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Epipactis albensis - nový autogamický druh z okruhu 
Epipactis helleborine agg. (Orchidaceae) 

Epipactis albensis - a new autogamous species from the Epipactis helleborine 
species aggregate ( Orchidaceae) 

Helena Nováková a Jaroslav Rydlo 

NovÁKOVÁ H. et J. RYDLO (1978): Epipactis albensis - nový autogamický druh 
z okruhu Epipactis helleborine agg. (Orchidaceae). [Epipactis albensis - a new auto
gamous species from the Epipactis helleborine species aggregate (Orchidaceae).] -
Preslia, Praha, 50 : 161 - 171. 

A new species of the genus Epipactis, Epipactis albensis, is described, belonging to the 
Epipactis helleborine species aggregate. The plant was found in the flood plain forests 
adjoining the river Eibe in Central Bohemia (Czechoslovakia). 

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, Zámek 4, 531 16 Pardubice, 
Československo. 

V největším komplexu lužních lesů v Polabí jsme v roce 1967 poprvé na
lezli autogamický typ kruštíku z okruhu Epipactis helleborine agg., který se 
nám ani po deseti letech studia jeho morfologických a ekologických vlastností 
nepodařilo ztotožnit s žádným dosud popsaným taxonem. 

Autogamie byla u rodu Epipactis ZINN em. L. C. R1cH. poprvé objevena před více než sto 
lety (MULLER 1868) a dosud bylo z Evropy a z Malé Asie popsáno 6 většinou současných autorů 
uznávaných druhů [E. muelleri GoDF„ E. leptochila (GoDF.) GoDF„ E. dunensis (T. et T. A. 
STE:PH.) GonF„ E. phyllanthes G. E. SMITH, E. confusa YouNG a nejnověji E. pontica TA.UB. 
(TAUBENHEIM 1975)]. Epipactis confusa a E. phyllanthes, které se od ostatních liší ± převislými 
květy a± lysým vřetenem květenství, jsou některými autory přiřazovány k druhu E. peraica 
HAussKNECHT (NANNFELDT 1946). Nedávno popsaný (Low 1969) nejasný druh E. viridiflava 
U. Low je nejnověji některými autory přiřazován k druhu E. leptochila (NIESCHALK et 
NIESCHALK 1970). Další taxon - E. cleistogama C. T. THOMAS je většinou současných autorů 
řazen k E. leptochila, pouze někteří jej považují za samostatný druh (NIESCHALK et NIESCHALK 
1970). . 

Autogamické kruštíky jsou v poslední době předmětem intenzívního studia zvláště v západo. 
evropských zemích. U nás poprvé nalezl autogamické druhy kruštíků (E. muelleri a E . leptochila) 
Holub v letech 1957-1969 na Slovensku (HOLUB 1970a, 1970b). Od té doby byly nalezeny ještě 
na dalších místech (KUBÁT 1975, PROCHÁZKA 1975) . HOLUB (l970a) se ve své práci zabývá též 
obecnými otázkami autogamie u rodu Epipact-is. 

Autogamický typ kruštíku z polabských lužních lesů se habituelně nejvíce 
podobá druhům E. dunensis a E. pontíca, stavbou květů však stojí mezi 
E. muelleri, od něhož se kromě jiných znaků liší především klinandriem vždy 
vyvinutým jako hluboký zářez (tím také od E. dunensis), a E. leptochila, 
od něhož se mimo jiné liší menšími květy pouze zvonkovitě rozevfonými (po· 
kud nejsou kleistogamické), epichilem většinou širším než delším nebo 
stejně širokým jako dlouhým, vždy úplnou absencí rostella i v poupatech 
(tím také od E. pontica) a nízkým vzrůstem. Od všech se pak výrazně liší 
.ekologickými nároky a pozdní dobou květu. Zajímavým jevem je u tohoto 
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typu kleistogamie, která je ale odlišného typu než kleistogamie u E. lepto
chila: jedna rostlina může být v některých letech kleistogamická a v jiných 
letech může mít normálně otevřené květy, pravděpodobně v závislosti na 
klimatických podmínkách. V roce 1'97 5 na většině mezolokalit byly všechny 
rostliny kleistogamické, na žádné se společně nevyskytovaly rostliny klei sto
gamické a rostliny s otevfonými květy a pouze na jedné mezolokalitě byly 
všechny rostliny s normálně otevřenými květy. V tomto roce jsme všechny 
kleistogamické rostliny v terénu přesně vyznačili a ty z nich, které v roce 
1976 vytvoři ly nadzemní ěásti, měly normálně otevřené květy (jako vúbec 
všechny rostliny, které v tomto roce kvetly).1) 

Na základě rozboru morfologický ch znaků a ekolog ických nároků hodno
tíme autogamický typ kruštíku z polabských lužních lesů ja.lrn samostatný 
druh. 

Epipactis albensis NovÁKOVÁ et RYDLO, sp. nova 
Descriptio cum characteribus diagno st icis 

Planta perennis, viridis, autogama, caules (0,035 - ) 0,095 - 0,280 (- 0,370) rn alti (fig. 1), 
nferne glabri, s uperne infra inflorescen tiam (breviter dense) pubescentes. Folia caulina (squamis 
nclusis) 3 - 7, 1 - 2 infima in squama s fuscas commutata. Folia caulina bifarie vel spiraliter 
ordinata, maxime 33 - 63 mm longa et 11 - 14 mm lata, ovate lanceo lata, ad caulis apicem 
versus diminuentia, margine albis, varie longis, ± breviter dense setosis protuberantionibus 
instructa. Bractea infima lanceolata, flore longior, 14-42 mm Jonga et 3 - 18 mm lata. Inflores
centiae unilaterales vel usquo vagae, 13 - 100 ( - 120) mm longae (fig. 2), (2 - ) 3 - 12 ( - 17) 
floribu s formatae (fig. 3), rhachis pu bescens. FloreR fructusque patentissimi usque divaricati. 
Flores autogami, apert i vol omnino cla u s i (tab. VII., fig. l), c l eistogami, fla.vovirescentes. 
Tepala acuminata, carinata , flavov ircscentia, externa lanceolata usque ovate lanceolata, 
6 ,0-9,5 x 2,5 - 4,7 mm magna, s uperiora late ralibus paulo breviora, interna ovata, dilutiora, 
a.lbovirescentia. Labellum 6 - 8 mm longum, hypochilium concavum, latum, 2,7-4,0 mm lon
gum, extus viricle, margine clilute rubellurn, intus porphyreum. Epichilium brove, cordatnm , 
latiu s quam longum vel aequilongum, :?.7 - 4 mm longum et 2,8 - 4,5 mm Jatum ,2) 
flavovirescens. Gynostemiurn breve, (anthera inclusa) 3,9 - 4,4 mm longurn, respeetu ad ovari
axin in angulo obtuso retro declinatum, sine ro ste ll o, guod etiam in gemmis omnino deesti 
cum androclinio evo luto, plerumque acuto, ad 1/3 - 1/4 gynostemii attigente. Anthera ca , 
2 mm Jonga, pollinaria parva, ± 1 mm Jonga , dilute lutea, non multum cohaerentia (tab .. VIJ. 
fig . i-.4) . Gynostemii pars stylina anterior in angulo acuto ad floris axin, rectangulari s usq ue, 
± quadrata. Ovaria anguste fusiformia , glabra vel solum in parte inferiori sparse pilosa, capsulae 
obovatae vel late ovoideae, semina fusiformia. 

Florendi tempus: (VII - ) VIII - IX (- XI). . 
Habitat: Čechoslovakia, Bohemia: planities demissa „Střední Polabí" dieta, distr. Nymburk: 

in luco „Libický luh" n.uncupato ca. 1,75 km situ boreo-boreo-orientalo a statione viae ferreae 
Libice nad Cid linou, alt. ca. 190 m s.rn., 23. VIII. 1976 leg. Helena Nováková et Jaroslav 
Rydlo. 

HolotypuR in H orbario Universitatis Carolinae Pragae (PRO) in typorum collectione sub no. 
362 a sservatur. 

Differ e n ti ae 

Species nos lra ab Epipactide muelleri GoDF. e t E. duneru1i (T. et T. A. STEPH. ) GoDF. clinandrio 
ad modum ineisurae profundae semper evoluto distinctiss ima. Ab E. leptochila (GonF.) GonF. 
caule humili, floribus minoribus, campanulate apertis (quantum cleistogami non sint), epichilio 
latiore longitudinis vel aequilato, rostello semper, etiam in gemmis, absonte et hac nota quoque 
ab E. pontica TAUB. optime dis tinguitur. Ab omnibus huius generis speciebus oecologia necnon 
florendi tempore posteriore [i. e. (VII - ) VJ U - fX (-XI)] d iffe rt. 

1) N ení vyloučeno, že podobný typ kleistogamie je také u Ep1:pactis confusa. LUNDQVIST 
(1966) uvádí, že není známo, zda u jednotlivých rostlin zůstává zachována jedna forma během 
celého života jedince . J-edna z těchto forem je někdy kleistogamícká. 

2) 15 fioribus ex 15 plantis examinatis. 
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POPIS DRUHU 

Rostliny vytrvalé, autogamické, zelené. 
Odd nek asi 1 cm dlouhý, vodorovný , uložený v rúzné hloubce.a) 
Kofony četné , a.si 1,5 mm silné, různě dlouhé .4) 
Lodyhy vyrůstají jednotlivě , obvykl nejsou shloučené do skupin (0,0035 - ) 

0,095 - 0,280 ( - 0,370) m vysoké (obr. 1 ), světle zelené, nahoř pod květen
stvím krátce hu stě pýřité , na prúřezu okrouhl ', R intern0<lii kratšími n ž 
Ji sty. 

f 
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Obr. 1. - Rozrlělení r<"la.tivn íeh četnoRtí f (%)výšky lodyhy. Rozsah eouboru n = 84. - Fig. l. -
Division of rclative fr quency f (%) of tho h<'ight of the atem. Ext nt of collect.ion n = 84. 

Listy: po vet listů na lodyze k_9Jí á od 3 do 7, jeden až dva nejspodnější 
listy jsou pi"eměněny v šupiny. ~upiny j ·ou pochvaté, délka poch y u nej 
spodněj ší nadzemní šupiny kolísá od 2 do 27 mm , délka čepele se pohybuj e 
mezi 2 - l O mm . Obecně platí , ž délka l-epe le ~upiny je nepřímo úm vrná 
délce pochvy. N j spo<lněj š i nadzemní ŠUJ ina je hnědá , druh á (t.řetí) šupina 
odspodu bývá zel ná. Listy jsou tmavě šrdozol n ', žlntavv zelené, tmavě 
zelené, smaragdově nebo m chově zelené (barvy podle ANONYMUS 1968). 
l rvní z Jený list vyrůstá na, lod yze ve výše 30 - 11 O mm n ad zemí. Ve1ikost 
(oepele největšího li stu (= druhý až Hetf li . t odspodu) se pohybuj e v roz
mezí 33 - 63 X 11 - lJ mm. :Směr rn k vrcholu lody hy se li ty zrn nšují 
a pfo házejí v li steny. Listy jso u vej čitě kopinaté, na vr cholu -;clepo špi "até, 
matné, na okrajfoh s bfl ' mi , nestejně dlouhými, ± krátce štět.inatými vý
n'i.stky. Na lodyze jso u listy u spořádány dvouřadě nebo ve šrou boviei. 
Květenství dosahu je obvykle délky 115 - 1;3 délky lodyhy (obr. 2), 

13 - 100 (- 120) mm dl ouhé se (2 - ) 3 - 12 ( - 17) květy (obr . 3), vřeteno 

3) U 4 sledovaných rostlin byla namčřona hloubka uložení oddenku 45 mm, 75 mm, 90 mm 
a 150 mm. 

4) D élka l ořenů byla měřena pouze u l rostliny: 30 - 130 mm. 
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květenství je krátce hustě pýř"ité. Nejspodnější listen je kopinatý, delší než 
květ, 14 - 42 mm dlouhý a 3 - 18 mm široký. Listeny se směrem k vrcholu 
květenství zřetelně zmenšují, nejhořejší jsou úzce až čárkovitě kopinaté 
a kratší než květy. Květy a plody jsou na lodyze rovnovážně rozestálé až 
mírně skloněné, květenství je jednostranné nebo až všestranné. 
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Obr. 2. - Rozdělení relativních četnosti f (%) délky květenství. Rozsah souboru n = 78. -
Fig. 2. - Division of relative frequency f (%) of the length of the inflorescence. Extent of col
lection n = 78. 

Květy autogamické, otevřené (tab. VII, obr. 1; tab. VIII., obr. 5, 6) nebo 
zcela uzavřené, kleistogamické, poupata krátce zašpičatělá. K věty žlutavě 
zelené, poměrně málo otevřené (tab. VII ., obr. l) (pokud nejsou kleisto
gamické). Vnější okvětní lístky jsou kopinaté až vejčitě kopinaté, 6,0 až 
9,5 X 2,5 - 4, 7 mm velké, horní o něco kratší než postranní, jsou mírně za
špičatělé, kýlnaté, žlutavě zelené. Vnitřní okvětní lístky jsou vejčité, svět
lejší, bělavě zelené, od base ke špičce na vnější straně s tmavěji zeleným 
proužkem, 6,0 - 7,5 x 4,0 - 4,5 mm velké. Pysk je 6-8 mm dlouhý, zevně 
zelený, na okraji slabě narůžovělý, uvnitř hnědě nachově zbarvený, slabě 
vylučující nektar. Epichil krátký, srdčitý, širší než delší nebo stejně dlouhý 
jako široký, vzácně delší než širší, 2,7-4,0 mm dlouhý a 2,8-4,5 mm ši
roký,5) žlutavě zelený s nízkými bazálními hrbolky. Sloupek (tab. VII., 
obr. 2, 3, 4) krátký, včetně prašníku 3,9-4,4 mm vysoký, vzhledem k ose 
semeníku v tupém úhlu dozadu nakloněný, bez rostella, které zcela chybí 
i v poupatech, s vždy vyvinutým, oovykle ostrým androkliniem, jež dosa-

6) Uvedené rozměry byly zjištěny na. 15 květech u 15 rostlin. 
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huje do 1/a - 1/4 výšky sloupku. Prašník asi 2 mm dlouhý, brylky malé, asi 
1 mm dlouhé, světle žluté, nepříliš hutné. Bliznová plocha na přední straně 
sloupku v ostrém úhlu k ose květu, obdélníková až čtvercová. Semeníky 
úzce vřetenovité, lysé nebo jen v dolní části řídce chlupaté s úzce křídlatými 
hranami. Tobolky obvejčité až široce obvejčité, semena vřetenovitá. 6) 
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Obr. 3. - Rozdělení relativních četnosti f (%) počtu květů v květenstvi. Rozsah souboru 
n = 78. - Fig. 3. - Division of relative frequency f (%) of the number of flowers in one inflor
escence. Extent of collection n = 78. 

Hlavní doba květu je srpen a první polovina září. Ojedinělé exempláře 
začínají v některých letech kvést již v posledních dnech července (výjimečně 
již po 20. 7.) a výjimečně lze nalézt kvetoucí exempláře ještě začátkem 
listopadu. V roce 1976 kv tlo (tj. mělo otevřený a nezvadlý alespoň jeden 
květ) I. zář'í 32 % sledovaných jedinců (tj. všech jedincú, které měly v tomto 
ro e alespoň jeden normálně vyvinutý květ), 10. září 14 % všech jedinců, 
20. září 7 % jedinců a 1. října nekvetl již žádný. V jiných letech bývá situace 
ob bodná. 

Lokali ta. typu: Československo, Čechy, Stř dní Polabí, okres Nymburk: lužní ]es „ Libický 
luh'1 asi 1,75 km SSV od železniční stanice v Libici nad Cidlinou, na.dm. výška 190 m . 23. 
VIII. 1976, leg. Helena Nováková a Jaroslav Rydlo. Holotypus je uložen v herbáři katedry 
boto.niky přírodovědecké fakulty UK v Praze (PRC). 

ROZŠÍŘENÍ DRUHU 

Druh byl zatím nalezen na 4 makrolokalitách ve fytogeografickém okrese 11 
Střední Polabí, v podokrese lla Všetatské Polabí a llb Poděbradské Polabí 
v blízkosti řeky Labe (obr. 4).7) 

1. okres Mělník: Neratovice: lužní les Černínovsko, 1,5 km SSZ od středu města na vnějším 
břehu meandru tůně , na.dm. v. 158 m, 1976. 

2. okres Nymburk: Libice nad Cidlinou: komplex lužních lesů o rozloze a.si 4,5 km2 mezi 
Labem, Cidlinou, Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem, na.dm. v. 189 - 191 m, 1967 - 1976, 
celkem 10 mezolokalit (včetně lokality typu). 8 ) 

6) Průměry délek 50 semen z nejspodnější zralé tobolky u 4 jedinců: 1,024 mm, 1,024 mm, 
1,099 mm, 0,849 mm. 

7 ) V roce 1977 jsm e na.lezli E. albensis v lužním lese na břehu Malé Ohře 1,1 km V od 
P opJze \Okres Litoměřice). 

8 ) Mapa. rozšífoní E. albensis v Libickém a Veltrubském lese bude součástí výsledků v současné 
době prováděn'ho inventarizačního průzkumu připravovaných SPR „Libický luh" a „Veltrub
ský luh". 
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3. okres Kolin: Pltov: J část lužního lesa na. levém břehu Labe poblíž tůrú, 1,5 km JJV od 
obce, nadm. v. 192 m, 1976. 

4. okres Kolin: Veltruby: lužní les na pravém bfohu Labe o rozloze 1 km2 , 0,5 - 1 km ZJZ až 
SZ od rybrúka v obci, nadm. v. 192 m, 1975 - 1976, celkem 2 mezolokality. 

V minulých letech jsme v době květu E. albensis prohledali orientačně 
i t 'měi" y," echny ostatní úvalové lužní lesy ve Středním a částečně i ve Vý
chodním Polabí (Oupor u Mělníka, les na pravém i levém břehu Labe 
u Obříství, les na pravém břehu Labe naproti Cernínov ku , les u Mlék9jed, 
les u Lobkovic, Jiřina u Jiřic, Hluchov u ~taré Bole. lavi , Lipovka u Celá
kovic, Babinec u Sedl" ánek, Vrť u Semic, My .:l lovar u Kostomlat, Ostrov 
u Nymburka , Městský les a Huslík u Poděbra.J, lesy na levém bi"eh u Labe 

Obr. 4. - Rozšíření E. albensis v Československu . - Fig. 4. - Distribut ion of E. albensi& in 
Czechoslova.kia. 

mezi Osečkem a Klukem , les mezi Kánínem a Opolany, les u čerpací 8tanice 
u Klavar, les Roztrhaný u Kolína, les mezi Černou strouhou a Labem u Sta
rého Kolína, lesy na pravém i I vém břehu Labe mezi Zábořím nad Labem 
a Starým Kolínem, les v Mošnicí h u Kladrub nad Labem a Luhy u Mléko
srb ). V žádném z těchto lesů jsme kruštíky nenašli. Pfesto je a le jistá pravdě
podobnost, že alespoň v některém z těchto lužních lesů E. albensis roste, 
vzhledem k nenápadnosti rostlin a k velmi si lně kolísají ímu počtu jedinců, 
kteří v j dnotlivých letech vytvoří nadzemní orgány. 

Poznatky o rozšíření jsou pouze předběžné. Zatím není známo, zda je 
E. albensis omezen pouze na Polabí, nebo zda se vyskytuje i jinde. V lužních 
lesích na jižní Moravě a v Podunajské .a Potiské nížině jsme tento druh zatím 
nenalezli. 

Podle charakteru rozšíření navrhujem pro t ento druh české jméno kruštík 
polabský. 
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EKOLOGIE DRUHU 

Přesné fytocenologické a ekologické zařazení druhu E. albensis by bylo 
vzhledem k malému počtu známých lokalit ještě předčasné. Na doposud 
známých lokalitách byly zjištěny následující skutečnosti: 

Všechny lokality leží v lužních lesích v jilmových <lou bravách (svaz 
Alnion glutinoso-incanae (BR. -BL.) 0BERD. 1953, podsvaz Ulmion 0BERD. 
l 953, asociace Querco-Ulmetum m ed,ioeuropawum IssL. 1926 emend . DovoL. 
1961 (sensu PASS . 1956) (cf. NEUHAUSLOVÁ-NOVOTNÁ 1965) a to ve všech 
subasociacích (Querco -Ulmetum alnetosum MEZ. ct RAM. 1954, Querco-Ulme
t'llrn typic'llm M IiJZ. et SAM. 1954 a. Querco-Ulmet'llm carpinetosum M.Ez. et 
SAM. 1964). Pouze v jednom případě zasahuje jeden jedinec na okraj louky 
v těsné blízkosti okraje lužního lesa do míst , kde se prolínají druhy lu ční 
s druhy lesními. 

Jako příklad uvádíme fytocenologické snímky ze dvou míst, představu
jících krajní případy výskytu E. albensis vzhledem k hloubce hladiny pod
zemní vody. (Braun-Blanquetova sedmič lenná kombinovaná stupnice abun
dance a dominance). 

Snímek č. 1. 

22. 8. 1976, Veltruby: J čás t Veltrubského luhu 0,5 km Z o<l Z konec obce, sklon 0°, plocha 400 m2, 
hloubka hladiny podzemní vody méně n ež 0,5 m . Phbližné fytocenologické zafazení: Querco
Ulmetwrn alnetosum MEz. C't SAM. 1954. 
Ea ce lková po kryvnost 60% 
Populits n igra 2, Alnus glutinosa 2, Ulmus laevis 2, Populus alba 1, Salix al/Ja. l, Podus avium + , 
Ulmus cnrpimfolia +, Acer campestre +. 
E2 celková pokryvnost 10% 
Padus aviitm 2, Ulmus :,;p . l , Euonymus ettropaea r, Crntaeuus oxyacantha r. 
E1 celková p okryvnost 80% 
Urtica d'ioú;a :3, Impatiens paruiflora 3, Chaero7Jhyllum temulum 3, Rubus caesius I, P 'ulmonaria. 
obsc'ura l, Glechoma hederaceum I, Uircaea lutetiana 1, Omphalodes scorpioides 1, Epipactis alben
~·is +, Iri.<1 pseudacorus +, Geum urbanum +, Stellaria holostea +, Brachypodúim sylvaticum +, 
F estucri gigantea +, Galium aparine +, Rume:r sp. +, Scrophularia nodosa +, M oehringia 
trinervin + . 

Snímek č. 2. 

11. 8. 1974, Veltruby: S čá8t Veltrubského luhu 1,5 km SZ od návesního rybníka, sklon 0°, 
plocha 500 m 2, Qu.erco-Ulmetum carpinetosum MEZ. e t SAM. 1954 
Ea celková pokryvnost 90 % 
Tilia cordata 3, Q1wrcus robur 2, Carpinus betulus 2, Fraxinits excelsior 2, Acer campestre 1, Lo
ranthus europaeus +. 
E 2 celková pokryvnost 5% 
Tilia cordata l, Carpinus betulus I, Acer campe8tre +, Fraxinus excelsior +, Acer platnnoide„ + , 
Euonymus europaea r. 
E 1 ce lkové. pokryvnost 60% 
A egopodium podagraria 2, ./Jrachypodiurn sylvaticurn 2, Pulmonaria obscura l, Dactylis polyga.ma 1, 
A cer campestre l, Lathyrits vern1M , .ftthlútm efj11s11m +, Glechoma hederaceum +, Lamium macu
latum +, S telloria holostea +, Geum urbauum +, Roegneria canina +, Fraxinus excelsior +, 
A cer platano·ides +, M aianthemum b·if olium +, Chaerophyllum temulum +, Galium aparine +, 
_Festuca gigantea +, Galeops1·s pubescens +, Omphalodes scorpioides +, Heracleum sphondylium +, 
Urtica dioica +, Campanula trnchelium +, Fallopia dumetorurn +, Polygonatum multiflorum +, 
Cúcaea, lutetfrma +, Hypericum hirsutum +, Poa nemoralis +, 'TUia cordata +, Lysimachia 
nurnmularia +, Epipaci'is purpurata r, Ep·ipactis albensis r, Rosa sp. r, Rubus caesius r , Ji'ragaria 
vesca r. 

V tab. I uvádíme všechny druhy rostoucí společně s E. albensis kromě 
drnhfa jarního aspektu , které v srpnu již nemají zachovány nadzemní orgány, 
v některýrh částech Veltrubského a Libického luhu na 8 podrobněji sledova-
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ných mezolokalitách. Číslo udává počet z celkového počtu 8 mezolokalit, na 
nichž druh roste v bezprostřední blízkosti alesp011. jednoho jedince E. albensis. 

Tab. I. - Druhy rostoucí společně s E. albensis (kromě druhů jarního aspektu) 

Dřeviny 

'l'ilia cordata 8 Swida sanguinea 3 
Populus nigra 8 Aesculus hippocaatanum 3 
Quercus rubra 4 Ulmus carpinifolia 2 
Quercus robur 4 Alnus glutinosa 2 
Acer campestre 4 Ulmus laevis 2 
Fraxinus excelsior 3 Salix alba 1 
Betula pendula 3 Populus alba 1 
Padus avium 3 Oarpinus betulus 1 

Byliny 

Brachypodium sylvaticum 6 Geum urbanum 2 
Oircaea lutetiana 6 Viola sp . 2 
Urtica dioica 6 Achillea millef olium 1 
Aegopodium podagraria 5 Symphytum officinale 1 
I mpatiens parvif lora 5 Prunella vulgaris 1 
Rubus caesius 5 Equisetum arvense 1 
Lamium maculatum 5 Ranunculus repens 1 
Glechoma hederaceum 5 S tachys sylva.tica 1 
Festuca gigantea 5 Oonvallaria majalis 1 
M ercurialis perennis 4 Iris pseudacorus 1 
Dactylis polygama 4 Ohaerophyllum temulum 1 
Lysimachia nummularia 4 Rumex sp . 1 
Stellaria holostea 4 Galium aparine 1 
Pulmonaria obscura 3 Geranium robertianum 1 
Hypericum hirsutum 3 A lliaria officinalis 1 
Campanula trachelium 2 Scrophularia nodosa 1 
Omphalodes scorpioides 2 M oehringia trinervia 1 
Melandryum rubrurn 2 Fragaria vesca 1 

Fallopia, sp. 1 

Pozoruhodný je velmi častý společný výskyt s topoly, které se v lužních 
lesích na Poděbradsku a Kolínsku nevyskytují tak obecně jako ostatní druhy 
dřevin . Existují však i mezolokality zcela bez topolú. 

Z dalších vstavačovitých rostlin roste na společných lokalitách s E. albensis 
nebo v jejich těsné blízkosti pouze E. purpurata SM. (cf. RYDLO 1975). Allo
gamický E. helloborine s. s. se nikde v lužních lesích mezi Kolínem a Podě
brady ani u Neratovic nevyskytuje. Nejblíže roste tento druh na Poděbrad
sku a Kolínsku až ve vzdálenosti několika kilometrú v oblasti kulturních 
borů na písečných přesypech a v dubohabřinách. . 

Půdní typy, které zjistila. DovoLILOVÁ·NovoTNÁ (1961) pro asociaci Querco-Ulmetum medio
europaeum ve stfodním Polabí jsou hnědý gle j a hnědá vega. Půdní reakce, kterou naměřila 
DovoLILOVÁ-NovoTNÁ (1. c.) v suba.socia.cích Querco.Ulmetum carpinetosum, Q. -U. typicum 
a Q. -U. alnetosum ve středním Polabí v hloubce odpovídající rhizosféře E. albensis, je mírně 
kyselá až kyselá (pH 4,6 - 6,2). 

Není vyloučeno, že některá místa výskytu E. albensis jsou i v současné 
době po regulaci Labe na jaře zaplavována. 

Území výskytu E. albensis leži v teplé obl~ti, v okrsku teplém , mírně suchém s mírnou 
zimou (VESECKÝ et al. 1958), v nadmořské výšce 158-191 m. Průměrná roční teplota vzduchu 
za období 1901 - 1950 je 8,l-8,9°C, průměrná teplota v červenci (nejteplejší měsíc v roce) je 
18,3-18,8 °C. Průměrný roční srážkový úhrn je 505 -554 mm (VESECKÝ et al. 1961). 
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OCHRANA DRUHU 

Všechny druhy kruštíků jsou v ČSSR zařazeny mezi přísně chráněné 
druhy rostlin, což je u tak nenápadného a na stanovišti závislého druhu jako 
je Epipactis albensis zcela bezvýznamné. Jedna _lokalita leží na břehu tůně, 
v lužním lese, který je státní pi"írodní rezervací (Cernínovsko ). Zde byl dosud 
nalezen pouze jeden exemplář Epipactis albcnsis. „Veltrubský les" je připra
vovanou státní pÍ'Írodní rezervací. Zde bylo dosud nalezeno 7 jedinců. část 
populace je také roztroušena na několika místech té části „Libického luhu", 
která je připravovanou státní př'írodní rezervací. Největší část populace ale 
roste v místech, která podle jedné verze návrhu hranic SPR „Libický luh" 
budou ležet mimo rezervaci, pouhých několik metrů až desítek metrů od 
hranic rezervace směrem k projektované dálnici. V tomto pásmu roste asi 
75 % dosud známých jedinců E. albensis, nalezených během 10 let sledování 
tohoto druhu. Pokud má být zabezpečena trvalá existence druhu E. albensis, 
je třeba chránit též tuto severní část lokality v libických lesích , na které je 
velké množství jedinců E. albensis soustředěno na poměrně malé ploše , což 
je u všech autogamických druhů kruštíků ve střední Evropě zcela ojedinělé 
(HOLUB 1970a) . 

Pro jednoduchost vymezení chráněného území navrhujeme upravit se
verní hranici připravované rezervace následujícím způsobem: hranici vést 
po cestě oddělující lesní oddělení 8a a 8f až k budoucímu dálničnímu průseku 
a po okraji průseku k Labi. Pokud by nebylo možno toto území připojit 
k připravované rezervaci, navrhujeme na stejném území zřídit samostatné 
chráněné naleziště. 9 ) 

Není zcela jasně, zda zřfaení chráněných území bude dostač ující pro 
udržení trvalé existence tak málo početné populace druhu. Bude třeba velmi 
přesně znát rozsah mikrolokalit druhu a na všech mikrolokalitách a v jejich 
okolí příslušně upravit lesní hospodaření. Prozatím, než budou zpfosněny 
znalosti o ekologických nárocích tohoto druhu , lze doporu čit vyloučení 
veškerých drasti čtějších zásahů na mikrolokalitách (a to na pf. i v porostech 
Quercus rubra) a je třeba udržet charakter všech pater porostu zhruba v sou
časném stavu. Důležité je i zjištění , že E. albens1'.8 nikdy neroste v jehlična
tých monokulturách, ani v porostech , kde jsou j ehli čnany pouze přimíšeny 
k listnáčům. Na mikrolokalitách, v jejichž těsném sousedství jsou mono
kultury jehli čnanú, je vždy ostrá hranice výskytu (i u početně velmi bohatých 
mikrolokalit) na stiyku jehličnatého a listnatého lesa. E. albens1:s nebyl nikdy 
nalezen v porostech s vysokou pokryvností keřového patra a v porostech 
s dominantním Rubus caesius nebo Urtica dioica v letním aspektu. 

9 ) Z významných druhů dále v tomto území roste: Epipactis purpurata - 2 lokality, Listera 
ovata. - jedna ze dvou lokalit v Libickém lese, Nymphaea alba, Nymphaea candida s velkou 
tenden cí k šíření - jediná lokalita na tůních v Libickém lese, Scutellaria hastifolia, Cicuta virosa, 
I ris pseudacorus - hojně, Utricularia neglecta, Viola stagnina - jediná lokalita v Libickém lese, 
Nuphar lutea - největší porost mimo koryto regulovaného Labe na celém Poděbradsku a Ko · 
línsku, Ophioglossum vulgatum - 3 lokality, Bolúoschoenus maritimus - jediná lokalita na tůních 
v Libickém lese, Teucrium scordium. V území je též asi 0,75 ha velký, asi 180 Jet starý duho· 
lípový porost a Í'ada velmi starých jednotlivých stromů (Tilia cordata, Quercus robur) roztrouše
ných v mladších porostech. Charakter společenstev je většinou stejný jako v nejlépe zachova 
lých částech pÍ'Ípravované SPR „Libický luh". Také z krajináfokého hlediska patří toto území 
k nejcenněj ším částem Libických lesů (časté střídání lužního lesa, lesních luk a tůni). 
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Vážné nebezpečí, které může během ve lmi krátké doby snížit počet existu
jících j8dinců E. albensis až o 50 %, představuje od r. 1975 v připravované 
rezervaci „Libický luh" prováděné odstra11ování vegetace z lesních cest a je
jich okolí pomocí herbicidú (E. albensis roste často v blízkosti cest). Tímto 
zpúsobem byly již zničeny některé mikrolokality E. purpuxata. Pro ochranu 
a kontrolu výskytu je důležitý i poznatek, že stejně jako u ostatních druhů 
kruštíkú siln ě kolísá počet jedinců, které v jednotlivých letech vytvoi'í nad
zemní orgány. Jako příklad uvádíme pofot j edinců s nadzemním i částm i na 
jedné z mezo]okalit v Libických lesích : v roce 197 5: l O jed i11cú , v roce l 976: 
84 jedinci . 

Pod ě kování 

Za uvedení do problematiky do rodu Epipoctis, proč·frní práce a pfipomínky děkujeme RNDr. 
Josefu Holubovi, CSc., a in g. Františku l'roC'liázkovi, za jazykovou pomoc panu Antonínu 
Roubalovi a Nadě Johanisové, za r evizi la tinského textu RNDr. Vladimíru Skalickému, CSc., 
a za. pomoc při fotodokum entaci RNDr. Jaroslavu Klánovi. 

SUMMARY 

ln the fiood plain fores t s along the river EJbe (Central Bohemia , Czechoslovakia) , t l1 ere occurs 
an aut.ogarnous m ember of the Epipact1;s helleborine species aggregate "vhich cannot be identified 
with any other taxon hit.herto d escribed. W e describe it as a new species, E. ulbensis. Morpho
logically, it resembles E. dunensis and E. pontica (to a lesser degree also some variants of E. 
confusa and E . phyllanthes) . The structure of the flowers is intermediate between E. muelleri and 
E. leptnchi la. A character separating it. from E. muelleri and E. dun ensis is the clinandrium 
" ·hich is developed a s a decp identation. The flowcrs are bell-shaped and smaller (if not cJeis
togamous) than those of ft'. leptocMla, the epichile is usually wider than Jong or as wicle as Jong. 
Un like E. leptochila, the ros tellum is absent, even in the buds. Here, E. albensis diffcrs a lso from 
E . pontico. It is usually smaller than E. leptochila. There is a marked diffrrenco in ccologieal 
requirernents and in the late time of ftorescence (August to September, 0xceptionally up to the 
beginning of November) . 

The flowers of an individua] may be all cleistogamous in one year and cltasmogamous in the 
next. d ependiug obviousl.v on elimatic conditions. So far t h e species has becn found only in 
a fe ,\· localities between Kolín and Poděbrady ancl n ear Neratovice, always in tho proximi ty of 
the river Elbe, in a region with an average yearly temperature of 8. 1 to 8.9 °C, and an average 
yearly rate of rainfall 505 - 554 mm. The elevation is 158 - 191 m etres abovc >;Ca level. 

li the loealiti es bPlong to tbe s ub-union Ulmion OBERD . (1953) (nnion Al11ion glutinoso -in 
canoe (BR. -BL.) ÚBERD. 1953), and rnay be l'Cferred to three s ub-associations of the associatinn 
Querco- Ulmet11m medioeurovueum lssL. 1926 omend. DoYOL. 1961 (sensu PA SS. 1956) (Querco -Ulrne
tum nlnetosuni l\l Ez. et flA'.\L 1954, Q.-U. typfrum MEz. et SAM. 1954. Q. -U. cr1, 1·vim~toswn 1\h:z. 
ct f-IA'\1.) . R. hellebon:ne s. str. never grow:,; toge ther wit li E. ulúensis. Thc only other "P<"Ci0s 
of tli e Orchidorerie we fouJlll growing togcther with E. albensis was E. pmpu.ra lrt; E. albensis, 
ho\\"eve r", is more h ygropliilow; than t hi s spocies. 

/;_,' . r1lbP118is is an e nclangNcd spccics. A ltl1 o ug l1 a fo,\. dozcn individuals grow in areaR that 
,\·ill soon bo state nature rPsorves, the protective r egime will probably not suffi<"e to en s ure tlie 
survival of thc specic,.;. Th louality where the s pecies is more numerous wi ll probahly romain 
outside tli f' planned naturo reserYes. 
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Doš lo 16. liřez11a 1977 

V pÍ'Íloze v tz tab. VII . - VIII. 

Výročí 1978 

Dr. Med. ~am1rn l Genersi c h 

* 15. 2. 1768 t :2. \). 1844 

Lékař a florista. Po vystmlování medicíny ve Vídni se vrátil do rodného Kežma
roku, kde po šest let. provozoval lé kař·skou praxi. V r . 1796 byl ustan oven 
městským lékařem v Levoči, kde setrval až do své smrti. Mnoho času věnoval 
flori stice. Na četných cx kurzfolt po Levočském pohoř-í, Vysokých Tatrách , 
údolí Hornádu a l'opradu sbíral rostlinný materiál. Genersichúv h erbář (th 
z púvodních pěti svaz kú) byl v 90. letech minulého s toletí předán botanickému 
oddělení př-írorlovědnébo mnzea vť Vídni. Genersich uveřejnil v Levoči r. 1798 
jeden z prvních regionálníc:h fl ori stických seznamů v Uhrách „Florae Sccpu
s iensis Elenchus ... ". V r. 1801 vydal j eště „Catalogus plantarum rariorum 
Scepusii ... ". Genersich udržoval odborné styky s některými botaniky, přede
vším s P. Kitaibelem, kterému posílal údaje pro jeho dílo „ Descriptiones et 
icones plantarurn rariorum H ungariae"; o společné exkurzi s Genersichem se 
zmiřmj e H. Townson v práci "Trave18 in Hungary", vydané r. 1797 v Londýně. 
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PRESLIA 50 TAB. VII. 

3 4 

Tab. VII. - l. - Otovi' ný kvót ze sp odní strany. - t . - ~ioupek ze strany. Vý razno je vy
vinuté klinandl'ium. - 3. - l ohled na lou1 ek zespodu. - 4. - Sloupek s o<lstraněnými pro.š
riíky . - Foto J. Klán. -· T a b. Vll. - 1. - Open flower, bottom side. - 2. - ,"iůe view of 
gynostemium. The clinandrium is prominent. - 3. - Bottom view of gynostemium. - 4. -
Gynostomium with the anthers r move<l. 

H. Novák o v á a J. Rydlo: Epipactis albensis 
Epipactis helleborine agg. (Orchidaceae) 

nový autogamický druh z okruhu 



PRESLIA 50 TAB. VIII. 

'l'au.' VIII, - 5. - Hostlina s otovfonými in···t,y. Libický luJ1 23. . LU7u. - li. - Rost lina 
s otovfonými květy. Libici ý Luh 10. . 197u. - Tau. V Hl. - 5. - Pla.nt with opon fiowers . 
Libický luh 23. 8. 197(i. - 6. - Pla.nt with upou flowors. Libický luh 10. . 1970. 

H. Nováková a J. R y dlo: JJpipactis albensis - n ový a u togamický dťuh z okruhu 
E:pipactis helleborine agg. (Orchidaceae) 
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