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Juncus minutulus - a neglected new species of the Czechoslovak flora 
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HOLUB J. (1976): Juncua minutulus - přehlížený nový druh bskoslovenské květony. 
[Juncus minutultts - a. negleoted new sp:3oie3 of tho Cz.acho3\ovak fbral. - Pr,B1ia, 
Praha, 48 : 329-339. 

Juncu.! minutulus ALB. et JAHANn. is reported as a new specios for tho Czcchos1ovak 
flora. lis description based on Czechoslovak material is given. Distinguishing charac -
ters against J. bufonius L. and J. ranarius SoNo. et PERR. s. 1. have beon rovised 
and a key to these three species compiled. The distribution of J. minutulus in Czccho
slovakia, based on thc study of herbarium materials from~PRC and PR, is descri
bed. At present the species is known from the western part of the country only. 
Data on the occurrence of J . rninutulus in Austria, Poland, Romania and Swetlen 
are added. There are a1so notes on taxonomy, nomenclature and ecology. 

Botanický ústav ČSAV, 252 43 Průhonice, Česlcosloven~ko. 

Jedna z obtížných taxonomických skupin rodu Juncus je J. bufonius agg. 
z podrodu Poiophylli BucHENAU. Velká taxonomická variabilita tohoto pří
buzenského okruhu, jež je ještě zvýšena silnou modifikabilitou všech jeho 
členů, vedla a vede mnohé autory k přijímání jediného šfrokého klasifikač
ního druhu, v jehož rámci byly pak rozlišovány infraspecifické taxóny nižšího 
stupně. Těch byla v dřívější literatuře popsána celá řada. ; určitý přehled 
o nich podávají Soó et IsÉPY (1972) a Soó (1973). Většina z nich má malou 
nebo žádnou taxonomickou hodnotu. Přesto se však v tomto souboru ne
podstatných odchylek vyskytují taxóny, o jejichž vyšší taxonomické hodnotě 
(drobné druhy souborného druhu) nelze pochybovat. Jedním z takových 
taxónů je J. ranarius s. 1., jemuž naši autoh věnovali již určitou pozornost 
(HOLUB 1961; SoJÁK 1962.; SMEJKAL 1970a). Tento druh však vyžaduje ještě 
další podrobné studium zaměřené k rozpoznání vzájemných vztahů určitých 
morfotypů, jež J. ranarius v širokém taxonomickém vymezení zahrnuje 
(J. ambiguus auct.; J. juzepczukii KREČ. et GoNČ.; J. nastanthus KREČ. 
et GoNČ.; J. ranarius SONG. et PERR. s. s.). Této problematice bude věnována 
samostatná studie. Základní úkol phtom představuje revize oprávněnosti 
taxonomické klasifikace, navržené Krečetovičem a Gončarovem v 3. dílu 
Flóry SSSR (KREČETOVIČ et GONČAROV 1935), jež byla v nezměněné formě 
přejata Rothmalerem (RoTHMALER et al. 1963) a u nás Smejkalem (SMEJKAL 
1970a, b), jakož i revize diakritických znaků, užitých k rozlišení taxónů při
jatých v této klasifikaci. Kritické připomínky, vznesené Segalem a zveřejněné 
Foersterem (FOERSTER 1969), jsou podle mých zkušeností alespoň zčásti 
oprávněné. r 

Vedle J . ranarius s. 1. je podle mého mínění v tomto komplexu dalším 
oprávněným taxónem v druhové hodnotě J. minutulus ALB. et JAHAND . 
Úkolem tohoto předběžného sdělení je podat informaci o zjištění tohoto 
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druhu jako nového člena československé květeny, uvést jeho rozlišovací 
znaky a umožnit tak našim floristům další studium jeho rozšíření a charak
teru výskytu. 

Juncus minul'U,lus ALB. et JAHAND. Catal. Plant. Vascul. Dép. Var, 501, 1908 
(n. v.; an nomen specificum validum ?); PRAIN et al., Index Kewensis, Suppl. 
5 : 143, 1921. 
Syn.: J . minutulus KREČ. et GoNč .. Fl. SSSR 3: 520, 625, 1935. - J. bufonius L. subsp. minu
tulus (KREČ. et GoNč.) Soó, Acta Bot. Acad. Sci. Hungar. 16: 366, 1970 (an 1971 ?). - J. bu.
jonius L. var. parvulus HART?>!. Handb. Skand. Fl., ed. 7, 241, 1858. - J. bufonius var. minutus 
LITARD. (apud H. et A. MARCAILHOU d'AYMERIC ?), Bul!. Acad. Geogr. Bot. Le Mans 18: 87, 
1908 (n. v.). 

Popis: Rostliny jednoleté, trsnaté, s více stonky nebo rostliny se stonky jednotlivými. 
Stonky 1-15 cm vysoké, tenké, jednoduché nebo někdy l x vidličnatě větvené, vzpřímené nebo 
vystoupavé, na bázi s hnědavými pochvami. Listy nitkovité, 0,3-0,5 mm v 0, ploché nebo 
přioblé, měkké, přízemní 1-4(-7) cm dl., lodyžní v počtu 0-1( -2), 1-3 cm dl. Květenství 

s ( 1- )2-15( - 35) k\·ěty, spíše rozvolněné; květy jednotlivé nebo na konci větví někdy po 
2-3 sblížené, (zpravidla nebo vždy?) kleistogamické. Podkvět ní listence 1-1,5 mm dl. , blanité, 
tupé. Okvětní lístky kopinatě vejčité, široce blanitě lemovan é, špičaté až zašpičatělé, nestejné; 
vnější 3,5-4,5 mm dl., vnitřní 3-3,5 mm dl. Tyčinky 3- 2, zřídka 6, 1-1,5 mm dl., zdéli. 
2/5-1 /2 okvětí; prašníky 0,2-0,5 mm dl., zdéli 1/5-1 /3 nitek. Tobolka 2,5-3 mm cll., kratší 
nebo někdy téměř zdéli vnitfoích okvětních listků, podlouhle vejčitá až elipsoidní, na vrcholku 
± pi'ítupá a kratičce (0, 1 - 0,2 mm) hrotitá, lesklá, ze lenavě hnědá, ve stáří tmavohnědá; chlopně 
po otevfoní tobolky nahoře zaokrouhlené nebo zaokrouhleně trojboké, nahoru směřující, zevně 
s poměrně velkými epidermálními buúkami. Semena 0,3 -0,45 mm dl., kulovitě vejčitá až široce 
elipsoidní, hladká nebo j emně proužkovaná, světle hnědá, s tmavšími skvrnami na obou vrchol
cích. Doba květu: V. - VIII. 2n = c. 72 (SNOGERUP 1971). 

Rozlišení: Rozlišování našich třech zástupců okruhu J. bufonius agg. -
J. bufonius, J. minutulus a J. ranarius - je zpočátku dosti obtížné hlavně 
vzhledem k jejich blízké morfologické (habituální) podobnosti vůbec, po# 
měrně malému počtu rozlišujících znaků, a hlavně pak vzhledem k velké 
habituální a znakové konvergenci u drobných a téměř výlučně kleisto
gamických rostlin. Proto je nutno pro rozlišení vybrat ty znaky, jež lze užít 
i při určování nanomorfóz. J. minutulus se od ostatních dvou našich zá
stupců skupiny J. bufonius agg. liší menšími rozměry některých květních 
a plodních částí, jež se zdají být zcela konstantní. Tak květy (resp. vnější 
okvětní lístky) jsou u J. minutulus 3,5-4,5 mm dl.; blanité listence pod květy 
1- J .5 mm dl.; prašníky0,2-0,5mmdl., 2-4 X delší než široké, zdéli 1/5 až 
1/3 délky nitek; tobolka 2,5-3 mm dl.; semena 0,3-0,45 mm dl.; tyčinky 
zpravidla 3. J. bufonius naproti tomu má květy delší - 4-8 mm dl.; 
blanité listence pod květenstvím l ,5-2,5 mmdl.;prašníky0,5 - l,7mmdl. , 
4-1 O x delší než široké, zdéli 2/5-1/1 délky nitek (a někdy i delší než nitky); 
tobolka 3-5 mm dl.; semena 0,4-0,55 mm dl.; tyčinek zpravidla 6. J. rana
rius s. I. má květy 3,5-6 mm dl.; prašníky 0,4-0,8 mm dl., zdéli 1/2 délky 
nitek; tobolka 3,5-5 mm dl.; semena ca 0,5 mm; tyčinek zpravidla 6. Další 
znaky J. ranarius jak proti J. minutulus, tak i proti J. bufonius, jsou červeno
fialové pochvy na bázi stonku; vnitřní okvětní plátky pHtupé, zpravidla 
kratší než tobolka; tobolka podlouhle obvejčitá, na vrcholku uťatá, tupá; 
chlopně tobolky k vrcholku vkleslé (hrotitý vrcholek není proto ze strany 
viditelný), na povrchu zevně s malými epidermálními buúkami. 

Klíč pro určení československých zástupců okruhu J. bufonius agg. je 
uveden v závěru tohoto předběžného sdělení. V naší litcrn,tufo vedle zmínění 
rozlišovacích znaků mezi J . bufonius a J. ranarius s. 1. (HOLUB 1961; SOJÁK 
1962) existuje ještě klíč Smejkalův (SME.JKAL l 970a), zahrnující druhy 
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J. ambiguus Guss., J. bufonius L. a J. nastanthus KREČ. et Go:NČ. Podle 
tohoto klíče se určují rostliny J. minutulus spolu s kleistogamními typy 
J. bufonius a částí rostlin širšího pojetí J. ranarius jako J. ambiguus Guss. 
Pojetí tohoto taxónu je proto dosti nepřirozené a užití jména J. ambiguus 
Guss. (vztahujícího se buď k J. ranarius nebo k mediteránnímu druhu 
J . hybridus BROT.) pro něj je sotva oprávněné. 

Taxonomie: SEGAL (in FOERSTER 1969) se domnívá, že J. minutulus 
(v pojetí Krečetoviče a Gončarova) představuje jen modifikaci druhu J. bu
fonius, a to modifikaci typu nanomorfózy, vzniklou na základě vyklíčení 
četných semen na nepatrné ploše. Naše studium tuto domněnku nepotvrzuje. 
I ve společných hustých porostech takových ochuzelých rostlin obou druhů 
lze pečlivým studiem rozlišit na základě výše uvedených diakritických znaků 
rostliny každého druhu, a to i když se navzájem přímo prorůstají a v herbá
řovém materiálu činí dojem přirozeného trsu jediné rostliny. V těchto přípa
dech se také zdá, že J. minutuliis se liší od J. bufonius i fenologicky, protože 
ve směsných herbářových položkách těchto dvou druhů byly rostliny J. mi
nutulus vždy ve fenologickém předstihu proti rostlinám J. biifonius (např. 
J. minutulus s otevřenými tobolkami, J. bufonius v plném květu). Feno
logický rozdíl mezi J. _minut'ltlus a J. bufoniiis potvrzují i pro území Střední 
Asie OvčrNNIKOYA et CuKAVINA ( 1963). Přesnější rozsah tohoto fenologického 
rozdílu je nutno stanovit na přírodním materiálu. Tento rozdíl v časovém 
rozmezí období květu by mohl představovat účinný faktor př'i vytvoření 
a uchování druhové diferenciace, kdyby v tomto případě neexistovaly ještě 
účinnější faktory speciační, jako jsou kleistogamie a velmi pravděpodobně 
rozdíl v počtu chromozómů. 

Fakt, že J. minutulus roste mnohdy v těsném společenství s J. bufonius 
a přitom s ním morfologicky neintergraduje (nebo alespoň ne nějak zřetelně), 
je jistě způsoben převážně autogamickým charakterem opylování J. minu
tulus. Převládajícím (nebo snad jediným ?) typem květů J. minutulus jsou 
květy kleistogamické; otevřené květy, vyskytující se mnohdy u J. bufonius, 
jsem u tohoto druhu zatím vůbec nezjistil. K opylení dochází v uzavřeném 
okvětí, kdy prašníky a blizny dosa4ují zhruba 1/2 délky okvětí, a kdy praš
níky se často př'ilepí na blizny a posléze jsou odtržené a prázdné vyneseny 
vrcholkem prodlužující se tobolky ven z vnitřku květu; spolu se zaschlou 
částí čnělky a bliznami tvoří pak mnohdy dočasnou vrcholovou „čepičku" 
mladých tobolek. Tak se pomocí kleistogamie může udržovat víceméně 
stejný genotyp, procházející zpravidla jen fenotypovými změnami ekomor
fického charakteru. J. minutulus představuje dobrý příklad pro „cleisto
gameon" (CA:.'IIP et GILLY 1943), autogamický typ druhu s kleistogamickým 
způsobem opylování. Další výzkum v přírodě musí ještě prokázat, zda u to
hoto druhu neexistují snad i normálně opylované květy, a v kladném případě 
pak v jakém kvantitativním zastoupení a v které části areálu. Kleistogamické 
květy mívá i J. bufonius; rostliny tohoto typu se morfologicky poněkud 
blíží rostlinám J. minutiilus, a to jak svým celkovým drobným charakterem, 
tak i nižšími hodnotami kvantitativních znaků květních i plodních částí 
oproti normálním rostlinám J. bufonius (např'. květy 4-5 mm dl.; prašníky 
0,5-0,7 mm dl.; tobolky 3-3,5 mm dl.). Rozlišení kleistogamických typů 
obou druhů není ,~šak při určité zkušenosti příliš obtížné. 

Chromozómové počty hrají jistě dosti důležitou úlohu v taxonomické 
diferenciaci okruhu J. bufonius agg. V literatuře byly zatím uvedeny různé 
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počty - 2n=30, 60, 80, 120 (viz FEDOROV et al. 1969), které ukazují na silnou 
karyologickou diferenciaci okruhu a na pravděpodobnost vazby jednotlivých 
počtů k určitým taxónům okruhu. Novější literatura ukazuje, že starší 
početní údaje budou vyžadovat revizi; tak např. Á. et D. LovE (1974) uvádějí 
z okruhu jen počty 2n=34 pro J. ranarius a 2n= 106 pro J. bufoniu.s. Tyto 
počty nejsou v nijakém přímém vztahu, což může pravděpodobně být v sou
vislosti s agmatoploidií, známou u rodu J uncus. RoTHMALER ( 1963) a po 
něm Soó (1973) uvádějí pro J. minut'ltlus 2n=30 a pro J. nastanthus 2n=60. 
Oprávněnost přifazení těchto počtů z literatury ke zmíněným taxónům 
vyžaduje nutně revizi. Za jediný jistý údaj počtu chromozómů u J. minutulu.s 
je možno pokládat 2n=c. 72 (SNOGERUP 1971). Každopádně studium chromo
zómových počtů na taxonomicky přesně určeném materiálu může přinést 
důležitou pomoc při studiu taxonomické problematiky okruhu J. bufonius 
agg.~ 

Zda existují u druhu J. minutulus nějaké skutečné infraspecifické taxóny 
nelze v současnosti potvrdit. Silná ekomorfická variabilita , Ylastní celému 
soubornému druhu, znemožňuje je rozpoznat bez intenzivnějších kultivačních 
pokusů. Ve studovaném herbářovém materiálu je zastoupeno několik morfo
typů, jež se zdají být nejspíše ekomorfického charakteru. Jeden z těchto 
hojnějších morfotypů je představován rostlinami trsnatými, s větším počtem 
stonků, stonky směřují šikmo do stran a jsou přímé až obloukem vystoupavé, 
2-6 cm dl., mírně tuhé, s 3 a více květy, květy jsou 3,5-4,5 mm dl., tobolky 
3 mm dl., semena 0,4 mm dl. Jiný hojněji zastoupený morfotyp (vyvolaný 
hlavně hustým výsevem semen a zčásti i nižším světelným požitkem) je 
představován rostlinami světle zelenými, s jednotlivými stonky, stonky jsou 
vzpřímené, rovné, tenké, 2-7 cm vysoké, zpravidla nevětvené, květy ne
četné ( 1-4), oddálené. Vzácný morfotyp (u nás zastoupen jen rostlinami, 
sbíranými Čeňkem u Pardubic), odpovídající nejspíše pojetí „J. rninutulus 
KREČ. et GoNČ. ", zahrnuje rostliny velmi nízké, často jen 1-3 cm vysoké, 
zpravidla nevětvené, s 1-3 květy, květy 2,5-3,5 mm dl., tobolky 2-2,5 mm 
dl., semena ca 0,3 mm dl. I když ČEREPANOV (1973) rozlišuje J. minutulus 
KREČ. et GoNČ. od J. minutulus ALB. et JAHAND., pokládám rostliny 
tohoto typu za součást druhu J. minutu,lus ALB. et JAHAND., protože 
jejich rozdíly, projevující se jen poněkud sníženými hodnotami některých 
kvantitativních znaků, by sotva mohly opravňovat jejich vylišení jako 
nějakého odlišného taxónu, či dokonce druhu. 

Nomenklatura: Je zajímavým a jistě velmi vzácným případem ve vě
decké nomenklatu:fo rost]jn, že pro tentýž druh bylo nezávisle použito dvěma 
dvojicemi autorů shodné druhové epiteton. Tento fakt byl jistě způsoben 
význačným drobným habitem rostlin i nízkými hodnotami kvantitativních 
znaků květních a plodních částí, jež jsou u tohoto druhu na dolní hranici cel
kového rozmezí kvantitativních hodnot těchto znaků v celém okruhu 
J. bufonius agg. Na stejných vlastnostech byla založena i validně publikovaná 
synonymní jména našeho druhu jako J. bufonius var. parvulus HAR'Il\'L 1858 
a J. bufonius var. minutus LITARD. 1908. I na herbářových schedách se 
vyskytují jména odvozená od těchto vlastností jako např. var. parviflorus, 
pusillus, uniflorus. Není vyloučené, že z řady infraspecifických taxónů, 
popsaných pro nanomorfózy okruhu J. bufonius agg., by mohly alespoň 
některé patřit zčásti k J. minut'ltlus. K takovým nanomorfózám okruhu 
J . bit,foniits agg. patH napÍ'. var. jadarensis BRYHN, Bot. Notiser 1877 : 87; 
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v ar. minor A. TERR., l\falphigia 5: 347, 1897; f. nanus PET.ERl\I. Fl. Lips. 
Excurs., 2.'57, 1838, atd. 

ALBERT et J AHA~Drnz (sec. OvčINNIKOVA et ČuKA n~A 1963) užili binární 
jméno J. rninutulus, avšak zárovml. zařadili takto pojmenovaný taxón k for
mám J. bufmiius. Originální místo publikace této druhové kombinace jsem 
neviclěl, validita jména v druho\·ó hodnotě není tudíž jist;,1,. Jako druhové 
jméno byb však kombinace J. minutulus užita Prainem (PRAIX et al. 1921 ), 
takže není vyloučeno, že sprúvné jméno tohoto taxónu by mělo být uvá
děno jako J. minutulits (ALB. et JAHAND.) PRAIN et al. 

V každém př-ípadě bude nutno j eště též stanovit vztah našeho druhu 
k druhu J. con:;donii \VATSO~, Proceed. Amer. Acacl. 22 : 48, 1887 (n. v.), 
jenž podle údajů Buchenaua (B-ucm~~A-C 1906) má zahrnovat severoamerické 
rostliny s nízkým stonkem (clo 10 cm výšky), 3 tyčinkami, sblíženějšími 
květy a hladšími i lesklejšími semeny. Moderní americké flóry tento druh 
neuvádějí a ani jej nezmiúují v synonymice. V pHpadě taxonomické totož
nosti by Watsonem užité jméno bylo vzhledem ke své prioritě správným 
jménem našeho druhu. 

Jako české jméno pro J. rninutulils navrhuji „sítina drobná", zachycující 
dob fo drobný habitus rostliny i nízké hodnoty jejích kvantitatiYních znaků; 
navržené jméno je vedle toho i v určitém vztahu s vědeckým jménem druhu 
a s jeho synonymy. 

Rozšíření: Celkové rozšíření J. minutulus je téměř neznámo. I když již 
KREČE TO vrč et GONČAROV ( 1935) při popisu jejich nového druhu zdůraznili 
jeho pfohlíženost - a tato poznámka byla přejata do několika regionálních 
sovětských flór - i přes fakt, že tento druh uvedl RoTHMALER et al. (1963) 
jako možná se vyskytující v Německu, a dále i přes pozornost věnovanou 
okruhu J. bufonius agg. několika autory ve střední Evropě (napí'. SMEJKAL 
1970, Soó et IsÉPY_l972) nebyl J. minutitlus uveden až dosud z konkrétních 
lokalit ani od nás, ani odjinud ze stř'ední Evropy. Teprve nejnověji EHREN
DORFER (1973) uvedl tento druh ze svého pojetí střední Evropy, avšak bez 
určení států, v nichž se vyskytuje. Zatím je te?to druh s jistotou znám 
z Francie (odkud byl popsán), dále pak z SSSR, CSSR a podle herbářových 
dokladů uložených v PRC ještě též z Polska, Rakouska, Rumunska a Švéd
ska. Tento charakter rozšíření ukazuje, že J. minutul'lts bude nalezen i v dal
ších státech střední a západní Evropy. Z SSSR se uvádí jako velmi vzácně 
roztroušený druh (KREČETOVIČ et GONČAROV J 935), a to z evropské části 
SSSR, odkud je znám jen jediný údaj z volgogradské oblasti (okolí Krasno
armcjska), ze západní Sibifo (okolí Kurganu a Tobolska) a ze dvou fytogeo
grafických oblastí Kazašské SSR (oblasti Bolšoj Mělkosopounik a Balchašsko
-Ahkská - BAJTANOV 1958). Další výskyty jsou též v přilehlé sovětské 
Stř·ední Asii, a to v Tadžikistanu - Hissaro-Darvazskij rajón (OvčINNIKOVA 
et ČUKA VIN A 1963). Dvě lokality ze sousední oblasti díla „Flora han i ca" 
uvádí s~mGERuP (1971) . Výskyt J. minutulus v Severní Ameriee uení vy
loučen, protože jsou odtud známy drobné rosWny z okruhu J. bufonius agg. 
s velmi krátkými prašníky a kleistogamickými květy (viz HITCHCOCK et al. 
1969) . Druh byl úplně opomíjen, což bylo způsobeno jak přehlédnutím jeho 
dř-ívějšího popisu podaného Albertem a J ahandiezem, tak i velmi úzkým 
pojetím tohoto druhu u Krečetoviče a Gončarova, jakož i hlavně chápáním 
tost.lin tohoto druhu jako pouhých morfóz druhu J. bufonius mnohými 
a utory (v nověj ší době např. vědomě Segalem, sec. FOERSTER 1969). Po-
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drobnější studium jistě ukáže, že J. minutulus zau]lmá rozsáhlý areál , 
prnvděpodobnč v celé mírné zoně severní polokoule. 

V herbářích PRC jsem _zjistil tento druh z následujících identifikovatel
ných lokalit mimo území CSSR: 

Polsko: 
I. Olszanica kolo Krakówa; 9. IX. 1951, TACIK; Plant. Polon. Exsicc., No. 489. 

Rakousko: 
1. Ischl im Salzkammergut; leg. M. KICK. 
2. Am Obir in Hóhe zur 7000 Fuss; Juli 1824, WELWITSCll („J. bujonius f3 alpfow"). 

Rumunsko: 
l. Flora Hungar. Orient.; Dobrin Vadászlak korny., 1500-1600ms.m.; 18. IX. 1903, ZsAx: 
(,..!.hybridu.! BRoT.", det. BoRBÁS). 

Švédsko: 
l. Vermlandia, par. Tveta, Mossvik, 21. VIII. 1904, Fnbnrna („J. uufonius f. subcongeattU" ). 

R o z šíření v ČS S~: V pražských herbářích (PR, PRC) jsem zjistil 
z území Československa zatím 26 lokalit J. minutulus; na některých loka
litách byla sebrána více než jedna položka. Přehled zatím známých čeeko
slovenských lokalit J. minutulus je tento (lokality sestaveny zhruba od 
západu k východu): 

1. Boží Dar v Rudohoří; vrr. 1929, PODHAJSKÁ; PRC. 
2. (Plzeň:) Drahotinateich ( = Drahotínský rybník); 25. 7. 1878, P. HoRA; PRC (určeno jako 

J. bufonius a J. capitatus; směsná. položka s větším zastoupením J. bufonius). 
3. Příkop na vojenském cvičišti pod lesem Domoutem JZ od Domažlic; 8. VII. 1935, J. KRESL; 

PRC. 
4. Sušice, lesní mokřina, 500 m s. m.; VI. 1942, JAR. MIKULÁŠ; PRC. 
5. (Šumava:) Dreisesselberg (=Třístoličník); 20. 7. 1881, ULLEPITSCH; PRC. 
6. Protivín; nudae ripae arenariae piscinae Koutecký npud Těšínov, 425 m s. m.; 30. VII. 1942, 

s. HEJNÝ; PRC. 
7. Prope vicum Rodvínov apud oppidum Jindřichův Hradec; 5. VII. 1934, V. RYPÁČEK; PRC 

(směsná položka, + J. bufonius). 
8. Prag, Radotin (=Praha, Radotín); 14. VI. 1913, LIEBALDT; PR. 
9. Praha, ad ripa.m fl. Vltava pr. opp. Roztoky, cca 190 m s. m.; VI. 1925, J. DosTÁL; PR. 

10. Lysá (n. L.); IX. 1895, ROHLENA; PRC (směsná položka, + J. bufonius). 
11. Kaaden ( = Kadaň), auf Flusssa.nd a.m Egerufer bei Klosterle ( = Kláštereo n. Ohří); 17. 9 . 

1909, STELZHAMMER; PR (určeno jako J. bufonius var. parvulus HARTM.; směsná položka, 
+ J. bufonius) . 

12. Teplitz ( = Teplice); 9. 1853, G. EICHLER; PR (určeno jako J. mutabilis SAvI; 2 položky v PR, 
jedna z nich směsná, + J. bufonius; položka v PRC ze stejného sběru zahrnuje pouze nano
morfózy druhu J. bufonius). 

13. (Děčín-Podmokly:) Am Ufer des Teiches am Eingang in Bielaer Thal bei Boclenbach; 20. Juli 
1861, TEMPSKY; PRC (určeno jako J. bufonius var. uniflora). 

14. An Fahrwegen um Bohm. Leipa (=Česká Lípa); leg. C. MELL; PR (určeno jako J. bufonius 
a. compactus). 

15. Ad piscinam Starozámecký rybník prope vicum Zahrádky prooul opp. Česká Lípa; 29. VI. 
1954, 2\'l. DEYL; PR. 

16. (Mimoň:) Hoflitz ( = Hvězdov); leg. ScHAUTA; PR 
17. (Vrchlabí): Feuchte vValds tellen bei Hennersclorf (= Dol. Branná); 21. vn. 1888, CYPERS: PR. 
18. Mokřady (resp. Mokrá luka) u Bernartic u Trutnova; červen 1937, R. T1lAXLER; PRC (2 po

ložky se slabě rozdílným textem sched). 
19. Podorličí, obec Val, strouha poblíže lesíku Dubina. vlhčí křemitá zem, cca 350 m s. m.; 

7. 1951, v. KREJCAR; PRC. 
20. Pardubitz (=Pardubice); leg. ČE~ĚK; PR (určeno jako J. bufonius var. pnsillus; 5 položek). 
21. (Litomyšl:) Na vlhkém jetelišti za Pohodlím; rn. VIII. 1908, J. 0BDRŽALEK; PRC. 
22. Lesní cestička v doubravě u Stavenice u Mohelnice; červen 1934, E. HEJNÝ; PRC (2 položky 

téhož sběru, druhá s po_někud odlišným zněním lokality: .,ve Festucetum 1:allesiacae Y Don 
bravě nad Stavenicí u Usova"). 

23. Olomouc: Pískovny u Černovíra, 220 m s. m.; IX. 1942. J. OTRUBA; PRC (url':cno jako J. bu
fonius parviflorus AscH. et GRAEBN.). 
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24. Brno: V M:očírkách na Lipovém u Žcbětína;:2. VII. 1925, J. ŠMARDA; PR (určeno chybně 
jako J. tenageia EHRH. ). 

25. Sklenné u Křižanova, cca 560 m s. m.; 1906, l\f. SERVÍT; PRC. 
26. Luka n. Jihlavou, obec Vys. Studnice , SV od Luk, na vozové cestě asi 1/ 2 km JV od obce, 

cca 595 m s. m .; 3. VIII. 1942, G. DIEN"ER; PRC. 

Zhruba 20 % československého herbářového materiálu představují směsné 
položky, zahrnující vedle rostlin druhu J. minutulus i rostliny druhu J. bu
fonius; směsné položky s rostlinami J. ranarius s. I. nebyly zatím zjištěny. 
Je to s největší pravděpodobností způsobeno hlavně určitou ekologickou 
specializací J. ranarius s. 1. (výskyt na těžkých, často mírně zasolených 
půdách). Ekologické amplitudy J. minutulus a J. bufonius jsou si bližší 
a alespoň zčásti (nebo dokonce z větší části) se překrývají, takže oba druhy se 
mohou vyskytovat na společných nalezištích. 

Fakt, že J. minutulus nebyl nalezen v celé východní části státu1), nemůže 
zatím být nijak zdůrazňován pro fytogeografické ocenění tohoto druhu v naší 
květeně, protože pro účely tohoto předběžného sdělení byl doposud studován 
jen materiál z pražských herbářů. Přesto lze však na základě dosavadních 
znalostí již předpovědět, že J. minutulus bude v západní části státu zastoupen 
hojněji než v části východní, kde k J. bufonius bude častěji přistupovat 
J. ranarius s. I., jehož výskyt v západní části státu je naproti tomu poměrně 
řídký. 

Vzhledem k nedostatečné znalosti rozšíření J. minutulus nejsou.známy ani 
jeho ekologické požadavky. Podle údajů obsažených na schedách a podle 
rozložení lokalit se zdá, že u nás tento druh dává přednost stanovištím s pís
čitějšími půdami na chudších silikátových podkladech a s otevřenými spole
čenstvy, jako jsou např. písčité náplavové břehy řek, obnažené písčité okraje 
rybníků a jiných vodních nádrží, rozježděné vlhčí, ale vysychavé písčité 
cesty, slabě zarostlé strouhy, dočasně vlhká místa na polích apod. Altitudi
nálně se nezdá J. minutulus být nějak specializován; jeho lokality jsou u nás 
známy od 200 do 1000 m n. m. 

Závěrem uvádím stručný určovací klíč:našich zástupců okruhu J. bufonius 
agg.: 

la Tobolka podlouhle obvejčitá, na vrcholku uťatá; chlopně otevřené tobolky na vrcholku v kleslé 
(hrotitý vrcholek tobolky není ze strany vidět), na povrchu zevně s malými epidermálními 
buúkami; vnitřní okvětní plátky přítupé, zpravidla kratší než tobolky; pochvy na bázi stonku 
červenofialově naběhlé. - J. ranarius SONG. et PERR. s. l. 

lb Tobolka vejčitá až elipsoidní, na vrcholku ostrá nebo přítupá; chlopně otevřené tobolky 
nahoru směi'ující (hrotitý vrcholek tobolky zo strany viditelný), na povrchu zevně s velkými 
epidermálními buúkami; vnitřní okvětní plátky špičaté, ± delší než tobolka; pochvy na bázi 
stonku obvykle hnědé. - 2 

2a Květy 4-8 mm dl., mnohdy s okvětními plátky za květu rovnovážně rozest,álými; blanité 
lis tence pod květy 1,5-2,5 mm dl.; tyčinek zpravidla 6; prašníky 0,5-1, 7 mm dl., 4-10 x delší 
n ež široké, nejméně zdéli 2/5 délky nitek; tobolka 3-5 mm dl.: semena 0,4 - 0,55 mm dl. -
J. bujonius L. 

2b Květy 3,5-4,5 mm dl., s okvětními plátky i v době květ,u nahoru srněřujícími; blanité listence 
pod květyl - l,5mmdl.;tyčinky zpmvidla 3; prašníky 0,2 - 0,5 mm dl., 2-4 >c rl.elší než 
široké, zdéli 1/5-1/3 délky nitek; tobolka 2,5-3 mm cU.; semena 0.:3-0,45 mm dL - J. mi
nutulus ALB. et JAHAND. 

1) Vo svém herbářovém materiálu jstim později zjistil doklad zo severní čás ti Bílých Karpat 
Holý vrch u Brumova, 1973 HoLUB. 
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SUMMARY 

Junrns b1tf onius agg. is a taxonomically very difficult group. Its wide taxonomie variation is 
increasecl by the conspicuous plasticity of the various taxa. Some authors accept therefore only 
one broadly ciroumscribed species including many infraspecific taxa. The majority of them are 
of little or no taxonomie importance. Some of the taxa described hitherto certainly represent 
minor spocies of that taxonomie group, however. An example is J. ranmius s. l.; in spite of the 
attention given to it by some Czechoslovak authors, further study is needed, to elucidate the 
relationships among som.e morphotypes (J. ambiguus auct., J. juzepczukii KREČ. et GoNč., 
J. nastanthus KREČ. et GoNČ., J. ranatius SONG. et PERR. s. s.). Et:pecially a reconsideration of 
the classification scheme proposecl by KREČETOVIČ and GONČAROV (1935) in the Flora of U.S.S.R. 
is the basic task of the future study. This clasification has been taken over in several Soviet 
regional floras, as well as by RoTHl\IALER et al. ( 1963) and some ether authors (in Czechoslovakia 
by S:uEJKAL 1970a, b). In the present author's opinion, critical comments given by some ftuthors 
(e. g. FOERSTER 1969) aro at least partially justified. 

Another taxonomically justifiecl minor specios of this aggregate in Czechoslovakia is J. minu
tulus ALB. ct JAHAND. The three members of J. bujonius agg. known from Czechoslovakia (J. bu
fonius, J. minutnlus ancl J. ranarius s. l.) are rather difficult to distinguish because of the simi
larity of their habits, relatively small number of distinguishing characters and their morpho
logical convergoncc in i:;mall and nearly cxclusively cleistogamic plants . .As distinguishing oha
ractcrs must therefore be selectecl these which may be used also for tho cletermination of nano· 
morphoses. J. minittulvs diffors from the other two species mentioned above by the smaller 
size of some parts of flowers and fruits which seem to be very constant. These differonces, given 
in the Czech text, are ::.mmmarizecl in the following key to the three Czocho::;Jo\·ak m0mbers 
of J. bufonius agg. 

la Capsule oblong-obovoid, more or less truncate at the apex; tops of the val.ve::; in the open 
capsules bent inwarcls (the terminal mucro of the capsule cannot therefore be seen from the 
side view), "·ith small epidermal cells outside; t.he inner perianth-segments more or less 
obtuse, usually shorter than the capsule; sheaths on the base of the stem purplish: J. 1·ana
rius so~w. et PERR. s. 1. (an J. ambiguus Guss. ?). 

I b Capsulo ovoicl to e llipsoid, acute to subobtuse at the apex; tops of the val ves in the open 
capsulo directed upwards (the terminal mucro of the capsule distinct in the side viow), with 
largor epidermal cells outside; the inner perianth-segments acute, normally longer than thQ 
capsule; sheaths on the base of the stem usually brown - 2. 

2a Flowers ( = tho outer porianth-segments) 4-7 mm, sometimes wi<lely open and with 
horizontally diverging porianth-segments; bracteoles 1.5 -2.5 mm; stamens usually 6; anthers 
0.5-1.7 rnm, 4-10 times longer than wide, at least 2/5 as long as the filaments; capsule 
3-5 mm; soocls 0.4-0.55 mm: J. bufonius L. 

2b Flowcrs 3.5-4.5 mm, not widely opening, with perianth-segments directed upwarcls; bracteo
lcs l-l.5mm;stamensusually3;anthers0.2-0.5 mm, 2-4 times longerthan \1·ic.le, 1/4 - 1/3 al'; 
long as the filam0nts; capsule 2.5-3 mm; seeds 0.3-0.45 mm: J. minutulus ALB. et JAHAND. 

Taxonomy. SECAL (sec. FoEHSTER 1969) believes that J. minutulits (as accepted by KRE-

ČETOVIé and Go:!'<Č:AROv ) represents only a nanomorphose of J. bujonius which arises as a result 
of germination of many seeds in a very small area. The present author's investigation does not 
confirm this assumption. Evcn in dense growt.hs oonstituted by nanomorp.hoses of the two 
spccies, the plants may safely be identified on the basis of the diagnostic characters given above. 
This is possible ev0n in such cases when the plants of the two species are intermingled in herba
rium material as if belonging to one plant individua!. The two species seem to differ also pheno
logically because in herbarium shcets containing plants of the two species plants of J. minu
tulus wore al-ways in lator i:;tages of development than these of J. bufonius (e.g. J. minutulus with 
opon capsules, J. bufonitts in full fiowering). The phenological difference has been confirmed in 
Centra! Asia (see OvčINNIKOVA et ČUKAVI:N"A 1963). The extent of it will have to be determined 
in the field. The phenological difference might have been important in the prooess of specific 
differentiation of tho taxon under consideration, unless far more effective factors of the process 
of speciation - such as cleistogamy and a difference in the chromosome numbers - exist. 

The fact that J. minutulus is frequently closely associated with J. bufonius and does not 
morphologically intergracle, is oortainly causecl by the prevailing ( or perhaps the only ?) auto
gamie mode of pollination in J. m'inutulus. Chasmogamic fl.owers, known in J. bufonius, have 
not b cen found in this spocies by the present author. The pollination takes plaoe in a olosed 
perianth at thc moment when the anthers and stigmas are about half as long as the perianth and 
the anthers aro often attachod to tho stigmas. The empty anthers are then torn off from their 
filamonts and liftecl by tho top of the elongating capsule out from the interier of the fiower. 
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Toge;,hcr with the dry part::; of the ::;tyle a~d ::;tigmas they ofton form a temporarY: small terminal 
„cap on th0 tops of young capsulos. Clernt ogamy rnakos it p os.:i1ble for the part1cular genotype 
to bc retamed. It undorgoos only phcnotypie changcs o f an ocomorphic charac tor. J. minutulus 
is a good cxampl0 of an a utoga mie spccies with elcistogamie pollination-type - a „cleisto
gameon", onu of tho kinds o f spccios proposPd by CAMP et GILLY (1943). \Yhcthcr also normally 
pollirmtcd flowcrs occnr in this species or not will havo to bo detcrmined in tho future. If they do, 
it will bo intercst ing to cxamine the ir frequcncy and. geographical patterns. Cleistogamic fl.owers 
abo occur in J. bufonius; such plants are morphologically more similar to J. minutulus than 
normal plants, espec ially by their minute hab it as wcll as by the smaller sizfl of various flower 
ancl frui t parts (c.g. ftowcrs 4 -5 mm; anthers 0.3-0.7 mm; capsulo 3-3.5 mm). H owever, 
with somť experience the distinguishing of cleistogarnic plants of tho two specics is not very 
uifficult. 

Chromosome numbers ha n ' played cortaínly an important ro le in the taxonomie dífforentia
t ion of J. bufon-ius agg. Yariou:; chrornosomo numbcrs rcportí'd in tho li teraturo (2n = 30, 60, 80, 
120) indicate that the complcx is knryologicall:v diffrrontiatPcl. Tho relation of certain numbers 
to c rtaín taxa of t hf' complex is \·cry probahle . Ho"·0,·or. tlw earlicr litcrature data necd a cn.reful 
revision as to thc taxonomie identity of thc matf'rial invostigatcd an<l the corrcctness of the 
counts . Á . et D. Lch·E (1974 ) gi, ·c only :2n=34 for J. ranarius and 2n=lOG for J . bufonius as 
re liab le coun ts. These numbcrs arť in no wa:'I· rclatecl. \vh ich may b0 in connection with agmato
ploi<ly, known in Juncus. HOTH'.IL-\LER ct al. (1963), followe<l by ::loó (1973), g ivo 2n=60 for 
J. na<Jtanthus arnl :!n = 30 foť ./. minutufus. A crítical rcvi„ion i:; ncccssary, t o clccide whcther 
t hoRo number:; may be applied to tho taxa mentioned. Thu only cortain ~·ccorcl for J. rninu
tulus i:; :!n = c. 72, publishecl by SxoGERt: P ( l 971 ). At any rate, a study of chromosome numbcrs 
of corroctly identifiocl plants will bo v ory hclpful in c lucidating thc taxonomie problom::i of J. 
hujonius agg. 

Tho e xistence of any real infraspccific taxa in J. minutulus coukl n ot bc confirmed. Tho wicle 
ocomorphic variation proper t o the wholo aggregate makes it impossibl o for tho;:;o t axa to be 
distinguishecl without intensive cultivatíon experiments . Severn! morphotypos havo boon found 
in the h crbarium material studied, m ost probably all of an ccomorphic character. Some plants 
are caespitose, having many spreading, straight to arcuately ascencling, 2- G cm long, somewhat 
c;tiff stems, :3 and more flowers 3.5-4.5 mm long, capsules :~mm, seeds 0.4 mm. Anothor frequent 
morphotypo is rcprcsented by pale green plants having soli tary, erect, st raight , slender, 2- 7 cm 
hígh, usually simple stems, with only few ( 1- 4) distant ftowers. A rare morphotype, correspond
ing mos t probably to „J. m inutulus KREČ . et GoN"Č. ", includes vcry low plants , often only l to 
3 cm high, having usually simple stems wíth I - 3 fiowers 2.5- 3.5 mm long, capsules 2- 2.5 mm, 
seec.ls 0.3 mm. Even though ČEREPAXOV (1973) clistinguishes J. minutulus KREČ . ot GoNČ. from 
J. minutulus ALB. et JAHAKD. , plants of this morphotype a re considerecl by the present author a.s 
belonging to J. minutulus ALB. et JARAKD. 

N omenc latur o. An intcresting and rare case in the seientific nomenclature of plants is the 
indepe ndent u se of a specific epithet for the same species b y two couples of authors. This was 
obviously due to the distinct minute habit of the plants and smaller dímensíons of floral and 
fruit parts, the latter boing the smallest in the whole J. bufonius agg . Valiclly published syno
nym::; - J. bufonius var. parvulus HART.l\I. 1858, var. minutus L1TARD. 1908 - were also ba.sed 
on these fratures. Names de rivecl from these foatures such as var. parvijlol"us, pitsillus, uniflorus 
cun a lso bo found on herbarium labels. It cannot be excluded that the names of some infra
spocific taxa based on nanomorphoscs of J. bujonius agg. bolong - at least partially - to 
J . m 'inutulus (va r. jadarensis BRYHN, var. minor A. TERR., f. nanus PETERM. etc.). 

ALBERT ot JAnAxnrnz (sec. Ovčr~NIKOVA et ČUKAVIXA 1963) used a binary name for their 
.J. minutulus. including it, howevor, at the same tímo in tho taxa of J. bufonius. The original 
placo of publication has not been seen by the present author. The validity of the name as a spe
cific name may be uncertain . As a species name it has , howover, been used by PRAIN et al. (1921) 
so that the correct quotation may bo J. minutulits (ALB. ot JAHAND.) PnAIN" et al. 1921. 

Tho relationships between J. minutulus ALB. et J AHAND. 1908 and the North American J. cong
donú WATSON 1887 (n. v.) will have to be determined. The latter species is reported to include 
low pla nts (to 10 cm), with 3 stamens, more condensecl fl.owers ancl smoother and glossier seecls 
(BucHEN"AU 1906). The modem American fioras available do not accept this speoies nor do they 
me ntion it in the synonymy. If the two taxa are taxonomically identical, the name used by 
WATSON is, with regarcl to its priority, the correct name of the species under consideration. 

Dístribution. The distributíon area of J. minutulus is very poorly known. The species has 
so far been neglected, even though it was mentioned in Flora U.S.S.R. (followed by other Soviet 
regional fioras) and RoTHMALER et al. (1963) . Students of J. bufonius agg. in Centra.I Europe 
(e.g. SMEJKAL 1970a; Soó et IsÉPY 1972) do not report J. minutulus from their countries. Solely 
EEfREN'DORFER et al. ( 1973) clicl accept this species in hís list of species of tho Centra! European 
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flora, but no data on its distribution are mentioned. In the U.S.S.H., J. minutulus is known to be 
a very rare plant. Only one locality has been reported from the European part of the U.S.S.R. 
(Krasnoarmejsk near Volgograd). From the Soviet Asia there are rccords from two localities io 
West Siberia (Kurgan, Tobolsk), from two phytogeographic regions in Kazakhstan (Bolshoi 
Melkosopotshnik; region of Balkhash-Alak.) and from one phytogoographic region in Tadzhi
kistan (Hissar-Darvaz). Two looalities from the area of „Flora Iranica" have been r0ported by 
SNOGERUP ( 1971 ). J. minutulus also occurs in France, from whero it was originally closcribod, 
in Czechoslovakia (see below ancl in tho Czech text) and, according to the herbariurn material 
in PRC, in Austria, Poland, Romania and Swoden as woll. This distribution pattern inc!icatoi; 
that J. minutulus will be found also in other Central and \Vost European countries . It is li koly to be 
much more frequent in the countrios whero ít is known to occur at present. Tho occurrence of 
J . minutulus in North America is not excludod, as minute plants of J. bujonius agg. ha"-ing very 
short anthers and cloistogarnic flow0rs have been roportod from there (see H1TCHCOCK et al. 
1969). The fact that J. minutulus has been neglected for a long time is due to the omi,;sion of its 
original doscription by ALBERT ancl J AHANDIEZ, to the narrow circumscription of the species 
by KREČETOVIČ and GoxČAROY, aml cspcc ially to its trcatment a s an ecomorphose of J. bujonius 
by many authors (the latter opinion having boen advocated by SEGAL, cf. FOERSTER 1969). 

A study of the h orbaria of Praguc (PRC. PR) revealod the presence of J. minutulus in 26 Cze
choslovak localities. About 20 % of sheets contain both J. minutulus and J. bujonius L. No sheets 
containing J. minutulus and J. ranarius s. l. havc been found. however. This is perhaps due to 
the ecological preference of J. ranai-ius s. l. to heavy, often slightly salino soils. The ecological 
ranges of J. minutulus and J. bufonius are much more similar and at least partially (or perhaps 
largely) overlapping so that the two spccies can occur together in one locality. 

The fact that J. minutulus has been found only in the western part of Czecho::;lovakia is 
unimportant from the phytogeographic viewpoint as for the purposes of this prcliminary infor
mation only material from Prague hcrbaria has been studied . H owevcr, on the basis of the present 
knowledge. J. minutulus may b e expected to be more frequent in the ·western part of Czechoslo
vakia. On the contrary, J. ranarius s. 1. occurs more frequently in the oastern part of the country, 
while in the western part of the country it is relatively rare. 

The insufficient investigation of the distribution of J. minutulus accounts for the bad know
ledge of its ecological requirements. Data on the herbarium labels and the distribution patterns 
indicate that the specics se0ms to prefer ecotopes with sandy soils on rather poor siliceous sub
stratum and with open communities as for instance sandy alluvial banks of rivers, bare sandy 
margins of ponds and other water basins, moi,,;t, but Jater drying sandy roads, slightly overgrown 
ditches, occasionally moist places in fields etc. Altitudinally, J. miniitulus cloes not seem to bc 
specialized (as for instance J. ranarius s. l.); in Czechoslovakia it extonds from 200 to 1000 m a.s.I. 

The Czech text of t his preliminary report inoludes also the synonymy of J. minutulus, its dos
cription and a list of localitíes known in Czechoslo\·akia. 

The present author is indebted to Dr. S. Snogerup (Lund) for valuable information. 
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