
Preslia, Praha, 50: 153-159, 1978 

Draba klasterskyi, nový druh rodu Draba 

Draba klasterskyi:; a new species of the genus Draba 

Jindřich Chrtek 

CHRTEK J. (197 8): Draba klasterslcyi, nový druh rodu Draha. [Draba klasterskyi„ 
a new species of the genus Draba.] - Preslia, Praha, 50 : 153 - 159. 

A new species , Draba klasterslcyi CHRTEK, is described from Czechoslovakia (Slovenský 
kras, Slovakia). It is dosely related to Draba lasiocarpa RocHEL. Both species belong 
to the section A izopsis DC. 

Botanické oddělení Národního muzea v Praze , 252 43 Pruhonice, Československo. 

Při exkursi do Slovenského krasu v roce 1976 upoutala moji pozornost 
ž]utokvětá chudina (Draba), rostoucí na skalkách (strmé svahy Silické pla
niny) nad obcí Brzotín, okr. Rožňava. Chudina byla na prvý pohled nápadná 
velkými květy a celkově mohutným vzrůstem. Podle dostupné literatury 
bylo možno rostliny určit vždy jako chudinu drsnoplodou - Draba lasio
carpa RocHEL. Porovnáme-li však rostliny ze Sloven_ského krasu s chudinou 
drsnoplodou ze západního Slovenska (především z Cachtických a Tematín
ských kopců), zjist,íme, že se od sebe liší řadou morfologických znaků, např. 
vzrůstem, tvarem a velikostí šešulí , délkou čnělek. Tato skutečnost mě při
vedla k důkladnějšímu studiu druhu Draba lasiocarpa a jemu příbuzných 
druhů. Výsledkem bylo zjištění, že rostliny ze Slovenského krasu je nutno 
považovat za samostatný druh, blízce pi"íbuzný druhu D. las1:ocarpa. 

Je zajímavé, že ani první monograf karpatských druhů STun (1861), ani monograf celého rodu 
SCHULZ (1927) nevid ěli odlišnost rostlin ze Slovenského krasu od ostatních populací druhu 
D. lasiocarva. Podobně i DOMIN (1930) v e své studii o čs. druzích sekce Aizopsis DC. jednoznačně 
a bez jakýchkoliv poznámek ztotožnil rostliny ze Slovenského krasu s rostlinami ze západního 
Slovenska. HoLUB (1953, 1956) , který studoval květenu Slovenského krasu v novější době, 
uvádí sledované rostliny z mnoha lokalit pod označením D. aizoon W AHLENB. Je škoda, že BuTT
LER (1967), který podrobně zpracoval středo- a jihoevropské druhy rodu Draba, druhy D. aizoides 
L. a D. lasiocarpa záměrně vypustil. 

Rostliny ze Slovenského krasu představují nový druh a nazývám je na 
počest dr. Ivana Klášterského, českého botanika, Draba klasterskyi. Dr. I. 
Klášterský studoval po mnoho let květenu Slovenska a nasbíral velké 
množství materiálu tohoto nového druhu (zejména v roce 1933 společně 
s dr . M. Deylem) , který je uložen nyni v herbářích botanického oddělení Ná
rodního muzea v Praze (PR). 

Draba klasterskyi CHRTEK, sp. nova 

Plantae p erennes, rosulis clensis, usque ad 4,5( -5) cm in diametro. l< olia rosularia lineari -
lanceolata, anguste lanceolata usque anguste oblanceolata, 10-25 (-30) mm longa et 2,0-3,5 
mm lata, margine longe remote setosa, pilis firmis ca 1,5 mm longis obtecta. Caules aphylli, 
glabri, in inflorescentia saepe breviter glanduloso-piloRi; caules fru ctiferi (10-) 15-24 (- 30) cm 
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alti. Flores in inflorescentiis densis, multiftoris - tempore fructificationis manifeste prolongatis. 
Pedicelli floriferi 5 - 10 mm longi, plerumgue breviter pilosi u sgue g1anduloso-pilosi. Sepala 
ca 3 mm longa, albomarginata, glabra vel cum pilis raris instructa; petala 4-5 ( - 5,5) mm longa 
et 2-2,5 mm lata, satura.te lutea. Pedicelli fructiferi ad I cm longi, patentes. Siliquae (6 - ) 7- 9 
(- 11) mm longae et (l,8-) 2,0 - 3,0 (3,5) mm latae pilis formis brevibus, aclpressis disperse 
obtecta.e; diaphragma anguste elliptica usque anguste lanceolata. Stylus in fructu (0,8 - ) 1,0 - 1,5 
(-2,0) mm longus. Semina fusca, l,l - 1,5 mm Jonga. 

Ty pus: Slovakia m eridionali s: in rupibus calcareis in margine Silická planina supra vicum 
Brzotín haud procul ab oppido Rožúava, ca 650 m s . m. , 16. 5. 1946, leg. I. KLÁŠTEltSK Ý. Typus 
in herb. PR asservatur. 

E t yrn o 1 o g ia: Haec species ad honorem doctoris I. Klášterský, botanici bohemici in taxo
nomia peritissimi, qui specimina multa huius taxi novi legit, appellata est. 

Specimina examinata: Zadielská dolina : ca 250 m, 1919, DoMJ N, PRC; 250 m, 1927, 
Dos·rÁL, PRC; 1932, MARGITTAI , PR; 600 m, 1933, DosTÁL, PRC; 400 m, 1952, šouREK, PR. -
In declivi septentr. vallis Zadielská dolina inter casam Turist. útulna et vicum Barka, ca 550 m, 
1933, KLÁŠTERSKÝ et DEYL, PR. - In rupibus et fruticetis planitiei Hačavská planina infra 
vicum Zadiel, ca 600 m, 1934, DEYL , PR. - ln collibus Turňanské plateau prope vicum Turňa 
n. Bod., 1958, KLÁŠTERSKÝ, PR. - In planitiei Zadielské platea.u prope opp. Turňa n. Bod., 
ca 550 m, 1933, KLÁŠTElt KÝ et DEYL, PR. - In rupibus prope pontem „Certův most" supra 
viam publicam prope pagurn Háje, 520 m, 1S37, KLIKA , PR. - Šomodské plateau prope pagum 
Háje, 1947, KLIKA, PR. - Zadielský kámen supra opp. Turňa n. Bod., 630 rn, 1932, DosTÁL, 
PRC; 600 m, 1933, DosTÁL, PRC; 1937, DOMIN et KRAJINA, PRC; 1937, KLIKA, PR; 1952, Šou
REK, PR; 1958, SOJÁK, PR. - Silvis apertis Zadielský kámen dictis in declivibus supra cotam 
271 , 1933, KLÁŠTERSKÝ et DEYL, PR. - In rupibus calcareis supra opp. Jasov, 350 m, 1932, Dos
TÁL, PRC. - Silické plateau supra pagum Brzotín, 1936, KLÁŠTERSKÝ, PR. - Festu.cetum 
duriusculae seslerietosum in rupibus calcareis supra pag. Brzotín (Silické platea.u), 670 m, 1932, 
DOSTÁL, PRC. - Supra pagum Brzotín: circa cotam 677, 1933, Su zA, PRC; 650 m, 1946, KLÁŠ
TERSKÝ, PR; 1947, KLIKA, PR; 1955 , ŠoUB.EK, PRC. - ln rupibus ad margines planitiei Silická 
planina locis apertis et fruticetis inter cotas 677-663 prope pagum Brzotín , 1933, KLÁŠTERSKÝ 
et DEYL , PR. - In rupibus calcareis Gerlachská skála dictis (pars septentr. montis Plešiveská 
hora) supra opp. Štítník, ca 700 m , 1933, Dos'J'ÁL, PRC. 

D. klasterskyi je známa doposud jen z oblasti Slovenského krasu, kde roste 
na vápencových skalách a kamenitých svazích. DosTÁL ( 1933) ji považuje 
(pod jménem D . aizoon) za význačný druh subasociace Seslerielo-Festucetitm 
duriusculae pannonicae udávané ze zvláště exponovaných míst na vrcholo
vých n ebo okrajových skalkách Plešivecké a Silické plošiny. 

Někdy mohou být rostliny našeho druhu napadeny rzí Puccim'a clrabae R un., kterou poprvé 
pro území Československa zjistil KLIKA (1937) na jedincích ze Zadielského kamene. Napadené 
rostliny mají zprohýbaná květenství a do různého stupně cl eformoYané plody (nápadně krátké 
a široké, srpovitě zahnuté a.pod.), takže jejich přesné určení je v<:'lmi ztížen o. 

D. klaslerskyi je nejblíže pfíbuzná druhu D. la.siocarpa, od které se liší pfo 
devšírn mohutnějším vzrůstem; za plodu flosahují rostliny v průměru 15 
až 20 cm výšky, ojediněle i výš<' (až 30 rm) , zatím co li D. lasiocarpa jimu 
v prúměru daleko nižší, a to 5 - l_ O cm, jen ojediněl e až 25 cm vysoké. Velmi 
nízké rostliny jsou zejména na Cachtických kopcích, kde nejsou výjimkou 
rostliny pouze 3 cm vysoké. Korunní lístky u D. kla8lerskyi jsou v průměru 
větší (4 - 5.5 mm dl.) než u D. lasiocarpa (až 4 mm dl). Nejdi'.d ež itěj ší rozli 
šovací znaky jsou v plodech , kterých je n D . lclasterskyi v odkvetlých kvě
tenstvích zpravidla velké množství (20 - 50) . Šešule jso u (6 - ) 7 - 9 ( - lJ) mm 
dl. a (1 ,8 - ) 2,0-3,0 ( - 3,5) mm šir . s 8 - 14 se.meny, která dosahují l , l až 
1 ,5 mm délky. U D. lasiocarpa počet plodú v květenství je nižší (zpravidla 
10 - 2i5), plody jsou 4,0 - 7,0 ( - 9,0) ·mm dl. a (1 ,6 - ) 2,0 - 3,0 ( - 4,0) mm 
šir. a obsahují většinou 6 - 8 (- 10) semen, O, 7 - 1,0 mm dlouhých, vzácně jsou 
semena delší (až 1,4 mm dl.) li j edin ců mohutněj ší ho vzrůstu (tvarem še
šulí však odpovídají rostliny druhu JJ. la.siocarpa). Délka čn ělek na zralýeh 
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Obr. 1. - 1 - Draba klaJtterskyi CHRTEK, Slovenský kras, Za.dielské pla.tea.u, 1933, I. KLÁŠTER· 
SKÝ et M. DEYL, PR; 2 - Draba laaiocarpa RocHEL, Rup. calc. ad ped. a.rcis Temetvés, c. Nitr., 
PRC (vysoká rostlina); 3 - Draba lasiocarpa ROCHEL, Rup. calc. ad ped. a.rcis Temetvés, c. Nitr., 
PRC (nízká rostlina. s dozrá.va.jioimi plody); 4 - Draba lasiocarpa ROCHEL, Ůachtické kopce, 
Vel. Plešivec, 1934, F. WEBER, PRC. 
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plodech se pohybuje u D. klasterskyi v rozmezí od 0,8 do 2,0 mm délky ~ 
u D. lasiocarpa (z Pováží) 0,4 - 1,0 (- 1,2) mm délky, u východoslovenských 
populací 0,6 - 1,3 mm délky. 

Pozoruhodné jsou populace druhu D. lasiocarpa navazující na východní (popi„ severní) 
okraj areálu druhu D. lclasterslcyi. Např. Gelnické hory: Šivec, 1931, DOMIN, PRC; 1932, SIL
LINGEB, PRC. - Hnilecké hory: apud pag. Sokolany nad Hornádom, 1932, DosTÁL, PRC. -
Údolí Hornádu mezi Kostolany a Obyšovci, 1933, SILLINGER, l'l~C . - Malá Vieska (Maloveszka), 
1858, VESELSKÝ, PR. - Prope opp. Košice (bei Kassau}, 1856, VESELSKÝ, PR. Lokali ty jsou 
znám é z literatury již z dřívěj ších let (např. DOMIN 1930, 1936, KovAI,ČÍK 1935, Jmmo 1951) 
avšak nikde n ení uvedena poznámka taxonomického r ázu. Rostliny z uvedených lokalit někte
rými znaky phpomínají druh D. klasterslcyi , např. mohutnějším vzrůstem rostlin, větším množ
stvím plodů v květenství a někdy i u žšími plody. Zda dochází ke křížení mezi druhy D. lclaster
slcyi a D. lasiocarpa n ebo k jiným j evům ovlivřmjícím tyto východoslovenské populace, bude 
pfodmětem dalšího studia v přírodě. Na větším množství materiálu se však oba druhy dají 
dobfo rozlišit. 

S ostatními druhy sekce Aizopsis DC. , kam patH D . klasterskyi i D. lasio
carpa lze náš nový druh těžko z~měnit. Přesto se však zmíním o některých 
druzích (rostoucích mimo území CSSR), které byly nebo j eště někdy i v sou
časné době jsou řazeny k druhu D. lasiocarpa jako nižší taxony (zpravidla 
jako subspecie). Dále j eště uvedu některé poznámky k druhu D. lasiocarpa. 

D. lasiocarpa RocHEL (= D. aizoon WAHLENB.). D. lasiocarpa byla 
popsána z Tematínských kopců (z blízkosti hradu) . Typová položka (Draba 
lasiocarpa Nob. RocHEL, Rup. calc. ad ped. arcis Temétves, c. Nitr. , in herb. 
PRC) obsahuje 3 rostliny, jednu kvetoucí, 8,5 cm vysokou s korunními 
lístky - 3,5 mm dl.; druhou 10,5 cm vys. s dozrávajícími plody a třetí 24 cm 
vysokou (rozlomenou ve dvě části) plodnou. K vět.enství má 24 plodních sto
pek a pouze pět zachovalých plodů , 7 - 8 mm d 1. a 2, 5 - 3 mm šir. s č:n ělkami 
- 1,2 mm dlouhými. Šešu le jsou u všech rostlin phtiskle chlupaté. Za no
menklatorický typ vybírám nízkou rostlinu s dozrávajícími plody. Vysoká 
rostlina se zralými p1ody představuj e jedince na Tematínských kopcích méně 
hojné, vyznačující se kromě většíh o vzrústu i větším i sem eny . 

D . lasiocarpa byla v minulém století někdy pi"ifazována k druhu D. 
aizoides L. Na nesprávnost takového chápání upozodíovala již fada starších 
autorů, např . KocH (1834) , NEILRJ~ICH (1857). D . m:zoides se výrazně liší od 
D. lasiocarpa lysými , mohutnějšími plody a delšími čnělkami na plod P.ch. 
Rozdíly , i když ne tak nápadné, jsou i v listech a ve velikosti a barvě květíl. 

Proměnlivost druhu D . lasiocarpa se projevuje hlavně ve vzrústu rostlin , 
odění šeš ulí , velikosti plodů a délce čnělek na plodech. Nejvyšší jedince mů
žeme zaznamenat při severní a východní hranici celkového rozšíření. Tak 
např . z Banátu popisuje SCHULZ ( 1927) D. aizoon f . robusta SCHULZ („im Tale 
Kazan" ), která dosahuj e až 30 cm výšky a je nápadná i ve lkými plody 
a dlouhou čnělkou na plodech (až 2 mm). Je zajimavé, že z téměř stejné 
oblasti („ bei den Herkulesbadern" ) uvádí druh D . elongata f. dolichocarpos 
SCHULZ, kterou charakterisuj e těmito znaky: „ Planta valida. Sili culae 12 mm 
longae, 2 mm latae." Sám jsem viděl pouze dvě položky od H erknlových 
lázní , a to: „ Corn. Krassó-Rzoreny. ln rnpibus calcare is montis Damogled 
supra pag. H erculesfordó, 1937 , alt,. ca 1100 rn ", Z. KÁ'RrATI PR ; „ in rnpi
bus calcareis loci Ciorici dieto prope Baile B er culane" , 1931 , Dol\ll N ot KRA
JINA PRC. Rostliny na obou položkách odpovídaly v podstatě uvedeným 
stručným popisům. Není vyloučeno, že obě formy obou druhů patří k jedno
mu taxónu, který není totožný ani R D. lasiocarpa ani s D . elongata. 
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Šešule u D. lasiocarpa jsou v celém areálu přitiskle chlupaté. Pouze v ru
munských Karpatech (Mt. Bucegi, Mt. Piatra Craiului) rostou rostliny s ly
sými plody, které S·ruR (1861) označuje jako D. lasiocarpa a glabrata ScHOT'l' 
in STUR, SCHULZ (1927) jako var. decalvans SrMK. J e pozoruhodné, že rostliny 
s lysými plody se objevují jen na omezeném území; zdá se, že jim bude nutno 
př-iznat vyšší taxonomickou hodnotu než jim byla doposud přisuzována. 

Pozoruhodná je i proměnlivost délky čnělek na zralých plodech. Nejkratší 
čn~lky (0,4 - 1,2 mm) mají rostliny na severním okraji areálil (Tematínské 
a Cachtické kopce), v okolí Budapešti se délka čnělek pohybuje od O, 7 do 
1,3 mm. Nejdelší čnělky (1 ,2 - 2,2 mm) mají rostliny z Jugoslávie (Bosna 
a Hercegovina ). Jeví se zde tedy jasná tendence k prodlužování čnělek od 
severu k jihu. 

D. lasiocarpa je rozšířena v Rakousku, Maďarsku, ČSSR, Rumunsku, 
Jugoslávii a Bulharsku (cf. ma,pky areálu BALÁsz 1939, MEUSEL et al. 1965). 
V Rakousku je omezena pouze na malou oblast v okolí Vídně, a to Modlinger 
Klause (Jennisberg, Frauenstein, Glesshubl) a Teufelstein u Kaltenleut
geben (cf. J ANCHEN 1957, MARKGRAF 1960). Daleko hojněj ší je v sousedním 
Maďarsku, kde je rozšířena od Balatonu až po Bukk (okolí Balatonu, Gerecse, 
Bakony, Vértes, Budai hegység, Pilis, ~aszály, Bukk). Cf. JÁVORKA et Soó 
1951, Soó 1968, Soó et KÁRPATI 1968. V CSSR je na vápencových a dolomito
vých skalkách západního a středního Slovenska (např. Malé Karpaty, Čach
tické kopce, Tematínské kopce, Inovec, Strážovská vrchovina, Kňažný stól) 
a východníhC! Slovenska (Drevenik, střední Pohornádí, okolí Prešova a Košic. 
Rozšíření v CSSR bude předmětem podrobné studie. Z Rumunska je známa 
z vápencových obvodů Karpat, izolované lokality jsou v okolí Cluje (NYÁ
RÁDY 1955). Jako poměrně hojná je udávána i v Bulharsku (doklady jsem 
však žádné neviděl). Uvádí se z pohoi"í Stara planina, Vitoša, Sredna gora, 
Pirin, Rila, Slavjanica, Rodopy (záp. a stř. část) a z hor Znepolské oblasti 
(VALEV 1970). Z Jugoslávie je známa pouze z Dalmácie a Bosny-Hercegoviny 
(HAYEK 1927 a herb . doklady). Zda roste D. lasiocarpa také v Řecku bude 
třeba j eště ověřit. 

D. elongata Ho ST. Druh nápadný dlouhými (6 - 10 mm) a úzkými še
šulemi (2 - 3 mm) s čnělkami až 3,0 mm dl. (1 ,5 - 3,0 mm). Dlouhými a úzký
mi plody upomíná poněkud na D. klasterskyi, liší se však subtilnějším 
vzrůstem a hlavně dlouhými čnělkami na plodech. 

D. elongata je druh značně proměnlivý, především ve vzrůstu , velikosti 
květů a tvaru a velikosti plodů. Rostliny s úzkými plody popisuje BECK 
(1887) jako D. lasiocarpa var. „Draba" bosniaca BECK (Typus: „In der 
Alpenregion der Hranicava", in herb . PRC). Ojediněle je považován Beckův 
taxón za samostatný druh - D. bosniaca (BECK) FIALA. Takovéto hodnocení 
je však nepodložené, protože mezi rostlinami s úzkými a dlouhý mi plody 
a rostlinami s plody širšími a kratšími jsou plynulé přechody. SCHULZ ( 1927) 
rostliny s úzkými plody a většími květy označuj e jako D. lasiocarpa proles 
balcanica SCHULZ. RonLENA (l 937, 1942) př ifazuje k druhu D. elongata j eště 
novou varietu - D. elongata var. slcřivanelcii RoHL. ( = D. athoa sensu RoHL.). 
Rohlenovy položky jsou uložené v herbáHch PR („in cacumine montis 
Kom") se však vyznačují nízkým vzrústem, velkými květy, lysými plody 
a nápadně prodlouženou čnělkou na plodech (4 - 5 mm dl.). Všechny tyto 
znaky j asně ukazují, že Rohlenova varieta nepatří k druhu D. lasiocarpa, 
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ani k D. elongata. Není vyloučeno, že se jedná o taxon, pr~vděpodobně vyšší 
hodnoty (druh), omezený pouze na vysokohorské oblasti Cerpé Hory. 

Přesto, že D. elongata je velmi zřetelně vymezený druh, považují jej ně
kteří autoři za subspecii druhu D. lasiocarpa (např. NYÁ_RÁDY 1955) nebo
dokonce za varietu (např. HAYEK 1927). WALTERS (19G4) přiřazuje druh D. 
elongata bez čísla k D. lasiocarpa. 

D. elongata je rozšířena na balkánském poloostrově v Jugoslávii (Dalmá
cie, Bosna a Hercegovina, Černá· Hora, Makedonie) a Albánii . Problematické· 
je její rozšíření v Řecku. Na sever vybíhá do Rumunska, odkud je uváděna 
z mnoha lokalit (NYÁRÁDY 1955) . 

D. compacta SCHOTT, NYMAN et KoTS CHY. Druh jednoznačně cha
rakterizovaný nízkým vzrůstem a eliptičnými až široce eliptičnými šešulemi 
(5 - o x 2,5-3 mm) s velmi krátkými čnělkami na plodech (0,3 - 0,8 mm dl.). 

Proměnlivost D. compacta se projevuje hlavně v odění šešulí, které jsou 
buď chlupaté nebo lysé (var. pseudoaizoides STuR). D. compacta byla popsána 
z vysokohorských poloh rumunských Karpat (Mt. Birsei, Mt. Bucegi). V dal 
ších letech však byla uváděna i z Jugoslávie a Bulharska ((HAYEK 1927, 
WALTERS 1964, VALEV 1970). Rozšíření f!. compacta na balkánském polo
ostrově však vyžaduje důkladnou revizi . Zádný herbářový materiál, i když 
v herbářích PR i PRC je velké množství materiálu z balkánského poloostrova, 
jsem z Jugoslávie a Bulharska neviděl. Nelze vyloučit, že se jedná o záměnu 
s některým podobným druhem a D. compacta je endemickým druhem ru
munských Karpat. 

D. haynaldii STUR. Endemit rumunských Karpat (Mt. Bistritei, Mt. 
Birsei, Mt. Bucegi). Od příbuzných druhů se D. haynaldii liší úzkými listy 
přízemní růžice. 

Druhy A. athoa (GRISEB.) Borss. (Albánie, Bulharsko, Jugoslávie, Řecko) 
a D . scardica (GRISEB.) DEGEN et DoRFLER (Albánie, Jugoslávie, Řecko) ne
mohou být s druhem D. lasiocarpa ani s D. klasterskyi zaměněny. Oba 
druhy, i když někdy byly považovány za nižší taxony druhu D . lasiocarpa 
(STOJANOV et STEFANOV 1924 - 25, 1933), jsou však blíže příbuzné druhu 
D. aizoides. 

Souhrnně je možno říci , že taxonomie druhů sekce Air.;oides DC. není ještě 
uspokojivě vyřešena. Druhy bude třeba zpracovat nejen po stránce morfolo
gicko-anatomické, fytogeografické, ale pfodevším po stránce cytotaxono
mické . Tak např. BUTTLER (1967) uvádí, že druhy sekce Aizoides mají jen 
diploidní počet chromozómů, přesto se však zdá, že některé druhy (např. 
D . klasterskyi , některé populace druhu D. lasiocarpa apod.) budou mít 
pravděpodobně vyšší stupeň ploidie. 

Dr. Z. Pouzarovi, CSc., děkuji za iniciativní podnět k práci na dané problematice a dr. J. So
jákovi, CSc., za cenné připomínky. 

SUMMARY 

A new species , Dtaba klasterskyi CHRTEK, is describerl from Czechoslovakia (Slovenský kras . 
Slovakia), belonging to the section Aizopsis DO.' and closely related to Draba laaiocarpa RocHEL 

( = D. aizoon WAHLENB.). It differs from the la.tter species by higher stems, larger flowers and 
longer a.nd na.rrower fruits. Its relationships to some other species of the section Aizopais (e.g. D. 
compacta NYMAN , SCHOTT et KoTSCHY, D. elongata HosT, D . haynaldii STUR) are discussed. 
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