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a Oderských vrchů 

Lebermoose in den Sandgruben am Nordrande des Niederen Gesenkes 
und des Odergebirges 

Josef Duda 

D UDA J. (1974): Játrovky v pískovnách na severním předhoří Nízkého Jeseníku 
a Oderských vrchů. [Lebermoose in den Sandgruben am Nordrande des Niederen 
Gesenkes und des Odergebirges]. - Preslia, Praha, 46 : 359 - 365. 

In dem nordlichen Vorgebirge des Niederen Gesenkes und des Odergebirges befinden 
sich Sandgruben, fiir welche das Vorkommen nordischen Gesteinsmaterials charak 
t eristisch ist. Der Autor hat in der Mehrzahl dieser Sandgruben Lebermoose gesammelt 
und festgestellt, dass die charakteristischeste Art fiir diese Standorte Lophozia excisa 
(DrcKs. ) DuM. ist. Sie wachst auf reinen, sandigen Boden an den Abhangen der Sand
gruben, welche stets nord- bis westwarts orientiert sind. 

Slezské muzeum, Vítězného února 35, 746 01 Opava, ČSSR. 

Celé severní předhoří Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (zde zčásti 
i východní předhoří) se nachází v oblasti uloženin kontinentálního zalednění, 
pro které je charakteristická přítomnost nordických materiálů. V celém 
území Osoblažska, přes Opavsko, Hlučínsko, Ostravsko až po Bílovecko jsou 
roztroušeny pískovny a štěrkovny, jejichž písky a štěrkopísky jsou glacila
kustrinního a glacifluviálního původu. V některých pískovnách se místy 
vyskytují souvkové hlíny a případně fluviální písčitohlinité sedimenty. 
Petrograficky se ve složení písků a štěrků projevuje nejvýrazněji křemen 
a křemité horniny (MACOUN et al. 1965). 

Na základě pedologických rozborů jde o půdy vysloveně kyselé bez jakého
koliv obsahu bazických hornin. Půdní reakce podle rozboru vzorků půd ze 
čtyř pískoven byla následující: 

pískovna pH/H20 pH/KCI 

Osoblaha-Nová Ves 5,4 4,1 
Velké Hoštice 6,6 5,7 
Kobeřice 5,1 4,0 
Sudice 6,0 4,8 

Celé zkoumané území patří p o stránce klimatické do okrsku mírně teplého, mírně v lhkého 
s mírnou zimou. Prúměrná roční t eplota je až na část m ezi Krnovem a Městem Albrechticemi 
8 °C, průměrné roční srážky jsou v rozmezí 650 - 700 mm. Pro výskyt játrovek je důležitá izo 
h ypsa průměrných ročních srážek 650 mm, která probíhá zhruba m ezi Krnovem, Horním B ene. 
ěovem a Opavou (SYROVÝ 1958). V pískovnách na území vymezeném touto ízohypsou se t éměř 
žádné játrovky nevyskytují (viz mapky). 

Pískovny a štěrkovny na severním předhoří Nízkého Jeseníku a Oderských 
vrchů jsou místy těženy, ale velmi často již delší dobu opuštěny. Protože jde 
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po stránce botanické o stanoviště sekundární, jejich flóra byla dosud jen 
velmi málo zkoumána a pokud jde o výtrnsné rostliny, v našem případě 
o játrovky, není odsud známo nic. V posledních letech jsem sbíral ·ve většině 
pískoven a štěrkoven v uvedeném území a navštívil jsem jich asi 80. Pro 
botanika jsou nejzajímavější staré opuštěné pískovny nebo části pískoven, ve 
kterých se již delší do bu netěží. Dnes slouží staré pískovny většinou pro 
skládku popela, odpadků a jiných nepotřebných věcí, takže se v nich postupn,ě 
šíH synantropní flóra. Někde je vysazována borovice, případně smrk a vzni
kají tak malé remízky pro zvěř·. To vše ovlivňuje flóru. Některé rostliny se 
však na těchto stanovištích vyskytují pravideln ě; z dřevin je to téměř· vždy 
Bel'ula verrucosa EHRH., z jiných rostlin cévnatých je typický pro ně Saro
thamnus scoparius (L.) Kocu, Calamagrostis epigeios (L.) ROTH aj. 

Prvními rostlinami, které osídlují pískovny po vytěžení, jsou sinice a řasy 
a s nimi zároveň nastupují lišejníky a mechorosty. Po nich teprve př'icházejí 
rostliny cévnaté. Lišejníky jsou zastoupeny v pískovnách velmi málo a jde 
většinou o běžné druhy rodu Cladonia, na.př. Q. fimbriata (L.) FR., C. pyxi
data (L.) FR., řidčeji O. rang1jormis HoFFM. Casté jsou mechy, ale jsou to 
druhy běžné až obecné. Na holém písku se vyskytuje nejdříve Bryum argen
tettm HEDW. a Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. , později Bryum caespi
ticium L. ex HEDW., Atrichum imdulatum (HEDW.) PAL. BEAUV. , místy také 
Polytrichum formosum HEDW. a P. juniperinum WILLD. ex HEDW. Na 
místech travnatých nacházíme t yto druhy: Brachythecium albicans (HEDW.) 
B. S. G., B. salebrosum (WEB. et Mo1rn) B. S. G., Rhytidiadelphus squarrosus 
(HEDW.) WARNST., méně hojné je Pseudoscleropodium purum (HEDW.) 
FLEISCH. Na místech poněkud zastíněných stromy a keři jsou časté Pleuro
zium schreberi (BRID.) MITT., Hypnum cupress'~forme L. ex HEDW., Mnium 
affine BLAND. ex FUNOK aj. 

Játrovky jsou ve štěrkovnách a pískovnách celkem vzácné a předevŠ'Ím 
druhově chudé. Jsou však druhy, kterým tento chudý kyselý podklad vy
hovuje. Nedá se však říci, že by některý druh byl výhradně vázán na tato 
stanoviště a jinde se nevyskytoval. Játrovky rostou pfovážně na stěnách 
a svazích pískoven, exponovaných k západu až severu. Více druhů se vysky
tuj e v pískovnách, které leží v těsné blízkosti lesních porostů nebo pHmo 
v lesích. Typickým příkladem je pískovna mezi Chabičovem a Velkou Polomí; 
zde roste n apř. Calypogeia mitellerana (SCHIFFN.) K. MůLL., Diplophyllum 
obtusifolium (HooK.) DuM. a Lophozia incisa (ScHRAD.) DuM., tedy druhy, 
které jsou zpravidla vázány na lesní porosty. 

Poznámky k ekologii a výskytu některých druhů játrovek 

Lophozia excisa (DICKS.) DUM. patH k nejcharakterističtějším játrovkám 
pískoven a štěrkoven. Roste na čisté písčité půdě, na svazích pískoven 
(asi 10 - 30°) vždy obrácených k severl,l až západu, od báze pískovny maxi
málně do poloviny svahu. Místa, kde se vyskytuje, jsou již dosti zarostlá 
rostlinami cévnatými a obvykle jsou v blízkosti keřovité formy ~říz (Betula 
verrucosa EHRH.). Má vždy perianthy a někdy také sporogony. Casto roste 
spolu s Cephaloziella rubella (NEES) WARNST. 
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Lophozia bicrenata (i:5cHMlD. ex HoFFM.) D uM. rost e rovněž na písku, ale 
na místech bez rostlin cévnatých a ne na svazích . Nepotí· buje k svému vý
voji tolik vlhkosti jako př·cdeš1 ý druh. 
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Obr. I. Cephaloziella divaricata ( M.) Scmn·_ . - lokali ty, Stand or(;p. 

1$ 20 ...... 

Cephaloziella divaricata ( M.) ScHIFF . j v Československu n jběžněj ším 
druh m rodu Cephaloziella. Roste na nejrůzněj ším podkladu a její častý 
výskyt v pískovnách nijak nepřekvapuj e; najdeme ji na míst ech málo 
zatravněných , př· devším však v horních částech svahů pískoven , resp. až na 
jejich vrchních okrajích. náší dobře přímé oslunění. 
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Druhy rodu .lophocolea nejsou pro pískovny nijak typické, i když se v nich 
pravidelně vyskytují, a to na místech, kde je poměrně hustý porost cévnatých 
rostlin nebo mechů. 
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Obr. 2. Loptwzia úicrenata (SCHMIJJ. ox HoFFM. ) Dt M. - lokality, Standorte 

10 1S 10 k-

Aneura pinguis (L.) DuM. a Blasia pusilla L. rostou v pískovnách jen tam, 
kde je půda hlinitopísčitá až hlinitá. Na holém písku jsem je nenašel. 
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Seznam zjištěných druhů 

Omnia l egit Jo sef Duda in locis arenosis 

Aneurapinguis (L.) DuM. - Opp. Opava: in pago Velké Hoštice, 270 m, I. 5. 1967. - Opp. Klim· 
kovice: prope pagum Václavovice, 270m,13. 4. 1968. 
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Obr. 3. Lophozia excisa (DrcKs.) D t:M. - lokality, Standorte 

Blasia pusilla L. - Opp. Opava: ad confines prope rivum Plšťský, 280 m, 14. 11. 1971; prope 
pagum Palhanec, 280 m, 8. 5. 1967. 
Calypogeia muellerana (~Cli.IFFN.) K . MULL. - Opp. Opava: inter pagos Chabičov et VAlká Polom, 
320 m, 5. 1 O. 1968. 
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Ccphalozia bicuspidata (L . ) D u M. -- Opp. Opava: inte r pagos Chabičov et Velká P olom, 320 m, 
5. IO . 1968. - Opp. Hlučín: pag. Píš ť , apud silvam Obora , 220 m, 21. 7. 1961; inter pagos Mar -
kvartovice ct Šilheřov ice, 270 m, 6. 9. 1970. · 

Cephaloziella divaricata (SM.} ScHIFFN. - Opp. Krnov: pag . D olní Pove lice, ad septentr. ~orient. 

ve rsus , 270 m, 26 . 12. ]!)71; inte r pagos B ohušov e t Ostrá Hora, 240 m , 26. 12. 1971. Opp. Opava: 
prope pag um Jarkovice, 285 m , 2. 9. 1967 ; inte r pagos Ot,ice e t Uhlířov, 300 m, 28 . 5. J967; apud 
pagum Oldřišov , 280 m, 29. 4. 1967; inte r pagor; Chabičov et Velká Polom, 320 rn, 5. 10. 1968 
Opp. Hlučín: pag. Kravafo, ad sep tentr .-occid. versus, 270 m, 16. 4. 1967 ; p ag. Kobeř· i ce, loc. 
Hozsocháě, 225 m, 6. 11. 1971; pag . Štěpánkovice, prope locum Svoboda, 270 m, 11. 5. 1967; 
pag. Bolatice , luc. Náplatky, 250 m, 10. 5. 1967; inter pagoR Chuchelná et Strahovice , 260 rn, 
l. 5. H.166; pag. Hať , ad septe ntri ones versus, 250 m, 18. 11. 1967; inter pagoR Darkov i čky et 
Darkov ice, 285 rn, 5. 11. 1967; in pago Markvartovice , 250 rn, 5 . 9. l 971; pag. LurlgAřovi ce, 
ad septe ntrion es vers us, 250 m, 13. 9. 1969 ; in te r pagoR Petřkovice e t Vrablovec, 250 rn, 29. )O. 
JH67. Opp. Bílovec: inte r pagos Bílov et Butov ice prope cotam 270 m, 30. ~. J 968. 

Cephaloziella rubella (NEES) WARNST. - Opp. Krnov: intcr pagos Osoblaha ct Nová Vo8, 270 m, 
13 . 11. 1971. Opp. Hlu<':ín: in pago Markvartovice, 250 m, 5. 9. 1971; pag. Markvartovice, ad 
m e rid.-occid. v ers us, 250 m, 12 . 9. l 971; ínte r pa,gos Markvartovice et Šilheřovice, 270 m, 6 . 9. 
1970. Opp. Ostrava: pag. Petřkovi ce , ad soptentr . -ori ent. versus, 240 m, 7. 9. 1969. 
DiP.lqphyllwn obtusi folium (Rome) DuM. - Opp. Opava : inte r pagos Chabifo v et Velká P olom, 
320 m, 5. 10. 1968 . 

.Jnngermannia rrrar,1:llirna SM. - Opp. Opava: intfir pagoR Chabičov nt V elká Polom , 320 m, 
5. 10. 1968. Opp. Hluč ín: in pago Markvartovice, 250 m, 5. 9. 1971. 

Lophocolea bidentata (L .) D uM. - Opp. Krno v: pag. Rlozské Pavlov ice, prope locum Závs í, 
220 rn , 13. 11. 1971; inter pagos Osoblaha e t Nová Ves , 270 m, 13. 11. 1971 ; in pago Karlov, 
260 m, 13. 11. 1971; in pago Bohušov, 240 rn, 13. 11. 1971; inte r pagos Bohušov et Os trá Hora, 
240 rn, 26. 12. 1971. Opp. Opava: ad m e ricl. versus , 270 m, 5. lO. 1958; in v ico Jaktař , 280 rn, 
21. 5. 1967; apud pagum Palhanec, 280 m, 8. 5. 1967. Opp. Hluóín: pag. Kravaře, ad septentr. 
occ id. vorsns , 270 m, 16. 4 . 1967; pag. Štěpánkovice, prope loc. Svoboda, 270 m, 11. 5 . 1967; 
pag. K o beí- ice, loc. Rozsocháě , 255 m , 6. 11. 1971; in pago Sudice, 235 rn, 26. 3. 1967 e t 6. 11. 1971; 
opp. Hluč ín, prop e locum Pocllišt í, 254 m, 8. 5. l967; inte r pagofl Darkovice et Hať, 240 m, 
5. 11. 1967; pag. Ludgeřov ice, ad Rcpt.entriones vernus, 250 m, 13. 9. l 9fHJ. Opp. Ostrava: inter 
pagoR Petí-kovice ot Koblov, 230 m , 7. 9 . 1969. Opp. Bílovec : inter pagofl Bílov e t Butovice prope 
cotarn 270 rn, 30. 3. 1968. 

T.,ophocolea heterophylla (S CHRAD. ) D uM. - Opp. Krnov: inte r pagos .ORoblaha e t Nová Ves, 
270 m , 13. 11. 1971; inte r pagos Bohušov et Os t,rá H ora. 240 m, 26. 12. 1971. Opp . Opava: ad 
rnC'rid. versus, 270 rn , 5. 10. 1958; apu d pagum Jarkovice , 285 m , 2 . 9. 1967; apud p agum Pal 
hanec, 280 m, 8. 5. 1967. Opp. Hlučín: inter pagos Chuch elná et St,rahovice, 260 m, 1. 5. 1966 ; 
prope pagum Vrablovec, 2GO m, 29. 10. 1967. Opp. Ostrava: pag . Petřkov ice, ad sAptentr.-orient . 
\·ersus, 240 m, 7. 9. 1969. 

f,ophocolea minor NEES - Opp. Krnov: inter pagos Osoblaha e t N ová Vos, 270 m, 13. 11. 1971. 
Opp. Opava: ad rnerid. v e rsu s . 270 m, 5. 10. 1958. Opp . Fulne k : apud viam inter pagoR .Jestřebí 
et Kletn é, 370 m, 12. 4. 1970. 

f,ophozia bicrenata (SCHMID. ox HoFFM. ) D u M. - Opp. Krno v: pag. Dolní Povolice, ad sopte ntr. 
nr if' nt. vern us , 270 m, 26. 12. l 971; inte r pagoR Bohušov et Os t.rá Hora , 240 m , 26. 12. 197 1. Opp. 
Opava : int,e r pagos Služovice c~ t Svoboda, 270 m, 29. 4 . 1967 ; inte r pagos Chabi f\ov ot, Velká 
Polom. :l20 m , 5. 10. 1968. Opp . Hlučín: inte r pagos Chuche lná et Strahovice, 260 m , 1. 5. 1966; 
pag. Markv artov ice, ad m erid. -occicl. verRus, 250 rn, 12. 9. 1971 ; in ter pagos P e tMrnvice <'t Vrablo
VC' C, 250 m , 29. IO. 1967. 

f.1o ph ozia excisa (DicKs. ) D uM. - Opp . Krnov: pag. Slezské Pavlov ice, Joe . Závsí, ad ripam rivi 
Prndník, 210 m (Duda 1955, p. 391}; inte r pagos Osoblaha et Nová Ves, 270 m, 13. l l. UJ71; 
iute r pa~os Bohušov et Ostrá Hora, 240 m, 26. 12. 1971. Opp. Opava: in pago Velké Hoštice, 
270 m , l. 5. 1967; pag. Štěpánkovice , prope locurn Svoboda, 270 m , l l. 5. 1967; pag . Kobeř-icc, 
prope locum Rozsocháč, 255 rn, 6 . 11. 1971. Opp. Hlučín: apud pag um Sud ice , 2~~5 m, 26. 3. 1967 ; 
propo pagum Hať, ad septentriones versus, 250 m, 18. 11. 1967; inter pagus Markvartovice e t 
~ilheřovice, 270 m, 6 . 9. 1970; in pago Markvartovice , 250 m, 5. 9. 1971; ad rnerid.-occid. ver su s , 
250 m, 12. 9. 1971; pag. Ludgofo vice , ad septentrion e8 versw;, 250 m, 13. 9. 1969: inter pagos 
Petřkovice et Vrablovec, 250 m, 29. IO. 1967; opp. Hlučín, prope locum Podliští, 254 m, 8. 5. 1967. 
Opp. Os trava: inte r pagoi;; Petřkov ice et K oblov, 230 m , 7. 9. 1969. Opp. Bílovce : inter pagos 
Bílov e t Butov ice prope co tam 270 m, 30. 3 . I 968. 
l..1ophozú1, incisa (SCHRAD.) D u M. - Opp. Opava: inter pagos Chabiěov e t V elká Polom, 320 m, 
5. 10. 1968 . 
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Narclia geoscyphiis (DE NoT.) LINDR. - Opp. Krnov: inte r pagos Bohušov e t () ,.; tTá Hora, :! 40 m, 
26. 12. 1971. Opp. Opava : inte r pagos Chabičov e t Velká Polom, :320 m, 5. 10. 1968. Opp. Hluč ín : 
pag. Píš ť, apud silvam Obora, 220 m, 21. 7. 1961; inte r pagos l\lar ln·arto v icl' t' t 8ilhei'ovice , 
270 m, 6. 9. 1970; pag. 1\larkvarto vicc , ad m e rid. -occid. vers us , 250 rn, 12. 9. 19il. 
Riccia sorocarpa Brsc H. - Opp. 13ílovcc : pag. Bravantice , ad occid. versus , 275 m, 12. 4. 1970. 
Scapania ciirta (MAR'r. em . Bu cH) D u M. - Opp. Opava: inter pagos Chabičov e t Velká l'olom, 
320 m, 5. 10. 1968. Opp. Hluč ín: pag . l\larkvart,ovice , ad merid. -occi<l. vers us, 250 m, 12. 9. H.17 l. 
Opp. Ostrava: pag. P etfkovice , ad septentr.-orient. ver sus, 240 m, 7. U. 1!)69. 
S capania irrigita (NEES) J> u l\L - Opp. Hlučín: pag. Ludgefovice , ad septentriones vers us , 250 m, 
13. 9. 1969. 

Zu s am.m e n ťa ss un g 

In clem nordlichon Vorgebirge des Niederon G0Renkos (Nízký .J eseník) unci. des OdcrgP birgt'· 
(Oderské vrchy ) befinden s ich Sandgruben, for we lche das Vorkommen norclisohen Gcst c insma
terials charakte ris tisch is t: ihr0 Sand- und Schotte rmassen sind glaziallakus t.ri sche r 11ncl .g la z ial . 
íluviatiler H crkunft. De r 13orlen is t. hier ausgesprochen sauer, ohne jeglichon Inhalt von Kalk . 

Der Autor hat die Mehrzah.l di eso r Sandg ruben (ca. 80) durchforscht und widmete s ich vo rcr :,; t 
der F es ts t.e llung cles Vo1·komrnen s von L ebermoosen. Diese wachsen ausnahmslos in a lt en ve r 
la sse1wn Sandgruben, ode r in T eilen von Sandgruben, wo schon liingore Ze it nicht mPhr ge
ford ert wurdo. Lebe rrnoose s ind hie r ziemlich selt.en und arm an Arten. E s kommt hier kc inP Ar t 
vor, welche aussch liAsslich an diesc Standurte ge bllnde n wiire und s ich ande rswo nicht vorfind<'t . 

Das charaktoris tischest,e Lebermoos der Sanrlgruben is t unbestritten Lophoú a e;i,·cisa (D1 c Ks .) 
D u l\L l~s wachst auf roinen , sancligen Boden an d en Abhiinge n der Sandgruben, welchc s te ts nurd 
bis we;;; tw i.irts orien t ier t sind , von der Bas is der Samlgrube maxirnal bis zur H iilfte de r L ehne . Die 
StellPn, wo diese Art er sche int, s ind schon ziemlich mit Gefasspflanzen bewachf'e n; ge wóhnl ie h 
befindet s ie s ich in der Nahe s trauchartiger F ormen von Birken (Betula verrucosa Emrn.). 

Von anderen Arten sind fiir diese Standorte noch Lophozia bicrenata (SCHMID. ex HoFFM.) D tr M., 
Oephaloziella divaricata (SM.) ScHIFFN. und Oephaloziella rubella (NEES) WARNST. typisch. 
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