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Hirschfeldia incana v Československu 

Hirschfeldia incana in der Tschechoslowakei · 

Vladimír Jehlík a Jan Štěpánek 

ÚVOD 

JJrnLÍK \~ . ct 8T1~PÁXEK .J. (l!JH:n: flir srhJeldil/ inc11na v («,skoslovonsku. [Hir.qch
Jeldúr inrmw in Czf'<·hoslovakia.J -· ~n's iia , l'ruha, 55: 315 - :323 . 

Tlm taxonomy, e liomlogy ancl ('(·o logy or II lr81'h.felJiu Í11Clltlll ( L. in .JUSL.EX . ) LAnRJ~:zE 

FusSAT in Czt·('lwslo\·ak ia Íi.; l'(\VÚ'l\H'<I. Brief data on tli<' goographic dis1 ributi on in otlt11r 
f·o1mtrios an· nli.;o gi\"<' 11. A list of lo('aliti<'s as \n' ll as a map of dis tribution of llirsch
jeldilf ú1co1w in C'zP1·hoi.;lovakin am addNI. 

llolrmic!. ·?í 1íst01· ('eskoslm:enské lfÁ'r11lemie věd. ífí2 4.') l'r /'1 honice u f'rahy, Čcslcoslv-
1•wnsko. 

V roce 1960 byl poprvé publiko\'Ún z Č'cskoslovenska nález nového adven
ti,·ního druhu, a to H irschfeldia i_nwna (L. in .JusLEN.) LAGRĚZE-FOSSA'l' (hu
senič:ák šedý) z jedné Jokality v Cechách - Petrovice v okrese Rychnov nad 
Kněžnou (KRČAN ct Kot>ECKÝ l 960, 1-IoLUB 1960). V následujících letech 
počet lokalit z našeho území dále vzrostl. V současné době známe druh již 
z 25 lokalit , a, to v západní části našeho státu. S výjimkou jediné lokality se 
jedná o přechodné výskyty. Zdá se však, že si druh získá postupně v naší 
In-ěteně trvalejší místo. V tomto článk11 uvádíme popis druhu a poznámky 
k ta,xonomii, dále si všímáme chorologio a ekologie na našem území. Pro 
sro\rnání jsou pfipojeny také údaje ze za.hraničí. 

POP 1:-i A POZN" Ai\IK Y I\. 'L\ XUN0.\11 I 

Podle příručkové literatury o květeně ČSSR (např. DosTÁL 1948 - 1950, 
1958) nelze H. incana urřit.. Připojujeme prot_o stručný popis druhu (viz též 
Tab. -vn a VIII) založený na rostlinách z CSSR a upozornění na možné 
záměny. 

Hirschfeldia incana (L. in JuSLEN.) LAGRĚZE-FossAT, FL Tarn et Garonne, 
p . 19, ] 847. 

t; ynonyrna ~electa (cf. etiam THELLCJSG in HEu1 l \)I U. ScH líLZ 1919): Súu1p1'.s incana L. in Jus
LEN. Cent. J. PI„ p. 19, 1755. - .l!Jr11castrum inrn11um (L. in Jusu:N.) KocH, Synop. PI. Germ. 
H e lv„ p. 5ti, 1835. - Hir8chjeld-ir1 adpressa .l\Jm~r.:cH, Moth. l'l. Horti Bot. Agri Marburg„ p . 264, 
17!)4 [nom. illeg.J. 

Dvouleté nebo jednole t é byliny, s kůlovým kofoncrn. Lodyha vystoupavá nebo pHmá, :30 o.ž 
80 em vysoká, již v dolní části ± bohatě větvená s větvemi šikmo odstfílýrni, v dolní části dosti 
hustě oděná jednoducl1ými, dolů směřnjícími, 0,2 -·- 0,5 ( - 1,0) mm dlouhými chlupy, v horní 
části ± řídce chlupatá. Pi'ízemní a dolní lodyžní listy 7 - 16 cm dlouhé, 3-5 cm široké, fapíkaté, 
s čepelí v obrysu obkopinatou, lyrovité pcfonotiečnou až peřenodílnou, s 1- 5 páry drobných, 
vejčitých až podlouhlých, tupých, celokrajných postranních úkrojků a s nápadně velkým, 
4 - 7 cm d louhým, podlouhlým až vejčitým, špic"·atýrn, na okraji mělce nepravidelně zubat.ým, 
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na bázi uťatým až srdčitým koncovým úkrojkem. Střední a horní lodyžní listy menší, krátce 
fapíkaté nebo klínovitou bází pÍ'isedlé, s čepelí úzce podlouhlou až kopinatou, na okraji vykra
jovaně zubatou či celokrajnou. Zejména přízemní a dolní lodyžní listy na obou stranách dosti 
hustě oděné jednoduchými chlupy, šedozelené. Vřeteno květenství v dolní části větvené, obvykle 
řídce přitiskle chlupaté. Stopky květ~í kratší něž kalich. Kališní lístky u rozkvétajících květů 
nanejvýš šikmo odstálé, ph odkvětu vzpřímené, stejně široké , na bázi jen slabě vakovitě vy
pouklé, 3 - 4,5 mm dlouhé, lysé nebo roztroušeně chlupaté, žlutozelené. Korunní lístky (5,5 - ) 
6- 8 ( - 9) mm dlouhé, na vrcholu zaokrouhlené, žluté až světle žluté. Laterální nektaria polo
měsíčitá až dvoulaločná, mediánní drobná, vejcovitá. Blizna zploštěle hlavičkovitá; semeník 
s 8-14 vajíčky. Stopky plodní vzpřímené, k vfotenu plodenství přitisklé , 2,5 - 4,0 mm dlouhé, 
kyjovité (v horní části téměř· stejně š iroké jako šešule). Šešule (Tab. VII) přímé, k vřetenu plo 
denství přitisklé až š ikmo odstálé, 8-15 mm dlouhé, 1,0-1,6 mm široké, s (1 - ) 6 - 12 semeny, 
na průřezu okrouhlé; chlopně šešulí krátce odstále chlupaté nebo lysé, v mládí třížiln é, později 

žilky nezřetelné; zobánek 4 - 7 mm dlouhý, v bazální části o málo užší n ež šešule, uprostřed na
fouklý, s (O - ) 1 - 2 sem eny. (U rostlin z ČSSR se šešule obvykle vyvíj ejí - pravděpodobně v dů
sledku nedostatečného opylení - jen v malé míře.) Semena v pouzdrech šešulí v jedné fad ě , 

válcovitá až vejcovitá , (0,8- ) 1,0 - 1,4 mm dlouhá (v zobánku až 1,7 mm dlouhá), 0,6 - 1,0 mm 
široká; osemení jemně síťnaté, červenohnědé; klíček žlábkoděložný . Počet chromosomů 2n = 14. 
V ČSSR kvete v červnu až říjnu. 

Celkovým vzhledem podobný druh Brassica n igra (L .) Kocn se oulišuje fol ce odstále štětinatě 
chlupatými bázemi lodyh, ± řídce chlupatými, jasně zelenými listy a zejména šešul emi, které 
jsou (8 - ) 15 - 25 mm dlouhé a 1,5 - 2 mm š iroké, s kýlnatými chlopněmi s v ý raznou střední žil
kou a s 2 - 3 mm dlouhým, tenkým, bezsem enným zobánkem. Záměna s druhy rodu Eruca8trum 
C. PRESL je méně pravděpodobná. Eri"castrum gallicum (WtLLD.) O. E. ScJJULZ i E. nasturtii
folium (POIRET in LAM.) O. E. SCHULZ se liší především charakterem šeš ulí, jež j ou výraznó od
stálé od vřetena plodenství, mají význačnou stfoclní žilku na chlopních a dosahují délky ( 12 - ) 
22 - 40 mm. 

Hirschfeldia incana podléhá ve svém původním areálu značné proměnlivosti, která 
je taxonomicky obvykle dosti vysoko hodnocena (cf. e .g. SCHULZ 1919 : 141 - 142, MALRE 
et Qu ÉZEL 1965: 250 - 251, CvELEV 1977 : 249). Z popsaných poddruhů se však pravděpodobně 
pouze typový (H. incana subsp. incana = H. i . subsp. adpressa (MOENCH) MAIRE in JAHAN
DIEZ et MAIRE, Catal. Pl. Maroc 2 : 285, 1932) široce rozšířil ze svého primárního areálu ve 
Středozemí (původně snad jen v západní části) a zaujímá v současnosti rozsáhlý druhotný areál. 
Všechny zkoumané rostliny H. incana z ČSSR náležejí k tomuto poddruhu, pro který je charnk
teristický tvar šešulí s rovným zobánkem, kratším než chlopně šešule a poměrně tlusté a krátké 
stopky plodní (Tab. I). V rámci H. incana subsp. incana se podle odění šešulí zpravidla rozlišují 
dvě odrůdy: var. incana s lysými šešulemi a va t'. hirta (BABINGTON) O. E. SCHULZ in E NGLER, 
Pflanzenreich 70 : 141, 1919 se šešulemi krátce odstále chlupatými. Ačkoliv podle naše ho n ázoru 
je takové taxonomické hodnocení těchto morfotypů příliš nadnesené, přiřazujeme v přehledu 
lokalit z ČSSR r evidované doklady k té č i oné var~etě; činíme tak pi'edevším proto, že SCHULZ 
(1 919 : 142) uvádí nerovnoměrnost rozšíření var. hirta na území výskytu druhu, což by mohlo 
později pomoci upřesnit a potvrdit původ diaspor československých nálezů. Ostatní významnójší 
vnitrodruhové taxony zůstaly vázány na primární areál a je jich náhodnó zavlečení je vzácné 
(cf. THELLUNG in HEGI 1919 : 229). Náležejí k nim zejména H. incana subsp . geniculata (DE~F .) 
JAHANDIEZ et MAIRE, Catal. Pl. Maroc 2 : 285, 1932 (? = H. i. subsl? . leptocarpa TzvEr.., No v. 
Sist. Vysš. Rast. 14 : 249, 1977) převažující především ve východní část i areálu a význačná po
měrně dlouhým ( ± stejně dlouhým jako chlopně šešule ), zahnutým zobánkem, a pravděpodobně 
stenochorní H. incana subsp. consobrina (POMEL) MAIRE in MAIRE et OUÉZEL, Fl. Afr. Nord 
12: 251, 1965 popsaná z Maroka a nápadná delšími, t enkými, vzpřímenými, ale k vfotenu plo
denství nepřitisklými stopkami plodními a chlopněmi šešulí v mládí zdánlivó jednožilnými . Sou
časné znalosti infraspecifického členění H. incana jsou v šak dosud značně skrovné. Uvedené 
vnitrodruhové jednotky vyžadují další taxonomické a chorolog ické studium. 

CHOROLOGIE A EKOLOGIE V OBLASTI PŮVODNÍHO A DRUHOTNÉHO 
AREÁLU 

H. incana měla původně mediteránní a íránsko-turanský areál (ZOHARY 
1966 : 312). MEUSEL, JAGER et WEINERT (1965 : 325) ji řadí k mediteránně
-(orientálně) -jihosubatlantskému floroelementu. ROTHMALER et al. (1976 : 
232) uvádějí následující areálovou diagnosu: m-temp.(oz)EUR-WAS. Jako 
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původní je H. incana zaznamenána v Evropě z Albánie, Baleár, Korsiky, 
Kréty, Francie, Řecka , Španělska, Itálie, Jugoslávie (v Srbsku však už pouze 
adventivně), Portugalska, Sardínie, Sicílie, Turecka (i v asijské části) , 
v SSSR na Krymu a Kavkaze, dále na Kanárských ostrovech a v severní 
Africe v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Libyi, v Asii také v Izraeli, Libanonu, 
Sýrii, Iráku , Iránu a na Kypru. Zdomácnělá byla zjištěna v Rakousku , Bel
gii a Lucembursku, Velké Británii, Dánsku , Německu a Švýcarsku (u Basi
leje zaznamenána už před r. 1768). Jinde y Evropě vystupuje většinou jen 
jako efemerofyt, a to v Maďarsku, Polsku , Ceskoslovensku~ Norsku, Švédsku, 
Finsku, v SSSR v baltském a centrálním okrese a v asijské části ve Vladi
vostoku (1977). Zdomácněiá se vyskytuje také v sovětské Střední Asii 
(Kopetdag), v USA (Kalifornie) , v Argentině, Austrálii a na Novém Zélandě. 
(Použitá literatura: TuTIN in TuTIN et al. l 964 : 342, T!IELLUNG in HEGI 
1919: 228, KoTov in FEDOROV 1979: 42, MAIRE et QuÉzEL l 965 : 251, Zo
HARY 1966 : 312, MouTERDE 1970 : 115, HEDGE et RECHINGER in REC!IINGER 
1968 : 39 - 40, MEIKLE 1977 : 103, ÚBRADovré, BožA et BuDAK 1979, POLGÁR 
1918: 32, KRAWIECOWA et RosTAŇSKI 1976: 43, JoRGENSEN et ÚUREN 
1969 : 128, HYLANDER 1971: 139, SuoMINEN 1979: 50 - 51, MALYŠEVA 
1980 : 102, NEČAEVA 1978 : 40, VASIL'čENKO et PrnOTTI 1975: 142, HAUMAN 
1925 : 332). Místy v Evropě a jistě i jinde pokračuje další zdomácňování 
druhu. Tak je tomu např. ve Skandinávii (BLOM 1961 : 94, JoRGENSEN et 
OuREN 196~ : 128), Finsku (SuOMINEN 1979 : 50), v severní části evropského 
Ruska (cf. SuLc 1977: 1515) , ve Velké Británii (CLEMENT 1982: 14) a také 
v Československu (viz dále). 

Ve svém původním areálu roste H. incana jako plevel na polích, podle 
cest, na suchých a štěrkovitých místech , na trávnících, na rumištích a obna
žených půdách; v severní Africe až do nadmořské výšky 1500 m. HoLM et al. 
(1979 : 183) zařazují druh mezi „světové plevele" a zaznamenávají jej jako 
polní plevel z Rakouska, Argentiny, Libanonu , Maroka, Portugalska, Řecka, 
USA a Izraele. V oblasti sekundárního areálu, např. ve střední Evropě, se 
H. incana vyskytuje u cest a železničních komunikací, v přístavech, na ru
mištích, na polích , a podobných stanovištích. Dává přednost sušším, živinami 
bohatším půdám. Do střední a severní Evropy bývá nejčastěji zavlékána 
s obilím (PROBST l 949a : 234, JoRGENSEN et OuREN 1969 : 128, BoLMAN 
1971: 133, SuoMINEN 1979: 50 - 51, JEHLÍK 1981: 88, a j.) , osivem (THEL
LUNG in HEGI 1919: 227-228), olejninami (POLG~{R 1918: 32, J"EHLÍK 
1982 : 48), vlnou (PROBST 1949b : 94) , marockým a španělským korkem 
(PETTERSSON 1952 : 112, EGEDE JENSEN et HANSEN 1964 : 131) , ptačím 
zobem (MELZER 1968 : 132, 197 4 : 149) a v minulosti též s obaly jižního 
ovoce (BoNTE 1930 : 197). Do Finska byla zavlékána většinou s obilím 
argentiského a australského původu (SuoM1NEN 1979 : 50). 

CHORO LO G IE r\ EKOLOGlE V ůE:;;KOSLOVENSKU 

V Československu byla poprvé H. incana zjištěna 16. září 1956 v Petro
vicích (okres Rychnov nad Kněžnou) při trati nedaleko železniční zastávky 
(J. ŠOUREK, PR; K. KRČAN - vide KRČAN et KOPECKÝ 1960 : 66). - V roce 
1982 bylo známo už 25 lokalit, a to ze záradní části našeho státu. Nadmořská 
výška lokalit se pohybuje od 135 m (Ústí nad Labem-Krásné Březno) do 
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540 m (Český Krumlov). H. incana byla tedy zjištěna pouze v p1anárním 
a kolinním (až submontánním) stupni, a to na nás]edujících stanovištích: 

Stanoviště: 

1. železniční nádraží (včetně nákladových a sefacfovacích) 
2. trávníky v sídlištích a podle komunikací 
3. městské ulice a silnice, dlažba . . . . . . . . . . 
4. přístavy a lodní překladiště . . . . . . . . . . . 
5. širá trať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. dvory prúmyslovýcli závodů se železničními vlečkam.i 
7. rumiště ...... . ............ . 

Počet lokalit: 

G Z4 % 
5 20 % 
4 16 % 
4 16 % 
2 8 % 
2 8 % 
2 8 % 

Československé lokality vděčí za svůj vznik následujícím zdrojúm diaspor (v závorce je uvP-
dena provenien C'e diapor, někdy ovšem jen phbližně): 

Zdroje diaspor: 

A. osivo, zejména travní semeno . . . . . . . . . 
B. olejniny (pravděpodobně Amerika) .. . ... . 
C. obilí (pravděpodobně západní Evropa) . . . . . 
D. obalový materiál melounů (seno a sláma z Balkánu) 
E. vlnový odpad (Austrálie) . . . . . . . 
F. zdroje diaspor nejsou známy ani př'ibližně . . . . . 

·ročet lokalit 

6 Z4 % 
5 20 % 
4 16 % 
1 4 °~ 
1 4 °~ 
8 32 % 

Z předešlého vyplývá, že H. incana je u nás patrně polyhemerochorem 
(sensu HEJNÝ et JEHLÍK 1972), šířeným obyčejně s dováženým osivem, olej
ninami a obilím nebo méně často i jinak. Z popsaných hlavních migračních 
cest adventivních rostlin (JEHLÍK et HEJNÝ 1974) má pro šíření druhu vý
znam zejména labská cesta a v menší mí.fo též panonská cesta. 

Naše lokality leží klimaticky v mírně teplé (19 lokalit) a teplé oblasti (6 lo
kalit), většinou na území s průměrnou teplotou vzduchu 7 - 9 °C a s prů 
měrným úhrne~ srážek od 500 až asi do 920 mm. (Charakteristika klimatic
kých oblastí v Ceskoslovensku podle VESECKÝ et al. 1958.) Většina lokalit 
H. incana (84 %) se však na1ézá v území se ~rážkami do 700 mm. 

Srovnáme-li mapu výskytu H. incana v Ceskoslovensku (obr. 1) s mapou 
teplotní kontinentality (SLÁDEK 1955 , vide HouFEK 1963: mapa 101) , je 
zřejmé, že většina našich známých lokalit (18, tj. 72 %) leží v území s nižší 
a nejnižší kontinentalitou, což znamená s vyšší a nejvyšší oceanitou. Toto 
zjištění dobře koresponduje s floroelementem druhu. Je proto pravděpo
dobné, že těžiště eventuálního dalšího šíření druhu bude omezeno i v budouc
nosti na západní část našeho státu. 

Na lokalitách byla nalezena nejčastěji pouze jedna rostlina (na více než 
10 lokalitách), méně často dva až větší počet exemplářů. Rostliny neprodu 
kují buď žádná životaschopná semena nebo produkují většinou jen nepatrné 
množství vyvinutých semen, což s~uvisí s pravděpodobně převažující xeno
gamií. Pouze na jediné lokalitě (Ustí nad Labem, překladiště Větruše) se 
H. incana reprodukuje po více let. Semena si udržují dlouho vysokou klíči
vost. 61/ 2 roku stará semena z uvedené lokality klíčila při pokojové teplotě do 
5 dnů na 92 % (zkoušeno 50 semen) (M. LHOTSKÁ 25. 1. 1982 písemné sdě
lení). Z labských přístavů a lodních překladišť se může druh šířit při občasné 
velké vodě, kdy jsou přístavní plochy s kolejemi dočasně pod vodou, pravdě
podobně také hydrochorně. H. incana se chová většinou jen jako efemerofyt, 
který se nachází v počátečním stadiu naturalisace (efemerofyt---+ epoeko
fyt), což dokazují údaje z Ústí nad Labem. Jelikož je v zahraničí místy ne
příjemným plevelem, a výskyty u nás jsou v posledních letech stále častější , 
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Obr. I. - Výskyty Hirschfeldia incana (L. in JosLEN.) LAGREZE-FossAT v Československu. -
Abb. 1. - Vorkommnise von Hirschfeldia incana (L. in JusLEN.) LAGREZE-FosSATin der Tsche-
choslowakei. 
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navrhujeme zařadit ji mezi karanténní plevele. Její další šíření je limitováno 
zřejmě těmito faktory: 1. Přítomnost vhodných zdrojů diaspor; 2. zavlečení 
do klimaticky vhodných území (např. Polabí); 3. produkce klíčivých semen. 

Fytocenologicky není H. incana na našem území vyhraněna. Optimum 
má velmi pravděpodobně v otevřených nitrofilních ruderálních společen
stvech svazu Sisymbrion officinalis Tx. r LOHMEYER et PREISING in Tx. 1950 
em. HEJNÝ in HEJNÝ et al. 1979. 

PŘEHLED LOKAI.IT (obr. l)l) 

Lokality jsou uvedeny pod l.e poslední/Jo správního rozdělení Československa - viz ANONY
MUS (1968). 

České země: 

Praha: I. Praha-Holešovice, 1 exemplář' v Holešovickém přístavu - zavlečena snad s olejni
nami, ca 190 m n. m. , 1978 (V . JEHLÍK); 2. Praha-Liben, l exemplář· var. incana u sloupu veřej
ného osvětlení na chodníku v Kandertově ulici poblíže železničního náspu, ca 200 m n. m., 1981 
(leg. J. ŠTĚPÁNEK, PR); 3. Praha-Strašnice, 1 exemplář var. hirta na nepoužívaném úzkém 
chodníku podél ohrady poblíže křižovatky ulic Nad olšinami a Nad Primaskou, 225 m n. m„ 
1981 (leg. J . ŠTĚP_{NEK, LIT, PR); 4. Praha-Vršovice, ve var. incana na seřaďovacím nádraží, 
ca 230 m n . m., 1960 (l eg. S. HEJNÝ, PR); 5. Praha-Žižkov, l exemplář var. hirta v kolejišti na 
nákladovém nádraží - zavlečena s obalovým materiálem z balkám;kých melounů, ca 260 m n. m., 
1972 (leg. V. JEHLÍK, LIM, herb. Jehlík). 

Středočeský kraj: 6. okres Nymburk: Pečky, více exemplářů var. hirta na dvoře Čist i cí sta
nice osiv - zavlečena s osivem, ca 200 m n. m„ 1971 (leg. V. JEHLÍK, herb. Jehlík). 

Jihočeský kraj : 7. okres Český Krumlov: Český Krumlov, ve var. incana v železniční stanici, 
ca 540 m n. m„ 1960 (leg. S. HEJNÝ, PR); 8. okres Jindřichův Hradec: Horní Žďár, 1 exemplář 
var. hirta v silničním příkopě (proti kHži) u obce, ca 490 m n. m„ 1966 (leg. F. HROBAÍt ut Erysi
mum durum, CB). 

Severočeský kraj: 9. okres Liberec: Černousy, 1 exemplái' var. hirta v kolejišti na nádraží -
zavlečena s obilím, 216 m n. m., 1964 (leg. V. JEHLÍK, h erb . J ehlík); 10. Raspenava, několik 
exemplářů var. incana na rumišti u vápencového lomu jihovýchodně od Vápenného vrchu -
zavlečena s vlnovým odpadem, ca 360 m n. m„ 1960 (leg. V. JEHLÍK, herb. Jehlík); 11. Radostín, 
2 exempláře var. hirta na trati Turnov-Liberec u obce poblíže železničního mostu severně od 
kóty 320 - zavlečena s obilím, ca 350 m n. m., 1964 (leg . V. JEHLÍK, h erb. Jehlík); 12. Vesec 
u Liberce, ve var. hirta na železničním nádraží, 1 exemplář na periférii - zavlečena s obilím, 
376 m n. m„ 1964 (leg . V. JEHLÍK, herb. J ehlík ); 13 . okres Ústí nad Labem, většinou ve více 
exemplářích var. hirta na př·ekladišti Větruše na levém břehu Labe - zavlečena s olejninami, 
ca 140 m n. m„ 1974 (leg. V. JEHLÍK, LIM, PH, herb. Jehlík), 1975, 1978, 1979, 1980 (vše V. 
JEHLÍK, 1981 (leg. V. JEHLÍK et J. ŠTĚPÁNEK, PR); 14. Ústí nad Labem, 1 exemplář ve Starém 
přístavu - zavlečena s olejninami, 139 m n. m„ 1978 (V. JEHLÍK); 15. Ústí nad Labem-Krásné 
Březno, tři až několik exemplářů var. incana na překladišti na levém břehu Labe - zavlečena 
s olejninami, 135 m n. m„ 1978 {leg. V. J.EHLÍK, herb. Jehlík), 1979 (V. JEHLÍK); 16. Ústí nad 
Labem-Sti'ekov, 3 exempláře na dvoře n . p. Severočeské tukové závody - zavlečena s ole jni
nami, ca 150 m n. m., 1978 (V. JEHLÍK). 

Východočeský kraj: 17. okres Pardubice : Kojice, na rumišti ph severním okraji obce, ca 
220 m n. m„ 1981 (leg. M. MAREK, rev. F. PROCHÁZKA, herb. Marek); 18. Opatovice nad Labem, 
v trávníku podél nově vybudované s ilnice Hradec Králové-Pardubice, 225 m n. m„ 1982 (leg. 
F . PROCHÁZKA, r ev. J. HOLUB, MP) - zavleGena pravděpodobně s travním os ivem; 19. Pardu
bice, více exemplářů var. hirta na trávníku v sídlišti Polabiny I proti restauraci Rosignano, 
216 m n. m„ 19,82 (leg. V. FALTYS, MP) - zavlečena pravděpodobně s travním os ivem. V. FALTYS 
(1982 ú s tní sdělení) uvádí, že ve čtvrti Pardubice-Polabiny se vyskytovala hojně jako plavel na. 

1) Lokality zjištěné během tisku: 
Praha: 26. Praha-Jižní město, Křejpského ulice, ca 300 m n. m., 1983 (leg . F. KRAHULEC, 

PR). 
Středočeský kraj: 27. okres Kladno: Kladno-Kročehlavy, ulice U Hvězdy, 390 m n. m., 

1983 {leg. A. Rou BAL et J. ŠTĚPÁNEK, herb. Roubal, PR); 28. okres Praha-východ: Dolní 
Lomnice, ca 380 m n. m„ 1983 (leg. J. ŠTĚPÁNEK, PR). 
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ploše několika arů na zahradě mateřské školy a rovněž na sídlišti. - 20. Pardubice, na trávníku 
Y ulici U Marka (od předchozí lokality vzdáleno asi 2,5 km), ca 220 m n. m., 1982 (leg. M. MAREK, 
rev. F. PROCHÁZKA et V. FALTYS, herb. Marek) - zavlečena pravděpodobně s travním osivem; 
~l. okres Rychnov nad Kněžnou: Petrovice, několik exemplái'.'ů var. hirta při železniční trati asi 
200 m jihovýchodně (nikoliv „východně") od zastávky Petrovice nad Orlicí, ca 250 m n. m., 
1956 (leg. J. ŠOUREK, PR; P. KRčAN in KRČAN et KorECKÝ 1960 : 66); 22. okres Semily: Jilem
nice, 1 exemplář v trávníku na dvoře domu poblíže mostu, ca 450 m n. m„ 1982 (leg. V. FALTYS, 
F. PROCHÁZKA et J. KRÁTKÁ, rev. J. HoLUB, MP) - zavlečena pravděpodobně s travním osivem. 

Jihomoravský kraj: 23. okres Brno-město: Brno, 1 exernplář var. hirta v trávníku na sídlišti 
\- ulici Úvoz (proti Kraví hoře), ca 250 rn n. m., 1982 (leg. J. HoLUB, herb. Holub) - zavlečena 
pravděpodobně s travním osivem; 24. okres Jihlava: Jihlava (SMEJKAL 1980 : 181), 1 exemplář 
u nákladního nádraží, va 490 m n. m„ 1965 (KUHN 1967 : 20) - snad zavlečena s obilím; 25 . 
• Jihlava, asi 5 exemplái'ů var. hirta v dlažbě chodníku u lékárny na. námčstí Míru (č. 33), ca. 
520 m n. m., 1982 (leg. M. SMEJKAL, herb. Smejkal). 

S lovensko: 

Pravděpodobně úplně chybí (cf. etiam KRČAN et KorECKÝ 1!)60 : 66). 

POZNÁMKY K TEXTU 

Rozšíření Hfrschfeldia incana v Československu bylo zpracováno na základě herbářového 
materiálu z následujících vefojných herbářů: BRNM, BRNU, CB, CHOM, HR, Lll\I, LIT, MJ, 
MP, OP, PL, PR, PRC, ZMT, herbář muzea v Kašperských horách (zkratky československých 
herbáí-ů jsou uvedeno podle STAFLEU 1981). Z neveřejných herbál-ů bylo použito pfodevším Her
barium Jehlík, které je hlavní součás tí Srovnávacího herbáře antropofyt Botanick ého ústavu 
Československé akademie věd v Průhonicích. V několika pHpadech byly respektovány také 
spolehlivé, v herbMích uodoložené údaj e. Za cenné údaje vděčíme následujícím botanikům: 
Y. Faltys (Pardubice), člen korespondent Československé akademie věd S. H ejný (Průhonice), 
dr. J. Holub, CSc. (Průhonice), dr. M. Lhotská , CSc. (Průhonice), ing. F. Procházka (Pardubice), 
doc . dr. M. Smejkal, CSc . (Brno), dr. O. 'řavoda (Bratislava). 

zrsAMMENF ASSUNG 

Die Arbeit bofasst s ich mít der Taxonomie, Chorologie uml Ůkologie der Art Hirschfeldia 
incana (L . in J u SLEN. ) LAGREZE-FosSAT in der TschechoRlowakei . Die B esc hre ibung der Art 
e rfolgte auf Grund der in der Tschechoslowakei gefundenen Pflanzen, die zur typischen Unterart 
H. incana subsp. incana gehoren. Einen weitverbreiteton Aclventiv bildet wahrscheinlich nur 
diese Unterart, wabrend clie anderen Subspez ien - H. 'Íncana subsp. geniculata (DESF.) JAHAN
DIEZ et MArnE (? = H. incana subsp. leptocarpa TzVEL.) und H. incana subsp. consobrina (Po
MEL) MAIRE - ausserhalb des urspriinglichen Areals nur sehr selten eingeschleppt werden. 

H. incana wurde zum erstenmal in der Tschechoslowakei im Jahre 1956 in P etrovice (Bezirk 
H.ychnov nad Kněžnou) gefnnden. lm J. 1982 waren aus unserem Gebiet schon 25 Lokalitaten in 
der planaren und kollinen ( - submontanen) Stufe bekannt (A.bb. 1). Die Art kommt besonders 
aufEisenbahnhofen (6 Lokalitaten), aufRasen in Siedlungen und entlang der Kommunikationen 
(5 Lokalitaten), in s tadtisch en Strassen und bei Strassenrandern (4 Lokalitaten), in Flusshafen 
und auf Schiffsumschlagplatzen ( 4 Lokalitaten) vor, auf zwe i Lokalitaten ist s ie aus freier Strecke, 
auf Hofen industrieller Betriebo mít Schleppbahnen und auf Schuttplatzen bekaunt. Die Mehr
heit der Lokalitaten in der T ::;chechoslowakei veťdankt ihren Ursprung der Einschleppung von 
Diasporen mit Grassamen, Ůlfriichten (wahrsch e inlich aus Amerika) und Getre ide (wahrschein
lich ans Westouropa) oder weniger oft mit dem Verpackungsmaterial von Melonen (Heu und 
Stroh .us dem Balkan) und mit Wollabfall australischer Wolle. D er grossere Teil unserer bekann
ten Lokalitaten ( 18, das ist 72 %) liegt im Gebiet mit hohe rer und hochsten Ozeanita i.,. Darum ist es 
wahrscheinlich, dass sich der Schwerpu-.1kt einer eventuell weiteren Ausbreitung der Art in Zukunft 
aufden westlichen Teildeť T schechoslowakei beschranken wird. Die Pflanzen zeichnen sich durch 
eine verringorte R eproduktion aus. N ur auf eine r e inzigen Lokalitat (Ústí nadLabem, U mschlag· 
platz Větruše) reproduziert sich H. incana m e hrere Jahre. Die Saffien behalten lang eine hohe 
Keimfahigkeit. Die Art verhalt sich in der T schechoslowake i grosstenteils wie ein Ephem ero
phyt, der s ich im Anfangsstadium der Naturalisierung b efindet (Ephem erophyt --+ Epoe ko 
phyt), was auch die Angaben aus Ústí nad Labem (Nordbohmen) beweisen. Da sie im Ausland 
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stellenweise ein unbequemes Unkraut ist und bei uns ihr Vorkommf'\n in den letzten Jahren 
immer mehr steigt, stellen wir den Antrag sie unter Quarantánunkrauter einzureihen. 

Zwn Vergleich werden a.uch kurze Angaben uber die Chorologie und Ůkologie der H. incana 
im Ausland beigeschlossen. Nach Mittel- und N ordeuropa wird sie am m eisten mit Get:reide, 
Sa.atgut, Ůlfriichten, Wolle, marokkanischem und spanischem Kork, Vogelfutter und in der 
Vergangenheit a.uch mit Verpackungen der Siidfriichte eingeschleppt. 
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