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Potentilla clusiana v Československu 

Potentilla clusiana in der Tschechoslowakei 

Jiří Soják 

SOJÁK J. (1982): Potentillo clv.siana v Československu. [Potentilla clusiana in Czecho
slovakia.] - Preslia, Praba, 54 : 297 - 305. 

On the dolomite rocks of Mt. Rozsutec, Malá Fatra, in Slovakia, a few tufts of the 
alpine-illyrian Potentilla clusiana JACQ. were found. It is the first record of this species 
in the Carpathians because the old data about its occurrence in the N orthern Car
pathians and in Roumania are undoubtedly erroneous. 

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

HISTORIE NÁLEZU 

Počátkem června 1963 nalezl František Šrom z J{onstantinových Lázní na 
svazích Rozsutce v Malé Fatře neznámou rostlinu, o níž soudil, že je novým 
druhem naší květeny. Exempláře , které v té době nekvetly, mu připomínaly 
Potentilla nitida L. Jeden vylisovaný list mi v r. 1964 zaslal k určení. Pro
tože trojčetné listy s lístky spoře chlupatými a pouze na špičce trojzubými 
nemá žádný středoevropský druh rodu Potentilla, vyjádř-il jsem předběžnou 
domněnku, že by mohlo jít o list Sibbaldia proéumbens L. S nálezcem jsme 
domluvili společnou návštěvu lokality k získání fertilního exempláře a k po
souzení okolností výskytu. Ke společné exkursi však nikdy nedošlo. Mezitím 
rostlinu na témže místě nezávisle objevil a dvakrát sbíral ing. František Pro
cházka, koncem srpna 1968 po odkvětu, počátkem července 1973 v pou
patech (dokladové sběry jsou uloženy v herbáři Východočeského muzea 
v Pardubicích). V říjnu 197 5 jsem Rozsutec navštívil a podle instrukcí F. Šro
ma lokalitu nalezl. Rostliny jsem zastihl v plodu. K značnému překvapení se 
ukázalo , ža patří východoalpsko-ilyrskému druhu Potentilla clusiana JACQ., 
a to formě s převládajícími trojčetnými a vtroušenými pětičetnými listy. 
Protože jde o prvý nález tohoto druhu u nás a současně v celých Karpatech 
a zatím jediný vně alpsko-ilyrského areálu, zaslouží si podrobného rozboru 
a zhodnocení. 

SYNONYMIKA, VYOBRAZENÍ, POPIS 

Potentilla clusiana JACQUIN Flora Austi:iaca 2 : 10, 1774 
Synonyma: P. caulescens L . A. (var.) clusiana Porn. in LAM. Encycl. Méth., Bot., 5 : 597, 

1804. - Trichothalamus Glusianus (JACQ.) SPRENG. Anl. Kenn. Gew„ ed. 2, 864, 1818. - Fraga
riastrum Glu,sianum (JACQ.) SCHUR Enum. Pl. Transs . 187, 1866 - quoad nomen. 

Vyobrazení (výběr}: CLUSIUS Rar. Stirp. Pannon. Austr. Hist. 425, 1583. - JACQUIN Fl. 
Austr. Icon. 2 : t. 116, 1774. - WEBER Alpen-Pfl. Deutsch!. Schw. 2 (non pag.), 1847. - STURM 
Deutschl. Fl. 1/20 : 92/12, 1849. - HARTINGER et DALLA TORRE Atl. Alpenfl. 2 : 141, 1884. -
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SEBOTH et GRAF Alpenpfl. 4: t. 63, 1884. - HALLIER in SCHLECHTENDAL, LANGENTH:AL et 
SCHENK Fl. Deutsch!., ed. 5, 25: 301, 1886. - HARTINGER et PALLA Atl. Alpenfl.., ed. 2, 3: 219, 
1897. - BECK-MANNAG11..!TTA Alpenbl. Semmering-Geb. t. 8, l. 7., 1808. - FIORI et PAOLETTI 
Iconogr. Fl. Ital. 204, f. 1773, 1899. - HOFFMANN et FRIESE Alpen-Fl. Turist. Pfl..-Freunde t. 14, 
f. 4, 1904. - WAGNE:Éi"J'.Ílu.str. Deutsch. FC, ~d: 3 (Garcke), 360, 1905. - HAUSER et ŮEHNINGER 
Alpenfl„ ed. 2, t. 11. f. 3, 1908. - BECK-MANNAGETTA in REICHENBACH Icon. Fl. Germ. Helv. 
25/1 : t. 10, f. 8- 13, 1909. - GAMS in HEOI Illustr. Fl. Mittel-Eur. 4/2 : 820, f. 1115 et p. 821, 
f. 1116, 1923. - CoRREVON in MARRET Icon. Fl. Alp. Plant„ 3. ser„ t. 247, 1924. - JÁVORKA 
et CsAPODY Magy. Fl. K épekb. (Iconogr. Fl. Hung.) t. 247, f. 1812, 1934. - GůTTING Pfl.-Bild. 
Alp. t. 6, 1938. - GusuLEAC Fl. Rep. Pop. Romine 4 : t. 121, f. 3, 3a, 1956. - WEISZ Blumen 
Alp. 4: 47, 1963. - HEss, LANDOLT et HIRZEL Fl. Schw. 2 : 385, 1970. - JÁVORKA et CSAPODY 
Iconogr. Fl. Part. Austro-Or. Europ. Centr. t. 246, f. 1812, 1975. 

Exsikáty (výběr): Fl. Exs. Austro-Hung. No. 1253. - Fl. Exs. Bavar. (Regensburg) No. 
1554. - F. ScmrLTZ Herb. Norm„ N. S. Cent. 5, No. 482. - H . SIEGFRIED Exs. Potentill. Spont. 
Cult. No. 303b. 

Hustě trsnatá rostlina s rozvětvenými, položenými, nadzemními větvemi „oddenku" (koře
nové hlavy), hustě pokrytými černohnědými zbytky odumřelých palistů. Přízemní listy v růži
cích, dlanitě 5-četné, někdy s přimíšenými 3-četnými (vzácně s ± všemi 3-četnými), řapíky jen 
0,3-3 cm dlouhé, lístky 0,7 - 1,5 cm dlouhé, podlouhle eliptické až obvejčité, k bázi klínovitě 
zúžené, po celé délce celokrajné, jen na ± zúženém vrcholu uťaté a s 3 (řidčeji s 5) ostrými zuby, 
kupředu namířenými nebo k sobě skloněnými, po obou stranách řídce nebo středně hustě ± při
tiskle ± hedvábitě chlupaté, zelené, někdy na líci olysalé, občas na rubu hustě chlupaté, šedavé. 
Lodyžní listy 3-četné, menší, ± přisedlé, v počtu ± 1- 2. 

Lodyhy tenké, vystoupavé, trochu převyšující listové růžice, (2- )5 - 8( - 10) cm dlouhé, 
vybíhající z úžlabí přízemních listů, ± 1 - 3-květ,é, zřídka vícekvěté, šikmo odstále chlupaté, 
někdy žláznaté. , 

Květy ca. 2 ( - 2,5) cm v průměru. Kalichy ±nachově naběhlé, sepaly úzce kopinaté, za· 
špičatělé. Korunní lístky bílé nebo krémové, zřetelně delší než kalichy (9 - 10 mm dl.), široké, 
obvejčité, nahoře vykrojené. Tyčinky ± nachově naběhlé, s nitkami vždy úplně lysými, s ma
lými prašníky. Lůžko květní vyklenuté, velmi hustě chlupaté. Semeníky~ mládí celé chlupaté, 
za zralosti jen na bázi, na hřbetě a zejména na vrcholu dlouze chlupaté. Cnělka subterminální, 
±nachová, velmi dlouhá(± 3 mm), s nerozšířenou (morfologicky nerozlišenou) bliznou. Kvete 
v červenci a srpnu. 2n = 42. 

Záměna s kterýmkoli jiným druhem naší květeny je velmi nepravdě
podobná. Jediná poněkud podobná naše mochna, P. alba L„ se liší dlouze 
řapíkatými listy, mnohem většími lístky (jejichž rub je stříbřitý, zatímco líc 
bývá téměř lysá), vpředu s větším počtem zoubků, menšími květy, plody 
jenom na bázi chlupatými, na hřbetě a vrcholu vždy lysýID;i. P. sterilis (L.) 
GARCKE a P. micrantha RAMOND ex DC. mají malé květy, krátké petaly, 
všechny listy výhradně 3-četné a lístky alespoň od poloviny okraje hustě, 
± tupě zubaté. P. rupestris L. má zpeřené listy a všechny ostatní naše 
mochny se liší žlutými květy a jístky jiného tvaru (zubatými po okraji). 
Sibbaldia má žluté, velice krátké petaly a všechny listy 3-četné. Od bělo
květých druhů jiných rodů ·poznáme P. clusiana snadno podle kalíšku a po
dle palistů, dole srostlých s řapíkem, nahoře s volnými oušky. 

V Alpácl~ a v horách Středozemí roste podobná P. caulescens L„ s níž byla P. clusiana v minu
losti nejednou zaměněna. V typických formách je P. caulescens snadno rozlišitelná (výstižná vy
obrazení podává např. JÁVORKA et CsAPODY 1934, 1975) . Má statnější, 5 - 20 cm vysoké lodyhy, 
řapíky 1- 7 cm dlouhé, lístky vpředu s větším počtem zoubků, květenství vicekvěté a zejména 
korunní lístky kratší, ± zdéli sepalů, úzké (jen 4 - 5 mm široké) atd. U obou druhů se však 
mohou někdy vyskytnout netypické exempláře - zdánlivě přechodné - jejichž určení působí 
obtíže. Rozhodujícím a v takových případech jediným opravdu spolehlivým kritériem jsou nitky 
tyčinek: P. clusiana je má lysé, P. caulescens vždy chlupaté. Oba druhy mají ale charakter lin
néonů, skutečná tranzitní individua neexistují, ani hybrid nebyl dosud zaznamenán. P. nitida L. 
(z již. Alp a Apenin) se od obou druhů liší - kromě jiného - na líci stříbřitě hedvábnými listy 
a velikými, 10 - 15 mm dlouhými korunními lístky odchylného zabarvení. 
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ROZŠÍŘENÍ, EKOLOGIE 

Typicky východoalpsko-ilyrský areál druhu je roztrhaný v několik řetězů 
ostrůvkovitých výskytů. Alpské rozšíření sestává ze dvou větví. Severní větev 
počíná svahy Kampenwandu jižně od Chiemského jezera v Horním Bavorsku, 
pokračuj e přes vápencová a dolomitová pohoří Salcburska, jižních Rakous 

Obr. 1. - Potentilla clusiana JACQ., vlevo plodná z Rozsutce, vpravo kvetoucí z Alp. 

a Štýrska po jižní část Dolních Rakous, kde končí severovýchodními výběžky 
Alp na Vídeňským Novým Městem (Unter-Berg, Dtirre Wand, Raxalpe). 
Jižní větev počíná Gartnerkofelem v Karnských Alpách a táhne se celými 
Karavankami až po Urschulaberg. Druh dále roste v Kamnických Alpách 
a v J·ulských Alpách. Odtud vybíhá k jihu do Trnovského Gozdu ( = Goljak) 
V Chorvatsku byla P. élusiana zjištěna ve Velké Kapele, v pohoří Plješivica 
a hojně ve Velehitu. V Bosně a Hercegovině je poměrně častá, na sever sahá 
po pohoří Vlašič planina. Na tuto část areálu navazuje roztroušený výskyt 
na Cerné Hoře a v horách sev. Albánie. Do Srbska, Makedonie a Řecka už 
nezasahuje. 

Výskyt v Malé Fatře, je-li původní, představuje fytogeograficky nej
pozoruhodnější lokalitu v celém areálu druhu. Je nejvíce izolovaný, od nej
bližších nalezišť v Rakousku vzdálený vzdušnou čarou asi 275 km a jako 
jediný je vysunut na sever od Alp. 

Za nejzápadnější lokalitu druhu byl dlouho pokládán Wormser Joch na pomezí Švýcarska 
a Jižních Tyrol (Itálie) . P. clusiana tam byla údajně jednou (v r. 1871) sebrána Zimmeterem, 
později se nikdy nepodařilo výskyt potvrdit. Přestože Zimmeter byl zkušeným specialistou 
a znalcem rodu, je zmíněná lokalita nepravděpodobná, spíše jde o záměnu sched n ebo jiný 
omyl (cf. DALLA TORRE et SARNTHEIN 1909). Druhé údajně nejzápadnější naleziště, Schachen
kopf v Bavorských Alpách, je rovněž založeno na mylném údaji , na záměně s P. caulescens, jak 
dokázala revize dokladu, dochovaného v mnichovských herbářích (JUNG 1967). 

Ve staré literatuře se traduje Baumgartenův údaj (BAUMGARTEN 1816) o nálezu P. clusiana 
v rumunských Jižních Karpatech (Fagar~). Z novějších autorů ho přebírá např. PRODAN (1923), 
který navíc zmiňuje výskyt v Moldávii. Všechny zprávy o P. clusiana v rumunských Karpatech 
jsou však mylné . V Baumgartnerově herbáři se žádný doklad nenalezl (GusuLEAC 1956) a popis 
jeho rostliny nesouhlasí se znaky P. clusiana. Nikdy později nebyla rostlina na udávaných 2 loka
litách nalezena a Baumgarten navíc ve své práci udává z Rumunska omylem i da1ší alpské 
druhy, které <lo Karpat nezasahují, např. P. caulescens L. a P. grandiflora L. 
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GEN ERSICH (1801) oznámil výskyt P. clusiana do.kvnce na Slovensku ve Spiši, ale již WAHLEN

BERG (1814) údaj opravil v tom smyslu, že šlo o záměnu s P . alba L. V Lehmannově monografii 
z r. 1856 je oprava už resp ektována. 

Rozšíření P. clu~iána v Alpách detailně vymapoval MERXMULLER (1952); 
celkovou, ale velmi zjednodušenou a hrubou mapu areálu uveřejnili CoR
REVON (1924) a MEUSEL, JXGER et WEINERT (1965). 

Obr. 2. - Areál Potenti lla clusiana J ACQ. ( chybějí pouze lokality v Albánii). 

Alpské a ilyrské lokality leží pře~ážně v subalpínském a alpínském stupni, 
s těžištěm výskytu mezi (1200 - )1400 a 2200 m n. m. Na ekologicky a mikro
klimaticky příznivých stanovištích sestupuje P. clusiana do údolí, do hor
ského stupně. Nejníže položená lokalita, kterou se mi podařilo v literatuře 
zjistit, leží u Miesenbachu v Dolních Rakousích ve výši asi 400 m n. m. (NEU
MAYER 1919). Naopak nejvyšší výskyty pocházejí z poloh kolem 2400mn. m. 
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P. clusiana je ekologicky vyhraněným druhem, vázaným na společenstva 
skalních štěrbin na karbonátových podkladech (Potentilletalia caulescentis 
BR.-BL.). Je přizpůsobena extrémním mikroklimatickým a půdní~1 pod
mínkám skalních stanovišť (exponované skalní půdy chudé na humus a jem
nozem). Převážně roste přímo ve spárách vápencových nebo dolomitových 
skal, řidčeji na kamenitých svazích nebo na zpevněných sutích. V Alpách 
a v Dinaridech ji nacházíme na obdobných stanovištích jako v Malé Fatře. 

VARIABILITA 

Proměnlivost druhu je poměrně malá a projevuje se ve znacích taxono
micky málo významných, zpravidla přímo ovlivněných ekologickými fak
tory stanoviště. Mění se např. výška lodyh, rozměry listů a lístků , hustota 
jejich odění a počet květů na lodyze. 

Dospělé rostliny mívají obvykle všechny listy 5-četné. V různých oblastech 
areálu druhu se však objevují řídce rozptýlené exempláře, u nichž vedle 
vtroušených 5-četných listů převažují listy 3-četné. Výjimečně je možno na
lézt i jedince se všemi listy na rostlině jenom 3-četnými. Výskyt 5-četných 
a 3-četných listů není závislý na nadmořské výšce nebo n 1;'" typu stanoviště. 
Rostliny s převažujícími 3-četnými listy byly popsány ze Štýrska jako P. 
clusiana subsp. triphylla TRATT. (ač je to překvapující, Trattinnick již vr.1824 
odlišoval u r. Potentilla kategorii subspecie od variety). Skutečná taxonomická 
hodnota této morfologické odchylky je nepochybně velmi nízká. Studium 
herbářového materiálu ze všech částí areálu (v pražských herbářích je ulo
ženo něco přes 100 položek!) i vlastní ~erénní pozorování v rakouských 
Alpách nasvědčují, že tu jde o součást běžné variability druhu, vznikající 
nahodile, polytopicky a obvykle jednotlivě v populacích normálních exem
plářů. Není proto nutné tyto jedince pokládat za zvláštní varietu nebo 
formu. Pochopitelně jejich hodnocení jako subspecie je tím méně udrži
telné. 

Na Rozsutci mají ale všechny až dosud nalezené exempláře listy 3-četné 
s řídce vtroušenými 5-četnými listy. To svádí k domněnce, že v tomto silně 
odtrženém fragmentu areálu došlo k určité selekci a k postupnému vymizení 
forem s 5 -četnými listy. Trattinnickova P.c. subsp. triphylla by pak mohla 
mít do jisté míry své oprávnění. Ovšem pravděpodobnějším vysvětlením je 
hypotéza, že oněch několik málo trsů doposud na Rozsutci nalezených je 
víceméně homogenním potomstvem jediné mateřské rostliny. 

Stejně nízkou, ne ·li j eště nižší hodnotu mají dvě formy popsané z Bosny, Hercegoviny a z Černé 
Hory (BECK 1927). P. clusiana f. gracilis BECK má lístky uprostřed nejšírší a k vrcholu zúžené 
(nikoli nad polovínou nejširší), P. c. f. minutula BECK má lístky jen 0,5 - 0,9 mm dlouhé a o něco 
menší květy. 

POSTAVENÍ P. OLUSIANA V SYSTÉMU RODU 

Od prvních monografií (NESTLER 1816, TRATTINNICK 1824, LEHMANN 
1820 et 1856) do počátku našeho století (R.YDBERG 1908, WOLF 1908, BECK 
1910) prošel systém rodu Potentilla složitým vývojem. Nepovažuji za nutné 
seznamovat čtenáře této stati s bližšími podrobnostmi. Je však zajímavé, 
že přes všechny změny a rozporuplná hodnocení vnitřní struktury rodu 
v průběhu uplynulých 150 let byla P. clusiana vlastně vždy kladena do 
blízJ,wsti těch druhů, o nichž i dnes soudíme, že jsou jí blízce příbuzné (např. / 
P. caulescens, P. nitida, P. alba apod.). / 
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P. clusiana patří do skupiny primitivních mochen, jimž je společná± bílá barva květů, 
± chlupaté semeníky a dlouhé subterminální čnělky, po celé délce ± stejně tlusté, s nerozšířenou 
bliznou; lodyhy jsou postranní, vybíhající z úžlabí listů pi'ízemní růžice. WOLF (1908) tuto sku
pinu nazval „Pótentillae.Jrichocarpáe Nem-atostylae Herbaceae" a rozčlenil ji v 6 podskupii;i, jež 
označil jako '"gregy". Jedna z nich, grex Cm.1,lescentes, zahrnuje dva druhy, a to naši P. clusiana 
a jí blízkou P. caulescens. Tento grex se vyznačuje lístky na rubu neplstnatými (na líci bez 
stHbhtě hedvábné plsti), jen na špičce zubatými, květy rozevřenými a semeníky na hřbetě 
chlupatými. 

Zevrubnou studii věnoval skupině „Nernatostylae Herbaceae" PAWLOWSKI (1965). Opravil v ní 
většinu nedostatků Wolfovy klasifikace; gregy ve většině případů hodnotil jako série . P. clusiana 
- po Wolfově vzoru -- zaÍ'adil do série Caulescentes. 

Podle mého názoru je Wolfův i Pawlowského víceúrovúový systém této skupiny mochen do 
značné míry umělý a nevystihuje plně skutečné příbuzenské vztahy. Za daleko vh-0dnější fošení 
pokládám vypustit kategorie podrodu a podsekce a celý rod rozčlenit pouze v jediné jednotky, 
reálné, víceméně stejnocenné, paralelní (nikoli složitě subordinované) - a těmto jednotkám při
soudit kategorii sekce. Jediným autorem (resp . autorkou), který dospěl ke shodnému názoru, 
je SCHIMAN-CZEIKA (1969). Podobnou klasifikaci, ale s použitím podrodů, zavedl JuzEPCZUK 
(1941). 

Domnívám se, že Wolfovy gregy (Pawlowského série) Caulescentes, Nitidae 
a OmssinerV?:ae by měly být spojeny do jediné skupiny, do sekce Crassinerviae 
(WOLF) Juz. Do ní kromě P. cl11,siana patH ještě P. caulescens L. (Alpy, Stře
domoří) , P. nebrodensis STROBL (již. Itálie), P. petrophila Borss. (již. Španěl
sko, Atlas), P. nitida L. (již. Alpy, Apeniny),. P. alchemilloides LAP. (Špa
nělsko, Atlas) a P. crassinervia V1v. (Korsika, Sardínie). Takto vymezená 
sect. Cras8inerviae" se vyznačuje celými semeníky v mládí chlupatými, čněl
kami dlouhými, nitkovitými, subterminálními a květy široce rozevřenými. 
Nejblíže příbuznou sekd je sect. Campestres (PoEVERL.) Juz., pro níž. je nutno 
z nomenklatorických důvodů po~žít staré, zapomenuté, nicméně platné 
jméno sect. Lupinoides TAUSCH. Odlišuje se semeníky na hřbetě (nebo celými) 
i v mládí .lysými. Z našich druhů sem patří P. alba, P. ,sterilis a P. micrantha. 
Ostatní sekce jsou příbuzensky dosti vz;dálené. 

Vl'.~SKYT V MALÉ FATŘE 

P. clus·iana byla na SlovensŘu zjištěna zatím na jediném místě, .na JJV 
svahu 'Vel'kého Rozsutce v Malé Fatře. Roste v mělkém, poměrně strmém 
žlebu uprostřed částečně , vypreparovaného skalního bloku, · v štěrbinách ve 
společnosti Carex firma a H elianthemum oelandicum suosp. alpestre, i na na
kloněných, zcela holých plošinkách s východní expozicí. Stanoviště je suché 
a dostatečně slunné. v zimě není pokrytó vyšší vrstvou sněhu (zimní foto
grafie ukazují, že souvislá sněhová pokrývka se v těchto místech nemůže 
udržet). Celý výskyt s,estává pouze ze tří velkých poduškovitých trsů, snadno 
dostupných z úpatí skály, a z 5 až 7 dalších trsů, umístěných o 2 - 2,5 metru 
výše. Nikde jinde v okolí se mi nepodařilo nalézt další exempláře. Z důvodů 
ochranářských neuvádím nadmořsk~m výšku naleziště,. pro· potřebu pozdější 
identifikace lokality je v. archívu botanickéhq oddělení Národního muzea 
v Praze uloženq .fotografie s přesný:rn .za~reslením_ příslušpé skáily. Výskyt 
P. clusiana na Rozsptci, jak bylo zmíněno, je značně izolovaný a obdobné, 
od areálu druhu natolik qdtržené lokality nejsou zná,.my z Alp ani z Dinarid. 

PROBLB„MATIKA PŮVODN,OST ,I \ 
. ' . ' ~ ' 

P. 'clusiana roste rta Rozsutéi v p"ůvodním, nenarušeném' prostředí, 
1v pod

mínkách odpovídajících alpským poměr'um', na nepříliš přístupném místě, 



vzdáleném lidským usedlostem, takže zdánlivě není nejmenšího důvodu 
k pochybnostem o její původnosti. Nicméně přesto zastávám v tomto ohledu 
spíše zdrženlivé stanovisko a určitou skepsi. Je totiž podivné, že výskyt je 
omezen na několik málo trsů na jediném místě jedné skály, která se nalézá 
v blízkosti odedávna používané výstupové stezky, a nikde jinde v rozsáhlém 
masivu Rozsutce se zatím nepodařilo nalézt další lokality. K opatrnosti nutí 
i okolnost , že rostliny jsou pfibližně stejného stáří , mladé semenáčky jsem 
nenalezl. Proto případné další nálezy P. clitsiana ve stěnách R ozsutce by 
předpoklad o původnosti druhu pochopitelně do jisté míry podpořily. Pokud 
rostlina není v Malé :Fatře původní , musela být záměrně vysazena zkušeným 
člověkem už pfod několika desítk ami let. Z literatury jsou mi známy pouze 
pHpady vysazování protěže v oblasti Rozsutce , údaj e o výsadbě jiných rost
lin jsem nenalezl. Na podporu autochtonního výskytu by snad bylo možno 
uvést některé nepřímé argumenty, např . že není znám žádný případ vysazení 
tohoto druhu u nás ani v zahraničí, že pi"i vysazování by spíše byla dána 
přednost přitažlivější P. nitida, že areál P . clu8iana vybíhá do severovýchod
ních výběžků Alp a ekologicky i výškově plně odpovídajícím stanovištěm 
v Západních K arpatech jsou právě svahy Rozsutce . Otázka původnosti 
P . clusiana nr.i, Slovensku přesto zůstává nadále ot :wřen-1 . 

ZUSAMMEN F A S SUNG 

An den Dolornitabhangen des Berges Rozsutec im Malá Fat.ra -Gl•birge in der Nord\<vestslo -i 
wakei wnrden auf eirnim einzigen F elsblock (etvrn. lf'íOO rn u. d. M. ) einige Rasen der ost.alpin
illyrische;n Art P otentilla clusiana gefunden. E s handelt s ich um den erst en Fund in den Ka:rpaten, 
cla die alten Angabon aus den Nordkarpa ten (GENERSIGH 180 1) und den Sudostkarpaten (BAVM
GARTEN 1816) zweifellos irrtúmlich sind . Von den nachst en Fundorten am Nordostrand der Alpen 
ist die ne ue Lokalitat in der Luftlinie et wa 275d<m entfernt. ''Venn a uch das ganze Areal von 
P . clnsiana Jiskontinuierlich, zerstuckelt ist , st eJlt das Malá Fatra -Gebirge oine besonders iso 
lierte und ausserdem die e inige norcllich der Alpen liegende Fundstelle dar. 

Alle im Malá Fatra-Gegirge bisher gefundenen Exemplare von P . clusiana besitzen 3-za hlige 
Blii tter mit sparlich e ingest reuten 5-zahligen Blattern und ent sprechen im ·.vesentlichen der i. J. 
1824 au.s der Steiermark beschriebenen P. clusiana subsp. triphylla TRATT. Da s Studium e ines 
umfangreichen H erbarmaterials wie au ch d ie e igenen Geliindebeobachtungen des Autors ip den 
Alpen deut en darauf hin, dass ch e Exemplare mit i.iberwiegend 3-zahligen Blattern in verschie
denen Verbreitungsgebieten der Art sparlich zers treut vorkommen und dass sie polytopisch und 
zumeist vereinzelt innerhalb der Populationen der Exemplare mit 5-zahligen Blattern entstehen. 
S ie stellen einen B estandteil der no~malen Variabilitat der Art dar und entbehren den Charak ter 
einer besonderen Varietat, geschweige denn einer Subspezies. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
wenigen bisher bekannten Pflanzen von Rozsutec d ie N achkommenschaft von ursprúnglich einer 
einzigen Mutterpflanze reprasentieren. 

P. clusiana wachst am Rozsutec in einer natiirhchen ungestorten Umwelt, an einer schwer zu
ganglichen, von der m enschlichen Besiedlung sehr entfernten Stelle, an e inem Standort, der den 
Verhaltnissen in den Alpen okologisch vollig entspricht. Es besteht deshalb scheinbar kein Grund 
dafor, das autoch t hone Vorkommen anzuzweifeln. Trotzdem nimmt der Autor in dieser Hin
sicht eher eine reserv ierte Hal tung ein, er schliesst die Moglichkeit einer absichtlichen Ausset>zung 
(vor m ehreren Jahrzehnten) nicht aus und lasst das Problem der Urspriinglichkeit einstweilen 
offen stehen. 

In der Verbreitungskarte von·P.' clusiana, wurde ·das Areal in den Alpen vor allem 'nach Merx 
miiller (1952), dasselbe in Jugoslawien vorwiegend aufgrund der Prager Sammlungen einge
zeichnet. In beiden Fallen wurdén die Erganzungen nach dlfu Literatrirarigáben durcl}gefiihrt '. 
In den Alpen kommt P. clusiana von Kampenwand (Oberbayern) bis Unter-Berg, :Piirre Wand 
und Raxalpe oberhalb Wiener Neustadt und im Suden von Gartnerkofel bis Ůrschula'berg, in 
Jugoslawien von der italienischen und osterreichischen Grenze bis Albanien vor. In den alba
nischen Geb'irgen klingt das 'Areal aus. Di~ Hohenverbreiťung bewegt sich zwischen (400 - ' )1200 
und 2200( - 2400) m u. d. M. · ' 
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Potentilla clusiana reiht der Autor gemeinsam mít weiteren sechs Arten in die Sektion Cras
siverviae (WOLF) J uz. ( = ser. Crassinerviae, ser. N itidae und ser. C mtlescentes be i PAWLOWSKI 
1965) ein. Die phylogenetisch nachststehende Sektion stellt offensichtlich sect. Lupinoides TAUSCH 
[ = sect. Campestres, (PóE'tJll~L.) Juz.] dar.-::- .. -
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