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Calamagrostis phragnzitoides, nový druh československé flóry 

Calamag1·ostis plzragmitoides, eine neue Art der tschechoslowakischen Flora 

Miroslav Rmejkal 

~'.\J E.JKAL :\T. ( l!l76): ('„fm1111r1ro8tis 1ili rug111ito irlcó-. nriy\· dn1h (·l',., koslo,·ť 11sk é fl ó ry . 
I C((lo 111<t(fl'08f is }Jhmr1m itoides. cine 1H·tw Art der t "'C'h.echo:-lrJ\1"11 k ischen Fl o rn. l . 
Prf',.;]ia, Praha. 48 : 1~4 -130. 

C(flr1111ar1rostis phruy11 1ťtoides HA RT:'\!. . ei nf' fúr clie t;::ch f'cho"' lll\rnkisc lw Fl o ra rwue Art . 
wunll' Yom Y erfas,.;er in ~iiclo..;tbóhm<'n nahf' rlf'l' Gcmeindť Kališt ě u11\\'f'it d<'r :-:itadt 
Rumpo lcc ( Bohm i,.;c h-.\J áhr i:-chc fliihv ) cntd ec kt. E s m'rdcn ť'irH' a11,.;fiih.rlic lw l·k
schrcibung diP,;1' !' .·\rt und ihr<' Diff Pn,nt ialnwrkmal e zu ('ulr1111ogrostis co11esce11s ( \Y EB.) 
ROTH uncl C. 1·illosf/ (C'HAIX) .J . F. (~'llEL. angPfilhrt. ,.;o\1·if' .-\ ngaben hz\L Rcmerkungl' n 
znr Frage ilirf's gúltigl'n );' a nwn-; . ihrer Entstf'hn11g:-\1·f' isc ' und Yf' rbrf' itung angc'
schl ossen (..\rC'al. \ -f'rbrl'itnng 111 ::\I it t C' leuropa . \ \ ·o C'lfl(f l//(/[/rostis 11hrag111 itoir!es h óch..;1. 
wahrscheinlich cincn glazialPn fm rnie-rnnt<'n cl a1·srellt). 

L ehrstuhl jur I'flr111::e11lJiolor;ie (lcr J . E. P11rky11f- ['1 1il·ersitiit, Kotlářská :2. 611 37 Brno, 
Tscher lwslo1i'r1kei . 

Calamagrostis pluagmitoides HART:.\!., nový, fytogeograficky význmnný druh 
československé fióry , jsem nalezl při jedné z exkurzí ftori~tického kurzu ČSBR 
poi"ádaného v létě l 9H v Humpol ci Y jihov.)·chodních Cechách. Dokladové 
rostliny tohoto drnhu jsem sbíral 8 . 7. 197-t na jižním okraji rybníka „Pafo
zák" ( „Pařez" ) ležícího 1,5 km seYerO\·ýchoclně od obce ;Kaliště přibližně 
7 km severozápadně od Humpolce Y nadmořské Yýšce asi 570 rn. 

Rybník Pařezák lež íc í v mělké kotlin ě jo z VPlké i"ásti obklopen smrkovým lesem a mí,.;ty také 
raše linn ými loukam i. Xa l o kalitě Ca;unwgrostis phmgmitoides (na jižllím o kraj i rybn íka) je les 
pfrrušen úzkým prnhem rašeli nn ých luk s m l'n;.ími č i v ě r!iírni ,.;Jrnpinami Alnus glutinos(f, · "-'l/l1·~: 
ourita a Fra11gulr1 ol1111s; ,.,t[·ťdcm.této ne\·elikc'> J'ašelinné enklávy prot é ká potu ček .. Její v eg<' t aci 
lze fadi t ke spol <'čcnstn1m ti"ídy S che11ch;:,erio-Curiceter1 fusaue Tx. 19:n a zvláštč j e jího ""azu 
Caricionfuscoe '"· E .Ol'H 1920 cmcnd. ::\O RlHiA GE'\'" 19:36. \~zhl ed l'm k p o , ·aze stanov i ště upl a tr\uj c' 
se ovše m také i·ada clruhú tříd\; Alnetea gluti11osae BR.-BL. et Tx. 1943. )lísty - tak zvláště 
v malých cleprc::; ích pi-i potúčku. - na lezn e m e ještě Calla ]J(flustris L .. kte rá se h ojn f> vyskytuj <' 
v zazPmúo,-ac í zó n ě t émě!- celého obvodu rybníka. \ - popisované rašf' linné' enklávě n e ro s t e 
Colamr1grostis phrrcgmitoides na nejdhč:ích rní:-;t ech pi"i potuč·k n, n.\·brž " je jí o kraj ové (západní 
a, východní) {·;bti, kd e lnč·ní rašelina pi·echází skupinam i Al1rns glu t inosa, 8alú anrita, Ji'rangulr1 
ulirns (popÍ'. i Pi1111s syh·estl'is . Betu la puúcscens a Po1ml11s tremula) , .c smrkový les (srovn. obr. l) . 
Hojněj i se Cal(fmr1grostis phmqm itoicles vyskytuj<' v západní o kraj o v é části p opisované <'nklávy. 
T am nalezneme několik rúznč velkých. ale ,·ětš in o u h omogenních kolonií toh oto druhu, z nichž 
jedn a (o rnzlozc rn~k o li ka clc'sÍtck m~) zahíhá až n a samotný o k ra j IC'Ra. V e východní část i , kd e j e• 
hra ni c<' \' t1 č: i okolnímu lc-;u mc'>ně ost rú. j,c•m vi dč·l jen jednu k olonii této tl-tiny. 

Následující podrobný popis Ca Ta iťl/t(JťOstis phragmitoides byl sestaven podle 
prací 8cholzových (SCHOLZ 1964, 1971) a doplněn na základě studia skandi
návských a (·eskos]ovensk~Tch rostlin tohoto druhu. Dúležitější synonyma 
byla převzata z dostupné litera tury (ASC'HERSO~ et GRAEB~ER l 898-1902, 
SCHOLZ 1964, CvELEV 1965, RAuscHERT 1966). 

Calanwgrostis phragnu"toides HARTl\L H anclb. Skam1. FJ„ :~. Uppl. 20. 1832. 

f-iyn.: Calamagrostis purpurea (T,ne\.) THJ'.'. ,.;ubsp. p l1rogmltoif/es (H.\RTC\I.) Tz\'EL. ~ovit . 
f::!y s t. PI. Yasc. 1965: 86, 1965. - (' . p10-1ntrea auct. íl . Eur. bo r. , n·ri-;imi l itf'r non (TR1:> . 1821. 
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;.;ub .·lnoulinr) THJ'.". (~rnm. L"n1I!. =.:l!l. 1~:24. (. rillo~r var. „;1·0{1.~ T11w;1·> ... \I1tt. Thi.il'lllt!. Bnt. 
\ 'cr„ ~. F .. :~ 4 : G5. I '4!l:L 11011 ( '. 1·illosa var. ri1vilis TnH(:!:s íbid. 17 : 77. I !l0:2 (qua0 p..,t C. 
11sewlop1U"/llfrťlf G1m.-;TL. i'X HEr,r: l!ll:?). r. tnng.wlor.fj,"i i{n-..HE\Tr/ FI. l'lC"' :2: :21:~. l!):l-t 1>. 
p .. non (Lr'"'- E11111n. Hort. lt·rol. J : Ti. I :21, >'ttb .-ln11i •lí11") TKr,. Uram. l'n11l. :2:2.). Jr--:2-t. 

H.o,.;tlina \ ·y tn·nh't . 0,1 J.,)( -:2.0) rn \·y~okú., \'Plrrn i'íde.· tr..;t1atú. „cid.-rn·k ph1zivý." l~r,·ttkými 
nebo delšími t(' llk,\·mi výbčžky .. tl'.•blit \"Ícc>m1'ně vi"t\-.'ná. "'.1 - 'I kol{·nk,\·, hlndkú. jťn nahni·•' pod 
Jatou labč dr,.;nú. \' dolní i::ií.:;ti pod kolt'-nky někdy VÍC<'nH;né nal•pn·ennl>i. l>ulní l1:;rov{• pocln·y 
hladké nC'bo j011 :-:labě dr;-;111', horní , .l't:';rnou Ú('l1•lnf> dr,.;rn". Li..;ty (4 -) 3 l 11: J :2) mm ;irok{•, 
světlP, tmnvč 11Pbn víc0rrH"111'• nasi\-NP Zťl1'n•'· n··li>-:klť· (n..1)() jPn na r11b11 -duli(' IP.-klť•), n:i •)kraji 
a pouhou strnnách dr.-;11{• od l'Ctn)·ch kratič·kých tuh)eh :-.t ··t irwk. Li,tqy(• jazý(·ky mi \· n čf-í -:trc\m"' 
kní.tc<' uk huqt(• sr,;tnutě chlupntl; (lup,t !). 11 dolních u pr 1 tí'Pdn!c!1 l1,..t11 -! ,)( ti) mm, u nPj 
hořf'jších (5 )G - 10( l:~) mm dlouhé. \ ·elrn1 (·a~h> ,·íe0m(•ně dl-ípen1". 

Lata 10 - 20(- :25) cm dlouhú, pomčrn(• řídkú n úzkú, př'ímá rwbo pnněkuol pi·ť\·i..;l(t, JťjÍ 
\'Čh'.•v ky - ywdohnC· jnko ,.;lopk:.· kltí-.;ku ki'ivnlc1k1'>, dr,,;né od l1njuých drl•hr15ch .;';t<"t inm·it}·ch 
chlupú. Kl11,.;k,\· (4.0 )4 .. 1 l ,ll rnm dln11h(". z•'IPrn~ ndio {•;t..;to ,·íc1•mť•1H' (m1.c h 11'\t'J 11nfitd•1n\lé. 
Pir\·>· nepÍ'Íli;§ rnzdíln{' tlt"lk>-, kl)ptnah". diout.ť za;piť·atl.-11' ,d„ h,•;; n„innt1" ;p1{·k~-. 11:! C'ťlé· v1H"'j~í 
,.;t raně a zvlú'·tú na kýlu zi·<'klrn" drsrú'• ;'.;tNinkntě chlt1p11t{>. l'lt1<'hy ť!ipt10kn-kdpinnt1". {:2.5 - ):LO 
už. ~.!,5(-4,0) mm dloniu". pt'•ti/.ilm". C'('lt; h!•l1t\'Č', pn„,·ituvť>, hl1ulkť„ ~ vícpm,··nť• zn=:pi{·atělýn. 

Yrcholkc·m rozPklo.n.\-m \'1' d\·a l'Íp:; (eíp.\· tl''l.Í'<'tťln\· tkou;;ub1'). ()-.;11111 pluťh.\· pi í·nií. 1.:2 1ú 
~,2(-2.4) mm dlouhá. \'ťtknut.1 \ ÍCPmént"· ttpm,.;trl'd ll"IH> , . li11rní p·•lt>vrn{· popi·ípadt> (tť·ruěr) 
na vrcholku j<>jího hi'l..i<'tu: rwpi·<'snhuje \TChol pluch'. anebo j>'j i·a,to ZÍ"'\('lnt· (někdy až 1> d,'..lku 
vrchoJo,·ých cípu pl11ch.\·) pí·ť(·ní\ <l. Pl11šk;t k11pmatt· „11pti<'l;:;1, zd·"l1 pol11\·i11~: 11, !)„ dYuu th.~tm 

pluchy. HudinH'nt druhc'>l1q kdt ku (\-·'tknut.\· na h<-'lzi Ynéj.'.;í -:tran\· plu.;1"·) \ '7.dy zř'..t„lný. dlouzr 
štětičkm·itě chlupatý. Chloupky \'\T11,..l,1.JÍf'Í ua h<1z1 pluch_\· dc·"mť•!11'· 1„lť·i1 pluch\· aiwho \·(>t.'.;ir:ou 
zř·etť'liH' dt'lší nPŽ pluch11. l'ra;,ník:- /.l11tn\'ť'. na \'f'lm1 kr:nk\·01! n1: ld.<'h, \ '/.dy \ 'Íf' 'illl'n•" u;;c<.vÍ'l né 

Obr. L. Colurnrigrost·'.~ 11hmf1111itoi1/t•s ll.\Wl'\l. \. řídkt? ol:';inč na rašelinné pudě u rybníka. Pařez{tk 

ll Kaliště Tlf'dal0ko I r umpolcP. .\ bb. I. - ( '11lr111111grosti<· phrrtgmitoúle HAHT:\l. in f'illC'ln 
li'!ckig n Erlcnbruch au[ Tnrťl,„.J,•11 nm Tťic h Pai't'zák bPi Kalii'.;Lč unwPit von H umpo lec. 
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nwz.i pluchou a pluškou (nevyčnívají z klá;kú). Pyl špatně '7vinut.ý (převážně stnilní) nebo 
úplně schází. (SroYn. tab. YIJ.) 

Uvedený popis dophíuji o několik poznámek, které se týkají některých 
důležitějších znaků Oalarnagrostis pliragmitoides z našeho československého 
naleziště. Stébla těchto rost.lin jsou (80-)J00-150 cm vysoká, s (5-)n-8 
kolénky, listy (4-)5-8(-9) mm široké; krátce a hustě srstnatý jazýček 
měří u dolních a prostředních listů 4-6 mm, u nejhořejších 7 - 9( - 1 O) mm, 
délka laty kolísá v rozmezí (10- )13-18( - 23) cm, rudiment druhého kvítku 
vesměs vyvinutý, osiny vyrůstají víceméně uprostřed nebo nad prosti"edkern 
(v horní třetině) hfbetní strany pluchy (subapikální nebo apikální osiny jsem 
u nich nepozoroval), v převážné většině klásků dosahuje vrchol osiny úrovně 
vrcholu pluchy anebo jej poměrně často poněkud pfočnívá. 

Československé dokladové rostliny Calamagrostis phragmitoicles HARTl\L 
tedy v plné míře odpovídají popisům tohoto druhu, jak je uveřejnil SCHOLZ 
(1964, 1971). Rovněž jejich srovnání s dokladovým materiálem C. phra.gmi
toides ze skandinávských zemí a s některými rostlinami, u nichž HEINE (1972) 
prokázal jejich příslušnost k druhu Oalamagrostis phragmitoides (např. 
KNEUCKER: Gramineae exsiccatae, XXHI. Lief., 1908, No. 690) ukázalo vzá
jemnou shodu. 

Y e srovnání s pHbuznými a habituálně dosti podobným i Cal a magrostis 
canescens (WEB.) ROTH a O. villosa (CHAIX) J. F. GMEL. je O. phragmitoides 
nejvýrazněji charakterizována následujícími diferenčními znaky (v závor
kách protiznaky pro oba srovnánrné druhy): stéblo s 5-8 kolénky [O. 
canescens: (3-)4:-5, C. villosa: (2-)3-5], jazý(;ky vně krátce srstnatě 
chlupaté, u nejhořejších listú (5- )6-10( - 13) mm dlouhé (O. canescens: 
lysé, 2-4:, výjimečně až 5 mm dl. , C. villosa: lysé, 3-5 mm dl.) , osina 
1,2-2,2(-2,.J.) mm dlouhá, vetknutá víceméně uprostřed nebo v horní polo
vině hřbetu pluchy popř. (snb)apikální , často zřetelně přesa.huje její vrchol 
(O. canescens: velmi krátká, nanejvýš 0,5-1,0 mm dl., vetknutá v mělkém 
vrcholovém zářezu pluchy a zuby tohoto zářezu nepfočnívá nebo jen ne
patrně přečnívá, O. villosa: rozličné délky, někdy úplně schází , vetknutá 
uprostřed nebo pod prostředkem hř'betu pluchy, a je-li vyvinuta, pfočnívá 
zpravidla zřetelně její vrchol), prašníky v plném rozvoji kvítků vždy uzavřené 
mezi pluchou a pluškou, na kratičkých nitkách, pyl převážně špatně vyvinutý 
nebo zcela schází (O. canescens, C. villosa,: prašníky v době květu vyčnívají 
na dlouhých nitkách z kvítkú, všechen nebo skoro všechen pyl dobře vy
vinutý). 

Spolu s pl"edcházejícími diferenčními znaky je možno uvažovat též rozdíly 
v odění plev: u Calamagrostis phragniitoides jsou plevy na celé vnější straně 
štětinkatě chlupaté a toto odění je nápadné zvláště na kýlu, kde jsou štětinky 
hojnější a poměrně dlouhé (u O. canescens a O. villosa jsou pley.\· téměř' 
nebo úplně lysé anebo je štětinkaté odění omezeno jen n;1 kýl pluchy 
a mnohdy nikoliv na celou jeho délku). V úvahu může clo jisté míry přicházet 
i šířka listú: u O. phragmitoides (4- )5-10(-12) mm, u C. canescens i O. vil
losa nanejvýš (5-)6 mm. Pokud mají rostliny Calamagrostis villosa (CHA.IX) 
J. F. GMEL. vyvinuté svazeč·ky chloupkú na vnější straně listové č-epele 
(v místě jejího přechodu v pochvu), odlišují se tím výr<-1zně od C . phragmi
toides (i O. canescens), které tento znak postrádají. Je však nutné brát 
v úvahu, že u některých jedincú nebo populací O. villosa (označovaných 
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v literatuře jako C. villosa \' ar . glabrata ČELAK.) zmíněné svaze(-k~, chloupků 
téměř nebo úplně scházejí. 

K u\·C'd0né mu sroYnání difl' rc• n l- 11ích zn akú j l' t h ·h n poz1 1 amť n ur , Ž<' p o kud S<' t~· ldt Culuma
IJrostis rnncscens (\\'EB.) ROTH. je'\. 1H~ rn uyažrwáno j0 n o j<'jírn nominátnírn poddruhu. Odli;;nv 
p oddn1li. totiž O. crrn escc 11s :-;11!·1, p. 1•i/ 11c 11 s is (HE:-;:-n-:;~ ) H. ":-;(·110LZ. z Č' :::i:-iH. JH'Znárn~· ( ruzšíí·c ·n~· 
údajně \ . ,;0 \·0rním -:\ěmPcku n '" ' p„]:-;ka ft jižní SkandinúYiť pí·ť:-; o,.;tatní halhk{· Z(•m t· nž k :-;ibii'i 
n snad tak{·\" nt'll1 C'C'kérn pohoi·í H o lw Hh iin; cf. :-;ťllOLZ 196-1, H)/ l ). :-;e totiž yyz1ia<"ujf' nt°'kter.\·111i 
znak~r , ktl' r{' .i l' j sbližují :S C. plimy111ito irles . Pro i11ťor1naci 11\·ádírn do:-;[oYrn" znč ní :-idwlzo \·y 
diagnózy ,.;uhsp. i•iln cns is (Sc 1101 ~z 1 flG4 : 14.'5 , 146): „ Pftanzť mit lwhaartťni Wiachilla forhatz 
i rn .\.hr~Jwn. D0ckspelzc irn o lll' l'l'll l)ritt0] bj-; <'nd-;Uindi !..!; lwgTannt. (:ranllť :-;o lang ()(l f' r 
lii 11g(' I' al-.; di e ~eikn,.;pitzen d n I ><' <'k"J H' lz(' . (:-;uh-: p. cr 11 1rsce11.~ imnwr ohrw Rhachillafort ,.;ft! z tnHl 
11nd mit ('n<btiindiger, nwi,.;t kiirz<' l'<' r C:ralllw: lH·i n 1r . l1.1f /V1rrnth erri ToRGE8 <li <' liing( ' J'(' Cranne 
.., 11hnpikaJ.)·' 

Do jiRté míry oted·ená zustá-vá zatím otázka platného jména na~eho drnhu . 
. Jak je zi'·ejrné ze ::::~'nonymik,v uvedené v záhlaví popisu druhu, b_ýd. Cnla
nwgrostis phragmžtoidPs HART:'II. zvláště botaniky skanclináYských zemí h1sto 
označována jménem Calamngrostis purpurea (TRn'.) TRI:N .. Jak poukazuje 
~CHOLZ (1964), je YŠa,k nanejv~ýš sporné, zela je toto Trinio,-o jméno pro C. 
phragmitoides přijatelné; vztahuje se totiž na aRijské (sibii"ské) rostliny, 
zatímco jménem Calamagrostis phrarpnitoides označ:il HART:\!.\.~ evropské 
(Rkanclinávské) rosrn ny. Ci LEHBERT ( 192.5) clús!C'clně rozlišuje mezi Cala
nwgrostis purpurea a C. phragmitoides . Řešení této nomenklatorické proble
matiky se však - jak pokud se týká vztahu jména Calanrnurostis phragmi
toides HARTM. k jménu Calrunagrostis (A.rundo) purpurea (TRL~.) TRI:N., tak 
i k jménu Calamagrostis (Anrndo) langsdo1jfii sensu RosHt.:nTz a sensu LIKK 
- natolik vymyká z rárncc našeho článku, že upouštím O(l její interpretace, 
a pokud se týká podrobností, odkazuj i na pl'íslušné \' ý\·ody ~cliolzovy 
(SCHOLZ 1964: 15:2, 15:3). 

Cala magrostis phragm iloides HA RDI. je vysoce polyploiclní druh (::; 2n = 
= 56 - 91, tj. 8 - 13 x), stojící z morfologického hlediska mezi tetraploidní 
U. canPscens (WEB.)ROTH n oktop loidní U. langsdo1Jfii (L1~K) Trux. (rostoucí 
v arktické a subarktické východní Evropě n, severní Asii). Představuje roz
sáhlý komplex apomiktú (s apomixí fokultl1itivní povahy), který vznikl 
pnwděpoJobně v severní Evropě v posledním glaciálu nebo v některém 
z nejstarších období pozdní doby lcdoYé. Něktch antoi'i (např. SCHOLZ 19U4, 
1971 , UvELEV 1965) jsou toho názoru, ž.c Calamagrostis phragmitoides vznikla 
jako dúsledok hybridizace zmíněných C. canPMens a C. langsdorffi i. K tomu 
je možno dodat: že už LERBEHT (Hl25) pokládal C. phragmitoides za hybrida, 
pro něhož je charak t<.'risliekú, jeho pozoruhodná samostatnost a rozsáhlý 
areál ; na rozdíl ocl toho, co bylo právě i"eč:eno, považoval však LEHB:ERT tento 
drnh za produkt hybridizace('. ca11rsce11s (\VBH.) ROTH a C. purpitrea (Tm~.) 
TRIN. 

Podle jiné („polyfyletické") teorie (sron1. ~Y<H~I~:.\' UH5:2 a SuHOLZ 197L) 
nnikla Calamagrostis plirngmitoides HART:;\1. z ld'·ižcní C. epigeios (L.) RoTH 
(2n = 42) s C. canescen.s (WEB.) ROTH (:211 = :28) a ze spojení C. rmrndinacea 
(L.) ROTH (:2n=:28) s C'. rpigPios (L.) RoTH (:2n = +2; u tohoto druhu jsou 
známy cytotypy s 2n = :2H, 42, .56), pHpadně i zdvojením poč·tu chromozómů 
(geneticky či sté?) ('. C(l//(?scen.s. Dúsledkem taJrnvého původu Calamagrostis 
vhragmitoides by byla možnost opětovného v znikání tohoto druhu (mimo 
oblast styku C. canesm1s a C. langsdorffii), jakmile ~e dostanou clotyč·né 
druhy do kontaktu. 
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Přesnější stanovení areálu Calamagrostis phragmitoides HARTi\L není zatím 
možné. Relativně dobře známá je jeho <'.:ást na území Norska , Švédska a 
Finska. Tam podle Hulténa (HuLTÉN 1950) roste tento druh hojně ve sti"ední 
a severní části celé Fennoskandie, na severu phbližně po 71 ° s. 8. Přesto, 
že· směrem k jihu Fennoskandie jsou výskyty C. phragnútoides poněkud 
sporadičtější (HuLTÉN 1. c.), sahá její víceméně souvislé rozší!ení na území 
Norska a Finska až na samý jih těchto zemí. Xaproti tomu ve Svédsku kon t'·( 
její souvislé rozšíření přibližně na 59-58 ° s. š., poslední roztrou~ené lokality 
se nalézají ještě poněkud jižněji, zhruba na 57 - 56 °s. š. Na území NS8R je 
Cal a magrostis phragmitoides podle Cveleva (CY ELEV 1965) známá z poloostrova 
Kola, ostrova Kolgujev, na jihu zasahnje do Litevské SSR. Kalužské, Vladi
mirské a Gorkijské oblasti a údajně se vyskytuje také v centrální tásti 
Vysokého Kavkazu, na západní Sibiř-i a v se\-erní části Kazašské ~SR. 

Pokud se týká roztroušených výskytú Ca la magrostis phragmitoides \'e střed
ní popř. západní Evropě, je nutno zdůraznit, že Y tomto území byl tento druh 
ještě nedávno (pfod rokem J 970) uváděn jen ze dvou nalezišť (z pohoH 
_Ho her Meissner nedaleko města Kasse] v "NSR, orl města Malrnécl \' v údolí 
i'·t:ky Warche v Belgii; cf. SCHOLZ 1964). Na základě nm-ěj~ích v)·z
kumú je dnes ve střední a západní Evropě známo asi 15 lokalit , 
které souhrnně registruje a mapuje SCHOLZ (1971). Největší poč-et z nich 
leží na území NSR: jedna lokalita v pohoH (Hoher) Meissner poblíž 
města Kassel (nejdéle zná mé středoevropské naleziště datující se z uO . let 
minulého století: cf. HACKEL 1883, SCHOLZ 1964), čtyř·i lokalit.y v pohol'í 
Robe Rhon (Rhon-Gebirge) na území Hessenska a Bavorska, jedna lokalit a 
v severní a tři lokality v jižní části pohoří f)clrn·arzwald. :Qále byl prokázán 
výskyt Calamagrostis phragniitoides na jediném místě ve Svýcarsku (Senn
\Ya Jel v kantonu St. Gallen); rovněž z Francie je zatím známá jediná lokalita 
(Yogézy: Ballon cl"Alsace). O tom , že C. phragmitofrles byla nedávno sbírárni., 
ve Francii (leg. R. KAPr), svědči ještě jedna zmínka (cf. ANONYMUS 1974 : 4 7), 
ale bez jmenovitého uvedení příslušného naleziště. Poslední dva výskyt:' leží 
na území Belgie (Malmédy a Bevercé v údolí :foky Warche). Ye své star~í 
práci věnované tomuto druhu upozorňuje SCHOLZ (1964), že ke C. phragmi
toides patří snad také rostliny sbírané v hrabství \Vestmorland a ve středním 
~kotsku ve Velké Británii (MELDERIS 1955, cit. sec. l::lCHOLZ I. c. 15:3) ; později 
se však SCHOLZ ( 1971) o těchto rostlinách už nezmiňuje. 

Pokud by ly dukln.clovó r ost liny Cr1tonwgrostis phr11gmitoirles ffART'r. z nókt e r-,ých sth·do
(' \TOpských nal ez išť sběrnt.eli ncsprAv11 Č' urfr ny. š lo v csm1'\s o zúrnčny s Crilrmwqrost is cr1nescens 
(\\"Es.) ROTll nebo C'. i-illosa (CHAIX) J. 11'. c~lEL. (>'roYn. SCHOLZ Hl7 I). 

Středoevropská naleziště Calarnagrostis phragmitoides HAHTlVL leží v nad
rnol-ské výšce 440 m (švýcarská lokalita) až 950 m a jsou podle Scholze 
(SCHOLZ 1971) charakterizována jako „surnpfige Wiese(n)", „Lagg-Zone des ... 
. . . Moors", „Flachmoor", „Grabenrander", „Betula-carpatica-Wald", „Alnus
-gllltinosa-Betula-carpatica-Wald". Výjimku tvoří dvě nejvýše položené loka
lity, jedna v severní části pohoří Schwarzwald, ca l l 00 m, druhá ve Vogézách, 
ca 1180 m n. m.; na nich roste O. phragrnitoides v horské nivní vegetaci 
( „feuchte Staudenfluren", „Hochstauclcnbestand", cf. PHILIPPI 1970). 

Na základě předpokládaného hybridního púvodu Calamagrostis phragmi
toides HARTM. z C. canescens (\VEB .) ROTH a C. langsd01jfii (LINK) TRIN., 
charakteru stanovišť O. phragmitoides ve střední Evropě i skutečnosti, že 
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situace dnešního rozšíření středoenopských druhú rodu Calamagrostis sYědčí 
spíše proti přijetí domněnk:v o zmíněném „polyfyletickém" vzniku C. phrag
mitoides (a proti možnosti jejího opětovného nnikání). je SCHOLZ (1971) 
toho mínění, že tento druh lze Ye flóře střední Enopy považovat za glaciální 
relikt. Přijetí tohoto názoru <l vúbec posouzení fytogeografického významu 
sHedoenopských a zápacloeYropsk)-cl1 výskytú Ca la magrost is plzragmitoides je 
o\-šem závislé na zodpoYězení otázky místa, doby a zpúsobu vzniku tohoto dru
hu. Za předpokladu, že C. phragmitoides je hybridogenním drnhem vzniklým 
z C. canescens a C. langsd01jfii (což se jeví \Telmi prawlěpoclobné), bude se 
však skutefoosti více blížit názor, že C. phragmitoides je ve střední Evropě 
glaciálním immigrantem (sensu Hou-B et .JmÁs EK 1967). 

Závěrem se naskýtá otázka 1:.·xis~ence př'ípacln_ých dalších nalezišť Cala
magrostis plzragmit01'des H_-rnnr. v CS8R. Se záměrem dát na tuto otázku 
alPspoú č·ástečnou odpověď, revidoval jsem bohatý doklaclO\-ý materiál rodu 
Oalamagrosf?'s v herbáb BRNU; výsledek Yšak byl negat,ivní. Donmín'lm se, 
že pHčinou toho nejsou jen její pÍ'Ípadné záměny s jinými clru h.\· anebo její 
pi'ehlížení (což by bylo možné u tohoto rodu pfodpokládat), ale její asi sku
teč·ně vzácný výskyt u ná::;. Bude-li tomuto druhu YěnO\-ána pozornost, lze 
počítat se zjištěním jeho dalších nalezišť; je \ 'Šak pravděpodobné, že budou 
u nás jen velmi sporadická. 

C'olamagrostis phrogmitoides HAB.'T.\L. f' in<' in rnittťlcurupúischer Flora ph,\·togeog rc1phisch 
hPm<'rkenswerte und neue tschC'cho,.;]owaki;.;chL' Art. \\·urde vom VPrfasser irn .Juli lH/4 am Teich 
.. Pař·l'zák„ (.,Pafoz"), 1.5 km no. vum Dorf Kaliště (das al,; GC'burtsort de;:: \Yeltberúhmtc n l\:om
ponisten und Dirigenten Gustav _\[ahlt' r bekannt i,;t). ehn1 I km Jl\\·. dC'r ~tadt Humpolec (Si.id
o,.;tbohmen, Bohrnisch-Mtihri;;;chC' Rohc) entdeekt. Díl' Art kommt an dú' . ..:or Lukalitút (ca. 510 rn 
i.i. d. M.) auf surnpfigen. phytozonologisch ZUJ' Klas;:;e ·""cheuch::erlo-Caricete11 f11sc11 e Tx. rn:n 
úih ll'ncl0n ::\Ioorwicsen (mit gruppcnwei:;e vorkornmendPn Al1111-3 ul11ti11os11. S11li.l' ouritrr und 
Frangula olnus) und in d<'n Gf'sellschaften de r angrenzl'ndl'n Erlenbrúehe zil'mlich húufig vor. 
IJiť Vegetation des fasr ganzen Yerlandnngsgúrteb clíe,.;f':'; Tťiclw,.; i,.;t durch da,.; :';ehr haufig<:> 
\'orkommen von Galla polustris L. gekennzeichnet. 

~ach f' Íncr kurzen Charakterú:;tik der g<'nanntcn Lokaliti:"i.t \1·ird l'i ne ausfohrliche, auf den 
:-\.rbciton \·on SCHOLZ (196-±. 1971) tmel auf dem Studium dN ,.;lrn.ndina\·ischen und tschecho
,.;lo\1 ak i:;:chen BelcgpAanzen bernh<'nde B0schreibung Yon Cr1l1111w.r;rostis phrng111itoirles HART.\J. 

angd'iihrt. \\ 'as díe wichtigl'ren :'.\IC'rkmaJe die:-:0r Art betrifft, kó11111'n dic' tschcchoslo\\·akischf'n 
8degpflanzen von Calmnagrostis phra,qmitofrles. wie folgt. charakt0ri,.;iert \\·rni('!l: Halm<' 
(80 )100- 150 cm hoch, rnit (fí - )6 - 8 Knotcn. Htatt('r (4- )5- 8( - ~J) mm breit. Blatthiiutclwn 
<:lussc'n clicht kurzhaarig, an drn obcrstcn Blattcrn 7-~)(- 10) mm lang. J{isp0n (10 - )U bis 
18( :23) cm tang, Húllspelzcn auf <if'r ganzen ~..\.ussenseitc cleutlich klll'z rauhhaarig: vin gut 
l'nt \\·ickcltes, tang pinc;elforrnig Lohaal'lcs Rudiment d,'r Z\\"f'itcn Bllilť im .:\.hrch<'n irn111e r ,-or
hanclen. Granne rnehr oder 11·f'nigC'I' inittelstandig oder im oberc'n Drittet der I )<'ck..:pl'lZL' l'in
gťfligt, dio Z\1·f'ispaltigl' Spitw dcr:-;(•ll)ťn erTPichencl ocl0r (hiiufig<'l') mehl' oclťr \1Tnigel' iibf'r. 
ragend. Die clem Grunde dl'!' Dcck,.;pe lz< ' enh\·achsencl<'n Kallu,.;haarC' <'t 1n1 :-;o lang \1·ic diC' Deek
spelz<', haufigcr abor Jangor als diC's0llw; Anthn·en an s0hr k111·z<'11 Fil,u1wntcn. Z\1 i:-wlicn cl1•r Y"r· 
uncl Deckspolze c ingeschJo:-;,.;,,n. 

Da clie MoglichkciL l'irwr \ 't' n1cch:-;[ung von Cl/lrrnwgrostis phrnumitoidcs HAwnr. mir den 
verwandten und habitu0ll zi0mlich ahrilichcn C'. cr111 escens (vYEB.) ROTH und C'. villos11 (CnAtX) .1. 
F. GilmL. bcsteht, \\·1ml0n cli<' \1·irhtigcrnn Differcntialrnerkmalo diescr drci ArtC'n (d. h. Zahl der 
Halmknoten, Blalthiiutclwnlangť unci -behaarung, Lange und lnsertion::>stl'll<' der Grannc, 
Charakter der Anthl'ren. H iill,.;pelz<'nhehaarnng bz\L Blattbreite) kurz analy,.;iert tmel cinanckr 
gegC'n ú berges te 11 t. 

Es fo lgen Benwrkungen ztu· Frngl' clC'ť giil1 ígen Bťncnnung von Calamor;rosti.:1 phmg111itoides. 
zu ihn'r Ent::;tC'l1u11g,.;11·1·isc'. z m f'akultativ apomikti,.;chen Hybriclnatur (vgl. XYGREX 1962, 
~CHOLZ ]!)64, 19/ l) u11d auf C:rn11cl cl0ss0n, \\·as bekannt ist, auch ein kurzer Abris:-:: cles Areals 
clies<'r Art. L"rner tlťr \'onrn-;,.;L'tzung. da,.;,.; Culomogrostis phra.r;mitoides in der lf'tzten Glazialzeit 
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oder in Pinem dn iilt•':<tcn Abschnit te der :-\pi1tPiszeit in Xol'dcuropa durch 1-\.reuzung<' n \·01 1 
O. ca11esce11s (\YEB.) ROT JI rnit C'. longsdor.ffii (L1 :"\J<) THlS. enhtanclt>n ist (wa:; al,; wahr,.;cJwinlich 
erscheint). kann man C((lrt111wvostis phroymitoirles in der Flora Yon .:\Iittel- bz\I". \Ve,;;teurnpa <.1 1-. 

einC'n glazialen Tmrnigl'antťn (im :-;innP von l-!oLrB d Jm . .\sEK Hl6í) bl'lrnchtC'n. 
Abschlic:<scncl \l·C' rcl e n auf Grnnd dC'r AI'bf'it t> n \ ·on HACKEL ( L88:{). SCHOLZ ( l 9G4. l !)/ l) und 

P11 rLTT'PI ( 1 !)/O) clie lwkannt gp,1·or·dc1w YC'rhn·it ung Yon ('({[1111u1gro8fis 11hrr1g111itoir/es H .1 KT'\I. 
in .:\l ittC'l- und \YC'stC'urnpa lw,..chriC'ben und i11r<' dort ig<'n ~tandortc in kurZ<'I' Form ehnl'nk
terisit:>rl. E,;; sci noc>h Pn1·i1Jrnt. das,.; clif' \"Om YNfas:>l'!' dnrchgcfúhl'tP, auf clic l·'(',.;lst(·llu!l...!; <'H'll· 

tu0lkr "·citerer t:·dwcho:-ln,1·aki:<clwr Fun donc \ ·on ('rtlrmwgrostis Jlhrngmitoir/es gnichU•tt> H ,'. 
vi,.;ion cine:; umfangn•iehen C11l1111111uroslis-:'llatcrials irn H<'rharim:l BRXtT c•in ncgati\'<' .., H<'sultat 
brachte. Dt>:<,.;c'nll ng!' t1C'h t ct be,.;t<•ht nach der .\n:.;icht des Verfo.,.;,;;cr:-; ei1w realt- Voraus:<e tzu11~. 
<la:; noch \l·ei tPr<' all<'J'Cling..: hi .Ph-.t \\·ahl' . ..:clwinlich 11tll" :<••hr ..:puracli:<ch(' Yorkornn w n di c'-'<T 
.Art in dn (':-;:-;1 -~ l' 1 ·1 1 · <nt ťt \lťrdťn ki)nncn. 
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