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Je možný výskyt druhu Epilobiumfteischeri HocHsT. 
v Československu? 

lst ein Vorkommen der Art Epilobium jleischeri HOCHST. in der Tschcchoslowakei 
moglich? 

Bohumil Slavik 
SLAVÍK B. ( J 974) : J e možný výskyt druhu Epilobinm fl eischeri Hoc HST. v Česko
slov0nsku ? r TsL e in Vorkommen der Art Epilobi?tm fl eischeri HoCHST. in de r T schecho
slowakf' i m óglich ?] -- Preslia, Praha, 46 : 34:~ - 349 . 

He im Studium v on H erbarmaterial d 0r Art Epilobium dodonaei VrLL. im H erbar BRAV 
stollte de r Autor einen Belcg von der Gem einde D evínská Nová Ves an de r 1\IUndung 
des March -Flusses in die Donau fest, der neben de r Art E. dodonaei auch E. fl eischeri 
Hnc HRT. enthi e lt, was e ine n eue Art fi.ir die T schechoslowakei \v h ro. E . werd en be
stat ig te diakrit.ische l\1e rkma lf1 be icler Arten und e ine okologische Charakte ris tik de r 
alpinen H ochgebirgsart E . fl ei scheri angefiihrt.. B e i dio. e r Art wurde auch e ine arealo 
log1sohe Analyse durchgefúhrt. B e i der absc hliessenden Beurte ilung e ines mog lichen 
Vorkommens von E. fl e?:scheri in dor T sch echoslowake i legt de r Autor Grunde fiir 
und wide r vor, e r selbst nimmt c inen ehcr negativen Stan<lpunkt cin. 

Botanisches Instititt der Tschechoslowakischen Akademie der W ,issenschaften, 252 43 Prů 

honice bei Praha, Tschechoslowakei. 

Při revizi herbářového materiálu druhu Epilobium dodonaei VrLL. v česko
slovenských herbářích jsem zjistil v herbáři Botanického ústavu Slovenské 
akademie věd v Bratislavě (BRAV) položku určenou jako E. dodonaei, sbí
ranou údajně u řeky Moravy u Devínské Nové Vsi K. Ptačovským v srpnu 
1934. Položka obsahuje 5 fragmentů rostlin, přičemž revize ukázala, že pouze 
dva patří k druhu E. dodonaei, kdežto další tři značně podobnému a někdy 
zaměňovanému druhu E. fleischeri HocHSTETTER (Flora, Regensburg , 9 : 85, 
1826). Protože jsou známy případy společného výskytu obou druhů na loka
litě a protože v případě potvrzení nálezu by se jednalo o nový druh pro ČSSR, 
rozhodl jsem se tento druh podrobněji zhodnotit. 

Druhy E. dodonaei a E. fleischeri jsou si velmi blízce příbuzné. E . fleischeri 
zřejmě vzniklo odštěpením od vývojové linie druhu E. dodonaei a př'izpůso 
bením vysokohorským podmínkám Alp jako alpigenní element. Oba druhy 
v západních Alpách jeví zřetelnou vertikální vikarianci. Úzké příbuzenské 
vztahy obou druhů se odrážely i v taxonomickém hodnocení. Někteří autoři 
(napŤ'. BoNNIER sine dato : 26, SCHINZ et KELLER 1923 : 466, w ALAS 1938 : 
61) považovali oba taxóny pouze za plemena jednoho druhu, jiní (např-. 
GAUDIN 1828 : 9, HAUSSKNECHT 1884 : 5], BURNAT 1899 : 175) dokonce jen 
za odrůdy. Z některých lokalit jsou uváděny intermediární formy mezi 
oběma druhy (např·. z Francie - BuRNAT 1899 : 175); není vyloučeno, že 
jsou hybridního původu. Kříženec byl popsán pod jménem E. X prantlii 
D. T. et SARNTH. (Fl. Tirol., Vorarlb. u. Liechtenst. 6/2 : 872, 1909). Po 
prostudování veškerého herbářového materiálu obou druhů (BRA, BRAV, 
BRNM, BRNU, PR, PRO, SLO) mohu konstatovat, že jsem se nesetkal 
s žádnými přechodnými formami. 
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Obr. 1. - G1·afické znázornění poměru délky 
a ší řky listů u dr11hú Epilobiurn /leischeri 
H ol' H8T. a E. dodonaei VILL. Prorněfony 
byly s t řední lorl yžní (nejlépe vyv inuté ) li i:1-
ty na horbářovúm materiálu , u E. /leischeri 
100 listú z 28 lokalit (z. Alp), u E. dodona.ei 
100 fo;Lť1 ze 49 lokali t, (z karpatské i alpské 
oblasti). - Abb. 1. - Graphische Ver
a.nschaulichuug des Verh a lt ni sses der L a nge 
und Breite dor Blattcr de r Arten Epilobiu.m 
/leischeri HOCHST. unrl E. dodonaei VILL. E R 
wurdcn mittlero (am bestcn on t wickelte ) 
SLongelbla tt.or am H erho.nnaterial gemessen, 
b oi E. /leischeri 100 Blat.to r von 28 Lokali ti.i.
ten (aus clen Alpen), be i E. cloclonaei 100 
Blatter von 49 L okaliU.iL n (karpatischos und 
alpines Gobie t). 
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U druhu E. f leischeri zacho\ ávám š itš í rod von koncepci. Názory různých au torú v taxono
mické a norncnklatoricl é problematice stručnou formou poněkud osvětlí pfohled synonymiky 
druhu E. /leischeri: E. dodonaei VILL. subsp. /leischeri (HocnsT. ) Sem z et THELL., E. dodonaei 
VILL. var . /leischeri (Hoc HST.) I-lA llSSK ., E. dodonaei V1LL. var. prostratum GAUDIN, E. clodonaei 
VJLL. var. alpir1:Um Bun.NAT, E. angusti/owumy L., E. angv,stiMimum RCHB. non vVEEER, E. crassi
folium NYM . non LEHM. n oc Bo1ss., E. clenticulatwn WENDEROTH non R u 1z et PAv., E. rosmarini 
folium H AENKR var. alpin.um DC. , Ohamaenerion denticulatum, SPACH, Oh. /leischeri (HoCHST.) 
FRIT~C ll, Ohamerion fl eischeri (HoCHST.) H oLUB. L egitimní druhové epiteton je podle lékárníka 
Fle ischera z l.i;sslingen (Wi.irttemberg ), kte rý Rbíral druh na botanické exkurzi v r. 1825 v údolí 
Sulden v Jižním Tyrolsku v dnešní Itálii. lnf'raspecifická val'iabilita u druhu IE. /leischeri není 
zdal0ka t.ak rozsáhlá, jako u příbuzného E. dodonaei; kromě f . gen1,1,inum Ro uY et CAl\tcJS je známa 
f. stenophyllnm HA USSKN. a f. platyphylluni HA USSKN. Poměrně zdařilé vyobrazení drnhu E. /lei-
8rheri nalC'z11ome na barevných tabulích v následujících dvou dílech: Sc HLECHTENDAL et al., 
Fl. D eutsch!. 22 : fig. 2258, 1885 a H EG I , Alpenfl. tab. 18, fig . 4, 1930. Protože v případě druhú 
E. fl eischeri a E. clodonaei se jedná o taxóny, kte ré v nedokonale s braných herbářových polož
kách jsou někdy obtížn ě odlišitelné , sost.avil jsem OYěřené i studiem herbářů nově získané dia
kritické znaky do tabulky, poměr délky a šíi'ky lis t, ů znázornil g raficky (obr. l) a v případech 
frag rnentálního materiálu někdy jed iný sp olehlivý znak ve tvaru a odění čnělky jsem znázornil 
kres bou (obr. 2). 

Ve svém původním areálu v Alpách roste E. fleischeri především na štěrc ích bystřin, kameni 
tých n á plavech a morénové s uti (tzv. sanclru), vzácněji na vlhkých skalách. Na náplavech 
vysokohorských potok i'1, říček a fo k vytváN tato heliofilní rostlina větš inou typické pionýrs ké 
aluviální společenstvo svazu Epilobion fleischcri G. BR. -BL. 19:H (Epi lobietum /leischeri Bn.-BL. 
1923) společně s druhy Oampanu.la cochleariifolia L AM., Gypsophila repens L., L inaria alpina (L.) 
J\1TLL. , .Myricaria germanica (L.) D Esv., P etasi tes paradoxus (RETZ.) B AUMG., Rumex scutatus L . 
aj. Díky bohatému systf>mu p odzemních výběžkú uplatúuje se E. /leischeri jako konkurenčně 
silný cen obiont. E. fl eischeri rost převážně na granitických h orn inách a krystalických břidlicích, 
ale též vzácněji na vápenci (cf. HEGI 1930: 44), zatímco E. clodonaei jev í tendenci spíše opačnou. 

Pokud se týká vert ikálního rozšíření, těžiště výskytu druhu E. fleischeri se nachází v sub 
alpinském stupni v nadmořských výškách nad 1000 m. Nejvyšší známé lokalit.y jsou ve Švý-
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Tab. 1. - R ozlišovací znaky druhů Epilobium fleischeri Ho HST. a E. dodonaei VILL. -
Diakritische Merkmale von Epilobium fleischeri HocHsT. und E. dodonaei VlLL. 

L odyha 

Listy 

Poměr délky k šířce 
lis tu 

Barva listú 

Květní hrozen 

Kalich 

Délka korunního lístku 

Prašníky 

Čnělka 

E. fle ischeri 

vystoupavá (až poléhavá), 
20- 40 cm vysoká 

čárkovitě kopinaté 

4 : I až 12 : I 

žlutozelená. 

krátký 

tmavě purpurově červený 

lómm 

tmavší, p odlouhle oválné, 
± 2,3 mm dl. 

max. 6 mrn dl., tlustá, tmavě 
fialová, silně nazpět zak.1-ivená, 
do p oloviny běloplstnatá 

E. dodonaei 

pNmá, 30 - 100 cm vysoká. 

t·árkovité, s te nclPncí k meěovi
tému ohnut í 

10 : 1 až 35 : I 

šedozelená. 

de lší 

světle (šedo) purpurový až zele
navě růžový 

13 mm 

světlej ší, oválné, ± 1,8 mm dl. 

až 9 mm dl., tenká, světlej ší, 

± nezakřivená, pouze v dolní 
1 / 4 - 1 /a b loplstnatá 

Semena nejvýš 1,5 mm dl. až 2 mm dl. 

~-~~~~~~~-'-~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

caniku v kantonu Valais ve výši 2700 rn n. m. Výskyt sov někt erých územích dokonce napoJUJ. 
na okraje l edovců. Podél ře k sestupuje občas znauně nízk o do aluviální nivy širokých ťH l olío 
Nejnižší výRkyt byl zaznamen án z řeky J\ loeso ve výši 260 m n . m . (H(!;GI 1926: 822 ). 

Obr. 2. - Čně l ka se čtyřdílnou b lizn ou: a) Epilobium do
donaei, b) E. fleischeri ; rozdíly jsou ve tvaru, délce, 
t loušf.ce a v rozsahu ochlupení. - Abb. 2. - Gri ffel mi t 
viertoi liger Narbc: a) JiJpilobium dodonaei, b) E. fleischeri; 
l ntorschiedo in ucr J:ťorm , Liinge nnd Stf.irko und im 
Umfang d~~r B ehaarung . 

' 'l 

a b 
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E. fleischeri j typicky alpským druhem s hlavním výskytem v západních 
Alpách. J eho vý ·kyt začíná na jihozápadě v Přímořských Alpáoh, pokračuje 
k severu a severovýchodu, na východě pak tvoří hranici ± souvislého roz 
šíření Garmisch-Partenkirchen - Innsbruck - GschlOss (nejvýchodnější vý
běžek souvislého areálu) - Bolzano. Nejsevernější jsou lokality v Horním 
Švábsku v Německu. Potvrzení by vyžadovaly údaje z býval 'ho rakouského 
PHmoří (FRITSCH 1897 : 392, HEGI 1926 : 822, HEGI 1930 : 44), z Korutan 

\ -

' -- - ~ -i-

Obr. 3. - CAlkový a.reál uruhu Epilobiurn /leischeri HoCHST. - Abb. 3. - Gesamtareal dor Art 
JJJpilobittm /leischeri H ocH ST. 

a Štýrska (Rouy et CAMUS 1901 : 172) a z písků řeky Isonzo (HAUSSKNECHT 
1884 : 51). Podle BRA Na ( l913 : 321) je přímořské klima pobřeží Benátského 
zálivu zvlášť př'íznivé pro sestup alpských rostlin; tak na foce Isonzo jsou do 
nízkých poloh splav ny např. Arabis alpina L., P etasites paradoxus (RETZ.) 
BAUMG. , S elaginella helvelica (L.) SPRING, Veratrum album L. aj. druhy. 

V botanické literatufo se mi nepodahlo nalézt žádnou mapu celkového 
rozšíření druhu E.fleischeri. Pro bodové vymapování, z něhož byla generalizo
vána přiložená mapka areálu (obr. 3), jsem použil jednak herbáfového mate
riálu z výše zmíněných herbářů, jednak četných flór a floristických prací, 
z ni chž třeba jmenovat především: BERTOLONI 1839 : 295, BouvrnR 1882 : 239, 
BuRNAT 1899 : 175 , HAUSMANN 1851 : 295, HEGI 1926 : 822, MuRR 1923: 212, 
VoLLMANN 1914 : 539. Vodní. toky, na jejichž náplavech a březích se E . flei
scheri vyskytuje, náleží hydrograficky povodím následujících řek: Var (fran 
couzská strana Přímořských Alp), Rtone (značná část švýcarských Alp 
a francouzské Alpy), Rýn (značná část Svýcarska, celé Lichtenštejnsko a nej 
západnější část rakouských Alp) , Dunaj (všechny lokality v Německu, 
všechny rakouské lokality v povodí Lechu a Innu) , Dráva (lokality ve vý
chodních Tyrolích), Adiže (italské Alpy v Tridentsku-Horní Adiži), Pád 
(malá část švýcarských Alp, zbývající část it.alských Alp k západu a jihu až 
do Přímořských Alp). Zajímavý je výskyt v Horním Švábsku n Mengen 
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a Gebrazhofen , neboť celé horní povodí Dunaje nemá žádnou př'irnou návaz
nost na Alpy . Ve všech výše uvedených povodích možno očekávat splavo
vání druhu E. fleischeri polu s jinými vysokohorskými druhy do nižšíeh 
poloh, ovšem nutno zdůraznit, že se jedná o druh poměrně špatně adapta
bilní na odlišné ekologické podmínky. 
Vraťme se nyní k herbářové položce od Devínské Nové Vsi. Při hodnocení 

možnosti výskytu v této oblasti jsem dosti skeptický. Přikláním se spíš 
k výkladu, že došlo při manipulacích s herbářem (huď již u Ptačovského nebo 
při pi'·ejímání herbáfo v Botanickém ústavu SAV) k přimís ní druhu E. flei 
scheri z nějaké jiné, pravděpodobně cizí položky k položce druhu E. dodona ei 

Obr. 4 . - Schematický náěrtok soutoku 
Moravy a Dunaje na sever až k Devínské No
. vé Vsi. 8ipkou naznaóe n směr a dosah povou -
1'10vých vod Dunaje v l tním období. Přeci 

vybudováním hrází na rakou kó straně 

bylo dokonce inundač· ní pá:::i mo mnohe m. 
š irší. - Abb. 4. - Schemat ischo Skizze d er 
M\indung de r March in ctie Donau in d ol' 
Richtung gegen Norden bi.· g ,gen í>evínská 
Nová Ves . Der 1 feil d eute t die Richtung und 
Reichweit e der Ůber chwemmungcn de r D o
nau in der Sommerperi ode an. Vor d e r 
Errichtung ct e r Damme auf der o terre ichi 
schen ~kite war die lnuncJationszone viel 
bre ite r. 

od Devínské Nové Vsi. Takovému výkladu by nasvědčovalo: a) smíchané 
exernpláfo dvou druhi'1 na jedné položce, označené dokonce Ptačovským na 
etiketě jako E. dodonaei , b) vysokohorský charakter druhu E. fleischeri s 
zřejmě špatnou adaptabilitou na nížinné poměry teplých poloh (řeka Morava 
v okolí Devínské Nové Vsi dosahuj e nadmořské výšky 135 - 140 m), c) druh 
není udáván ani z východních Alp, ani z poříčí Dunaj v Rakousku, d) v okolí 
Dcvínské Nové Vsi nebyl dosud zaznamenán žádný výskyt splav né nebo 
jinak zanesené vysokohorské rostliny. 

Teoreticky však nelze alespoň pfochodný výskyt druhu E. fleischeri při 
ústí Moravy do Dunaje zcela vyloučit, a to z těchto důvodů: a) j dná se 
o druh anemochorní, jehož lehké diaspory mohou být při silných západních 
a jihozápadních větrech přenáš ny z původního areálu na dosti v lké vzdá
lenosti , b) vzhledem k tomu, že druh roste v povodí horního toku Dunaje, 
nutno připustit možnost splavení diaspor vodou, c) právě v letním období 
(květen až září) převyšuje značn v vodní stav Dunaje vodní stav Moravy 
(vodní režim u obou řek je právě obrácený); pÍ'i povodních vystupuje Dunaj 
ze svého koryta a zaplavuje inundační území, které před vstup m Dunaje 
do D vínské brány je značně široké a dosahuje (i nyní po omezení hráz mi) 
k rakouskému Markthofu a pod Devínskou Novou Ves (obr. 4), kde vznikají 
nárazové (akumulační) ekotopy, d) jsou známy případy, kdy roste na jedné 
lokalitě E. fleischeri i E. dodonaei (např. Tarvisio ve vápencových Julských 
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Alpách u nádraží - DUŠKA .1918 PRC, Mengen v Podunají v Německu -
BERTSCH ap. HEGI 1926 : 821 ). 

V r. 1967 jsem bezvýsledně hledal jeden nebo druhý druh dokladované 
vrbovky na levém břehu Moravy přímo u Devínské Nové Vsi. Pokud by se 
jednalo o E. flp_ischeri splavené Dunajem, musela by lokalita být asi jižně 
směrem k Dunaji, který teče asi 3 km od Devínské Nové Vsi. E. dodonaei není 
v oblasti vzácností; vyskytuje se u hradu Devína (DočoLOMANSK Ý 1958 BRA) 
i porůznu na narušených svazích Devínské Kobyly u silnice do Devínské 
Nové Vsi. Jak ukázal zevrubný rozbor, nelze tedy zatím otázku herbáfového 
dokladu a výskytu druhu E. fleischeri jednoznačně rozřešit. 

Zu s amm e nfassung 

Bei d nr H evis ion von He rbarmate rial der Art Epilobhtm dodona.ei VILL. im H e rbar des Bota
nischen Jnstituts der Slowakischon Akademie der Wissen schaften in Rratislava fand der Autor 
in eincm Beleg vom untersten Lauf de r l\1arch von der Gemeinde Devínská Nová Ves (leg . 
PTAČOVSKÝ 19:34) Pflanzen v on E. rlodonaei zusammen mit Pftanzen von E . /leischeri HocHsT. 
Da Fálle eines geme insamen Vorkommcns beider Arten an e iner Lokalitat bekannt s ind, wurde 
der Fund e iner ausfiihrlicheren Untersuchung unte rzogen . 

Auf Grund des Studiums von H erbarrnaterial aus allen g roRse.n tschechoslowakischen H er 
barien nnd auf Gruncl von eigenen Sammlungen de r Art E. dodonaei werden die diakritischen 
Me rkmalC' bc ider Arten ana.lys iert (s. Tab. ii. Abb. I u . 2) . \Vcite r wird die phyt.ozonologische und 
iikologiRche Charakteri stik der hAliophilen Art E. fl ei scheri bflhandelt , die auf Anschwemmunge n 
von Ge birgs- bi8 Hochgebir~s bi:i.chen unJ -fliissen Vorpos ten der alluvialen Gesellschaft Ep,ilo 
hietum fleischeri BR. -BL. 1923 und zwar a.uf g ranitischen Mineralien und kris tallini schen Schiefe rn 
b ildet. . E s handelt s ich um eine t y pische a lpine Art (s . Abb. 3). 

B e i de r vVertung des H erbarma tcrials nimmt der Autor als wahrsche inlicher an , daf"R dieses 
Mat,eri a l bere its be im Rammler oder sp}iter in den H fl rbarien mit Pflanzen von E . fl eischeri, d ic 
v ielle icht von irgen<lwo aus den AlpAn s tammt,en, mít dem Beleg der sehr i-i hnlichen Art E. do
donaei von der Gem e ind0 Dovínská Nová Vos vormischt wnrde . Die L okalit.ti t boi D e vínská N ová 
Ves li ogt in einer RePhoh e von nur lilfí - 140 m li. d. l\l „ im Gebie te des xeruthermc n Paunoni 
cums , wo nie rnalR a.ngeschwf-l mmte od e r a.nf andere Art verschlepptc Hochgebirgsarten fe '4 t -
geRt ellt \\'urden . Ein Vo rlrnrnmen von E. fl eisrheri von don Ufergelánden der Donau in ()st erre ieh 
tmel Bayern ist nicht bekannt. Ein voriibergehendes Vorkomrnen von E. fleischen : an der March 
miindung in die Donau kann jedoch theoreti sch nicht, v ollkornrnen ausgeschlossen vverclen. 
Es is t clies e ine anernochore Art mit le ichten Diasporen und im Hinblick darauf, dass das Areal 
in <las Einzug::;gebie t des Oberlaufes d er Donau re icht kann e in Anschwemmen durch Wasse r 
nicht ausgeschlossen werden. Bei den sommerlichen Ůborschwemmungen der Donau konnen 
die vVasser d nr Donan anch we it in das Inundationsgebie t b ei der Mún<lung der March ein
rlringen , die Zll dieser Zeit den niedrigs ten vVasserstand fohrt (s . Abb. 4). 
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~um J . (I 92~): Neuci Uobe rsicht uber clie Fam- uncl BliHenpftanwn von VorarlbPrg und Licch ten-
s tcin . - 13rcgen7.. 

RuLY G. ct E. -G. CAMUS (1901): Flore de France. Tom . 7. - Pari :,;. 
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S. K. Čerepanov: 

Svod dopolněnij i izmeněnij k „Flore SSSR" (tt. 1-XXX) 
Izdatělstvo „Nauka", L eningrad 197:l, 667 str., cena 8,99 Rbl. 

Do?\lo 13. prosince l97:J 
Recenzent : J . Holub 

Monumentální dílo celé generace sovětských botaniků - ti'icetisvazková Flóra SSSR ( dáhoi 
jen Flóra) - bylo dovršeno zpúsobem skutečně důstojným. Čerepanovova publikace obsahuje 
doplňky, změny, zpfosúující údaj e a důležité citace ke všem druhúm květeny SSSH d o r. 1971. 
Cdkové množstv í literá rních citací pfosahuje počet 48 000. Vlastní Flóra obsahuje 17 520 druhů 
a je výsledkem více než 30leté usilovné práce kolektivu 92 botanikú. Uvážíme-li, že nyní jediný 
pracovník provedl r evizi všech ve Flóře uvedených jmen , regis traci všech nově nalezených n ebo 
popsaných taxonů (od subspeeie výše až po čeleď) na celém území SSSH a vyčerpávající exce rpci 
(jak domácí, tak zahraniční) nomenklatorických a bibliografických změn a důležitých č i zpfosi\u. 
jících údajů vztahujícím se ke všem taxonům květeny SSSR, je jeho výkon úctyhodný. Zare 
gistroval 6249 n ových taxonú, z toho 4747 druhů a subspecií , které z rúzných pi'íčin ve Flóř-o 
chybějí. Znamená to, že púvodně udávané drnhové bohatstv í státu se nyní zvětšilo více než 
o (:t.vrtinu ( !) a n epfoberné množstv í roztříštěných údajů bylo uti'íděno a shrnuto <lo jedin ého 
svazku, tvořícího moderní doplněk Flóry. U 886:J taxonú ve Flófo uvedených jso u opravena 
jména druhú, autorů nebo citace platné publikace. Je uvedeno 27 nových čeledí, 186 nových 
roctú, :H86 nových kombinací ve spojitosti se změnou hodnoty taxonu atd. 

Vydání „Doplňku" si vynutila situace. Od vydání prvního svazku v r. 1934 fada dílů Flóry 
:;:aRtarala. Nahromadilo se veliké množstv í nových poznatků, změnila se závazná nomenklato 
rická pravidla (i př'ístup k nim), zlepšila se prozkoumanost těžko dostupných okrajových částí 
zpmě a navíc se změnily hranice státu (např'. Pobaltí a další záp. oblasti jsou zahrnuty od 11. až 
12. dílu, záp. Karélie , Zakarpatsko, Tuva, již. Sachalin a KuriJy až od 14. - 15. dílu!). Příčiny 
některých změn tkví i v samé pod statě Flóry, víceméně jednotně zpracované v duchu „koma 
rovské" koncepce druhu (Hdící se tézí, že ekologicko -geografická rasa je druhem a odmítnutím 
trinomické nomenklatury). Od počát,ku 60. let se však část sovětských autorú navrací opět ke 
koncepci trinomické nomenklatury (uznávají kategorii subspecie ), dochází k názorovému b oji 
a „ teprve budoucnost ukáže, která z obou koncepcí bude lépe odrážet zákonitoRti evolučního 
procesu". 

Čerepanovova práce neobsahuje popisy, je pouze shrnutím početných citací, v př'ípadě potfoby 
doplněných kratičkým komentář-srn. Je tištěna velmi úsporně (ve 2 sloupcích). Má 559 str. textu 
zpracovaného do r. 1970 a 73 str. doplňků za r. 1971. Pi'ipojený rodový index, umožňující rychlou 
orientaci, udává stránky v obou částech díla. V elkým kladem jsou důR lednó odkazy (napí· . je -li 
taxon pokládán rúznými autory za subspecii i druh , je citace uvedena na jednom z míst a odkaz 
na druhém; podobně u druhů, fazených do několika rodú). Autorovým úmyslem bylo shrom áž
dění údajů, nikoli je jich horlnocení - to je jediný možný př'ístup. 

Materiál v publikaci je fazen abecedně po čeledích. Obdobně rody uvnitř· čeled í a druhy 
uvniti' rodú jsou fazeny abecedně. U jmen rodú byla provedena dúsledná revize a opravena fada 
nepřrn:;ných údajů ve Flófo. J e uváděn typový druh. Taxon y v hodnotě m ezi rodem a druhe m 
(stejně jako m ezi čeledí a rodem ) jsou rovněž podchyceny. Pokud jde o druhy, neuvedeny jsou 
jen ty, Jderé ve Flófo byly citovány správně a akceptovány pozdějšími autory evropských flór 
a monografií. U <lruht"1, uveřejněných ve Flóře s n esprávným jmén em n ebo citací, jsou uvedeny 
opravy; u těch druhů, které domácí n ebo zahraniční autoh později nepřijali nebo použili v jiné 
kat.cgorii , jsou uvedeny příslušné citace, event. další odkazy. Citacemi je rovněž zajištěna pHmá 
návaznos t na základní svazky Flóry. Nové, ve Flófo n euvedené druhy jsou t.ištěny půltučně. 
Jde-li o rlruh , kte rý by l ze sousedních území znám již di"íve , je phpoj ena úplná citace jména, 
synonymika, příp. citace dalších pramenů. Jde-li o druh, který byl popsán až po uvefojněnf 
příslušného svazku Flóry, je uvedena kromě toho úplná citace typu včetně znění lokality. 

J e pochopitelné , že př'i tak obsáhlém materiálu a záplavě světové literatury není možné, aby 
některé údaje neunikly. K e cti autora nutno podo t knout , že počet opomenutých údajú je skutečně 
minimální. Publikace je pHručkou základního významu. 

J. Soják 
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