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Sporobolus cryptandrus v Československu· 

Sporobolus cryptandrus found in Czechoslovakia 

Josef .H oluh a Vl adimír .J ehlík 

1} VOD 

HoLl "B .J.1) Pt .JEHLÍK Y. :2) (1987): :ipornbolus crypto nrln1s , - Č\ · ,.;ko:-;lc1\ · ť11::1k11. !-''poro
f1ol11s ť/'.1)Jllan1lrns found in Czecl1oslcwakial - Pr0slia, T'L'a ii n, :rn: l 17 - l :~J. 

8poruuolus cryptundn1s (ToJut.) _.\, (:1t.\Y frnm Xortli .\11wrint \1-as founcl a,.; <1. new 
,.;pc<'Íe::; o f l'zoť!io,.;[oYak rratuntl izcd flora in Brat islcwa, Danubo port, ifl l!l79 . Its 
occurrmwe thore has an c pocťop liyt ic eli anw le r. Tho ťOll t r ibnt ion includ r•,.; ol>::iPrvation 
on tax.onom~- ::i,nd ch orolugy of the s pec: io::;, botlt found fa('t .,.; and st tggost ions for 
furth t' r ::; tud y. Tl10 text on taxonomy con tains <1. dťtaile cl dt's<Tiption o f ti lť' .-;pel'ies, 
its dist in g1 ti:-;liin g c harnctors, <lifft'r<·ntiat ion from r<' lat<'d sp ecic,;, a sun'<'Y of dc:-;crib<'cl 
infrasp ec· ifi C' taxa ant l data on c· h rorno,;011w nmnbor:-< . Obsc1·yation on ch nrology includes 
d esn ipt ion of t lr c cl i;-; t ribtttion arca of tlie :-;pcci<'s and data on its ecolog iC' a l , c horo logical 
and biolog i ťal c liaradc· rist i<'s . . \ ~urvey on seco ndary O('ClllT<' llCP in Enropc is g iven, 
in(' luding coen ological ci C'sniption of thc loealif y in Bratislava . 

1 ) JJ.O.B. ;2.), J indři.~8kcí 14, 1J1 21 Pruhu 7, (188B 
2) Botflnick(; 1íst111; ČSA 1 ·, ;2.);2 .J.'3 JJnihonice, (í,'),C..'R 

Dne 6. července 1979 sbíral V. J-eh lík v dunaj ském pHstavu v Bratislavě 
neznámý adventivní druh trávy, s jistotou nový pro Československo, který 
později v r. 1982 určil J. Holub jako americký druh Sporobolus cryptandrits 
(TORR.) A. GRAY (JEHLÍK ] 985). Výskyt druhu byl na zmíněné lokalitě stu
dován nálezcem i v dalších letech. S. cryptandrus (dále na vhodných místech 
zkracováno ja,ko S. r.) se tam vyskytuje trvale, v dostatečném množství a 
zřetelně zdomácněl ý; charakter tohoto jeho výskytu jej zařazuje mezi 
epekofyta. Protože zdomácnělý výskyt tohoto clrnhu v Evropě není vlastně 
s jistotou znám, byla druhu věnována oběma autory podrobnější po~on.10st 
z hlediska taxonomického i chorologického. Výsledky tohoto studia JSOn 
uvedeny v následujícím textu. 

ROD SPOROBOJ,l'S R . BH. 

Postavení rodu Sporobolus R . Bii. 1810 v čeledi Poaceae v systémech 
různých autorů kolísalo. Vzhledem k jeho jednokvětýrn kláskům byl dříve 
tento rod často kladen do blízkosti rodu Agrostis. Podle soufasných znalostí 
se zdá nejoprávněněj ší zafadit jej do podčeledi subfam. Eragrostoideae PILGER 
in ENGLER et PRANTL 1956 (shrnující tzv. "chloridoidní" typy trav), a to do 
vlastního shluku trib. Sporoboleae STAPF in TmsELTON-DYJm J 898, zahrnu
jícího asi 6 rodů ; z našich domácích trav se tam zafazují rody Crypsis AIT. a 
H eleochloa R. BR. 

R od Sporobolus zahrnuje vytrvalé i jednoleté trávy, s jazýčkem vyvinu
tým jako límeček chlupů, s drobnými bezosinnými, jednokvětými pi'ioblými 
klásky, jejichž osa se rozpadá nad plevami a n ení nad pluškou prodloužena 
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v pastopeřku: plevy i pluchy jsou blanité, plucha jednožilná, pi uška dobře 
vyvinutá, ± zdéli pluchy, za zralosti obilky mezi oběma žilkami roztržená; 
obilka elipsoidní až obvejhtá, oplodí volné, s osemením nesrostlé , a mnohdy 
zyláště po navlhčení od semene odpadávající. Základní počty chromozómů 
jsou .l' = 6 a .T = 9 (s polyploidií H aneuploi<lií). Blízce příbuzný rod je .Jlneh
le7!bergin NcHREBER 1789, mající obdobné geografické rozšířťní a vývojoYá 
centra a dále i obdobný druhov.)1 rozsah (I 00 - 150 clrnhú) jako Sporolw'718: 
jC'ho zástupci se od rodu Sporohol11::; li~í jnzýflrnm blanitým, klásky zr Htnm 
smú(.klýrni. pluchou trnjžilnon. tuhou, l"nsto osinatou a obilkami úzce Yálco
Yit~· mi. z klásku za zralosti sa rnosLl tně nevypadáv<1jící mi. \„:~pa dú ,·ún i 
obilek z klásk:ú. resp. vypadá dní f'e11wn z volného perikarpn clnl.\ ' podnět 
k pojmenoYání našeho rndu: spoms - sen1cno: bolos (od bnllein - házd J -
\Thač-. Také nnglick(' jméno rod u p~>uŽÍv<rné Y Ncn' rnÍ Anwricc ,-.\"C·liúzi 
ze zmíněné YiaHtnosti - DropHeecl. l'eské jméno pro knto l'Ocl wtírn ne
existuje. 

Bod Sporobolus rnú asi I I 0 - 170 druhú, \·.n;kytujících He , . mfrn_\·C' h a tro
pických oblastech celého světa. př'cdž11č však spí~e \~ teplejších kli 111atic
kých úzen1ích , hojněji v Americe. kde ,, severní tásti tohoto kontinentu rnsk 
více než. 40 clrnhú , z toho v snrnotn,\·ch U~A okolo ;30 druhú. V Evropě je 
rod Sporobol1ts zastoupen jediným puvodnírn drnhem. a to S. pungens 
(NCHREBEH,) KrNTIJ, domácím v př·írnoi'Hk.\·c h úze mích mecli teránní oblasti. 
Jako na turalizovan.}· clruh je pro Evrnpu v díle F'lora Eu ropaea ( H . .\XH EN 

1980) uveden jen jediný, z hlccliska taxonomického velmi kritic:ký cll'uh 
S. indic?.ts (L.) R. Bn. (představující t,,·p rodu), vázan.\· rovněž pouze rnt 
území jižní Evropy. P1GKATT1 ( 1983) un-1c1í však pro severovýchodní [tálii 
jc~tě dva, další zdomácnělé severoamerické clnthy - S. vagin~flon1s (TOHR.) 
\\'ooD a S. neglectus NASH, druhý Y:rnkytující se <Hlventivně také ,- západní 
Evrnpě (Holandsko - JANSEX I 951 ). Xález zdomácnělého S. r. v Bl'atislavě 
pi"cdstavnjc tak Hvrt.)- zdomácnělý drnh rocl u S porobo! us pro květenu 
Enopy. Adventivních clrnhú rodu Sporobolus z n'.'lzných oblastí jeho c:clko
vého areálu (Amerika, Afrllrn , Austr(llie) bylo ,- l~vropč ncdczcno několik: 
tak CoK1mT (l983) uvádí prn území Hegiho fióry 7 drnlrn. z nichž v jižní 
Enopě zdomácnělý S. indit11.<; (viz ,-ý:'.;e) byl nalezen i u nás v Brně (D\'OKÁK 
et KtrHx 1906). Velký potet drulrn tohoto melu je zn,Ylékán ,· luou: tak JlYYES 

(1974) uvúclí z lokality Hlne;krnoor v Anglii 6 druhu rodu Sporn/Jol11s. H.uzuÉ' 
aclYentivní dntl1y s cfemernim Y.\·skyten1 b.vly zji~těny , . n č, kter.)'e; h dal~ích 
zemich Evťopy (např" v Belgii. 1\facl'ctrsku atd.). 

T H x on o rn i c k é po z 11 á rn k y k Spor<> IJO l u s t r y p I rt 11 d ť u " 

Xumcn: ,\'1Jorobol11s c1·y 11t r111rlrus (' l'o 1un:Y) . \,..; \ (;1t .\Y .'ll nn unl Hut. L'nilťd Stall'.~. <'d. 1, 
fi/(i. 1848. 

Has.: Ayrosti.s cry1itanr/m Totu{ t~Y . . \nnal. L.\·«enm XcttLU'. H i:;t. X<·11· Y urk l: l.)l. 1::1:.?4. 
~yn.: l"i lf11 tenacis. i11u1 .H ť:1 rn .. Bo>PL. !'t l( L->Tlr Yar.Jw1c icolor H.ooh:. FI. Bor . . \11wr .:.?: :.?:39, 

18:3!). 
f"llfrt cryptcuulm (T<rnt{.) To1rn. ex 'ťt{LS., .:'liém .. \c-arl. :::>ci. l'<~ ll'1',.;bomg (i. 4/ 1 : (HJ. 1840. 
I 'Ilja trinir11111 S'rEťDř!L syu. l?lant. Glumac. l : l."56 , 1834. 
111('1. Spor(Jbolus subinclusus PHILIPPI . . \nal. .\fLL,..;. Uni\-. Cl1ile :rn: :.?07, J870. 
E t >. m.: Ep1t lwton „cry1it1111rlrus„ dlP , ·ýldadlt 1·uz11.\·cl1 uml•1·ick.\·c '1 aLLlOl'll nH't znamenat 

.. liidclťn flo\1·f' r,..;„ = :,;c ~krytými kxNy, «ní. oclpo\·ídi1 ob\·_vldc ,..;l' \ ._,·,.;kytujh:ím1t znaku u Loltolo 
drnliu - květf'n:-;tví alC'~poil zčÚ,..;ti zabule11(' poc hvou ncjhofojšílw ,.;tC:·bdnéli 1) li ,.;tu : et.nnologi ck.v 
~pl'in·nčjší \·ýklad br y;\ak b)rf ,.:,;e ,.;kr.\'t.\·rni t,\·6 iulrnmi '" - viz Yšak dúlr ·. Tak{' l'piteton ,.subin
c/11s11s„ odpoddá zmínčnémn znaktt polo z<1 \ ·i11 utélw kn:'·tern:;l.ví. 
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Popis (Descriptio) 

Rostliny vytrvalé, trávově nebo světle zelené, někdy nasivělé, trsnaté, 
(:20 - ) 4-0 - 80 ( - lJO) cm vy~;oké. Stébla l -2 (- 3) mm v průměru, pi"ímá 
nebo pi-i bázi 8ikmo vystoupaYá (zi"íclka položená), nejdoleji mírně ztlustlá, 
někdy větn'ná, lysá , hladká , brázditú., jednotlivá nebo nečetná v malých 
trseC'h. s :3 - +kolénky , , - do ln i poloYině zcela zakrytá pochva mi. Pochvy listů 
ll<l pontllll lysé. hladké, zř'Ctelně žilkované, zevně mnohdy nezřetelně kýl
nat{'. př-i Lúzi u kolénka zpnwiclla fiuloYě nebo hněclč fialově naběhlé. clolní 
l ~l'ú t ke~ . a ,- ~ak delší než ::;t<~lwlné- <':: lúnk~- a proto se navzájem přckrýn1jicL 
<t;/. dolu ()tC' \·l·<'Ué. hot\'j~í clC'l~í. nejhofojší (uznvfrající zpťaviclla nlcspoú 
<«'tstetn(' k\·Nenstd ) ,-elmi prodloužená. l 0 - 30 crn cil.. Y nejdolej ší ('.ásti 
UZ<I ,.Í'(·nú: ukraj<: pochc\· Y horní ((1sti stébla po jedné straně (úí(Urn po obou 
:-.trnnúch) hrYité jprnn~· mi clel~írni bil}'mi chlup>-: u horních list.u toto odění 
tén1('i'· Rcb{1.zí: na ncholku poehvy jsou zevně na kalózním lírne(·ku na místě 
nas<'dún í (·epelC' na pochvu v blízkosti oušek Yyh,ofony clva ostruvk_,. hustých 
od-.,túl~·ch bil~· rh ( 1 - ) 2 --+ (- 5) mm dl. chh1pú. ,Jazýtek nenápadný , krátký, 
~.5-0,7 ( - I) rn rn cli.. vyúnutý jako hustý lírneč-ek krátkých chloupkL'L 
l'epclc' listO\·é (3-) u - 18 ( - 35) cm cli. , (:2 - ) 3-5 (- 0) mm široké, v horní 
tásti k vrcholku svinuté a dlouze a jemně zašpičatělé, obvykle ploché nebo 
za suclrn -=t. svinuté, na rubu lysé. na líei mírně drsné, na okraji chrupavčitě 
lemcmrné a clraslavé. Lata (9 - ) l 0 - 25 ( - -±0) cm dl.. ( 1.5 - ) :Z ,3-5 (- 15) 
cm 8ir „ otevř'cná , (:Z-) -±-u ( - 8) krát delší než široká, vzpHmená, koncová 
(nčkcly v.\'\' inuty l - 2 zpravidla skryté úžla,bní krátké laty v pa,ždí sHeclních 
listu). zelená nebo olověně rn:dialovělá, obY.vkle s dolní fastí zavinutou do 
poch ,-)· nejhořejšího stébelného listu , ve Yyni klé ('.ásti otevřená a volná , 
úzce jehlancovitá až podlouhle ,-ej č-itá, zřídka úplně celá vyniklá z pochvy 
list u. nrnohch, však celá l-árkovitě stažená v klnsovité květenství zavinuté 
Y ú 1;l11osti clo vel mi prodloužené pochv,,- ncjhol-cjšího list u: větve Jaty sti"í
da vé. krátké. lyRé, u lat vyniklých z pochvy př'írno odstálé ti vystoupavé, 
J .5-;3 ( - 8) cm cli. , u zavinutých lat phtisklé k osr b'ěknství. Klúsk)· jecl
nokvěté, (1 ,-± - ) 1,8 - 2,3 ( - :~)mm dl., světle ti tmavě zelené nebo tmavě 
~pi na vč fi<1lové až olověně zbarvené, pon1ěrnč směstnané, clelší nc:ž. jejich stop
k.\'. lysé. Květy (pfovážně) kleistogamické. Plevy :Z. nest ejné, špifaté , lysé, 
na k)·J u cl rsné , suchomázdhtč tenkoblanné , ně kel,,- za zralo!-lti opa(hwc': dolní 
plent (U,5 - ) 0,7 - 1,0 ( - J ,5) mm cll. , zcléli ( l :3- ) 1 /2 Ml ky horní pl e ,~y, 
úztc vej{itú. až témě!· šicllovitú , prtlS\'itná , (zpnwiclla) lwzž.iln :i : horní pleva 
(l.:Z - ) J,5 - :Z,I ( - :2,7) mm dl.. širši než dolní ple\-<:t. :±: zdéli pluch.\-. Plucha 
( 1.:3 - ) J ,6- :2.:Z (-2,7) mm cll., špifotá. bczosinná. jc:lnožilná . kopinatě 
n •j(-itá, na kýlu drsná. Plu8lrn, phbližně zcléli pi uch~-, <·. 1,7 -2,0 rn m dl. 
Plenk~- c. O, :Z rn m cl l. , masité , vějíř-ovitého t nt.ru. T_vč-in k.\' 3: prašníky 0,5 až 
O. ( - 1,0) mm dl. Obilky 0,8 - J ,2 mm <li.. c. 0,5 mm v prúrněrn , obvejč·itě 
elipsoidní. (s\'ětle) hnědé , tvrdé: [perikarp želatinovitý, ve vodě rozpustný , 
od semeno odpaclavý]. (Tab. T.). 

Tento popis zachycuje hlavně znaky rostlin sbíraných u nás; dále json 
y něm respektovány rostliny z púvodního areálu studova,né autmy Y herbáři 
PR a PRC - výC:et území s viděnými doklady viz dále. V popisech americ
kých autori'.1 se objcnijí u znaků kvantitativního charakteru někdy údaje 
H Y.\'Ššími t'Í nižšími hodnotami než u našich rostlin; v našem popisu jsou tako
\-é pl·ípacly zachyceny zpravidla mezi minimálními, resp. maximálními hod
notarni v rozsahu variability (závorkové údaje). 
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1\1orfologické poznámky 

Případy různého stupně zavinutosti lat do pochvy ncjlmfojšího ~tébeJného 
listu, dosti charakteristické pro sledovaný druh, jsuu vysvětloYúny jako 
reakce rostliny na nevhodné prost{edí (Do RE et }lcK ElLL 1980) nebo jako 
jev spojený s fenologií (PEATTIE 1930) . Úplně zavinuté laty :-W vyskytují 
u rostlin speciálních stanovišť, jako jsou na př. exponovaná místa 11a d unúch 
písečných pobřeží. Pochvy horního stébelného list u jsou pa k vel 111 i prod lou
žené, mírně nafouklé a trochu zakřivené. Z obilek vzniklých v tnkových kvě
tenstvích kleistogamií vyrůstají na dobré půdě rostliny ~ nor:mílně \' ,\'Vinu
tými a otevřenými latami. To ukazuje na modifikativní \·liv prostrc-'dí pro 
vznik tohoto znaku. PEATTIE ( l 930) uvádí, že časná květenství jsou otevfoná, 
se ztuha rozestálýrni větvemi laty a hustě nahlouřen)·mi klcí.,sk.\·, kdežto 
pozdní květenství jsou zčásti zavinutá do pochvy. 

Většina popisů amerických autorů uvádí pro S. cryptandrus jeclnocl uchá 
stébla. U některých herbářových sběrů ze Severní Ameriky a velmi pravidel
ně u materiálu z naší lokality v Bratislavě se vyskytují úžlabní květenství 
pí-edstavující vlastně rozvětvení stébla, nebo úžlabní prýty s jedním zavi
nutým listem, reprezentovaným. převážně jeho prodlouženou pochvou . 
Květy v úžlabních květenstvích zavinuté v pochvě listu jsou typicky kleisto
gamní, klásky jsou velikostně menší než u otevřeného terminálního květen
ství. Někdy jsou obilky z těchto květenství zralé již v době květu termi
nálního květenství, jindy je jejich fenologický stav časově souběžný. Po
drobný popis obilek S. c. a dalších severoamerických druh11 rodu uvádí 
CoLBRY (1957). 

U květů terminálních květenství jsou blizny často z květu vyniklé; někdy 
lze na herbářovém materiálu zjistit i prašníky z květu ± vynikající, i když 
ne v takové formě, jak je nakreslil VASEY (1884, 1889). Tento jev byl zjištěn 
pfovážně u rostlin s malými klásky. Zjištěné okolnosti vyžadují hlubší stu
dium květní biologie druhu ve vztahu k cytotaxonomii na rozsáhlejším ma
teriálu v původní C:ásti jeho areálu. 

Odění okrajů pochev stébelných listů vykazuje určitou variabilitu na 
rostlině podle postavení listů. U S. c. je obvykle toto odění význačněji vyvi
nuto u dolních a středních stébelných listů, u horních je slabší nebo někdy 
u nejhořejších listů chybí. :Normálně je brvitost dlouhými chlupy vyvinuta 
jen na jednom okraji pochvy, na druhém schází vůbec nebo je vyvinuta jen 
ve formě kratičkých řidších (a tužších) chloupkú. Ojediněle bylo zjištěno 
bohaté odění na obou okrajích pochvy. Také stupeú sbíhání okrajových 
odění k bázi pochvy není stejný. Není vyloufono, že by při podrobnějším 
studiu odění pochev mohly být nalezeny nějaké diagnostické znaky pro rnz
členění S.c. do reálných infraspecifických taxonů či drobných druhú, nebo 
pro lepší diagnostifikaci tohoto druhu. Zdá se, že blízce příbuzný druh 
S. contractus A. S. HrTCHC. má okrajové odění pochev velmi bohatě vyvinuté 
(co do množství a délky chlupů) a zasahující téměř až k bázi pochvy. 

Exsikáty 

DóRFLER, Herb . .Norm. no 4491 (dd. ut S. cryptandrus var. strictus Lv,1sus SCRIBXER, ,;cd 
false!) - Rakousko (Au). 
PRIXGLE, Plant. :\foxic. 1885, State Chihuahua no 419. 
CusICK, Eastern Oregon Plants 1899, no 2222. 
Chicago Natur. Hist. l\Ius., Plants .New Mexico, Santa Fe County, no 8209. 
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() lJ l'iÍ Z k)' (I ('()lll'H) 

Bon-1><, ~rnvanl'lie ria l:!: :.>8. tah. !i , l\)Rl (panic1 iln). 
Htt.n·10 · l't B1t0\\"S. lil. FJ. Xmtl1 . l - nit. Star. L'í1rnula. l' ci . :.> , I : l!J\J , !!)!:{ (pnn il" ttla). 
CHU"\ <~ t 1sT cl al., ln terrnou11t . Fl. li : -1-n , l!l/7 (habitu-;). 
<~<WL JJ ť1 SHAW, Ura.,.;,.; :-5 ,\ ·s(l'trntti<" ,.;, L'c l. :.>. :.>H :L l!J8() (l1nlJit11,.;). 
J-frl'< 'HCO C'K .\ . S. e t CH:\SE, ::\la11ual Ura,.;,.;(',.; Cnit. :-itnt. , ud . :.>. -1-:.>5 , flg. !illl. JH;'íl (lmhd11") . 
• J .. \"\'if~~. l•'lorn X <·c' rla.ndica J i:.>: L.>:L 1Ui5 1 (,.;pil"1tla). 
l\..1 t'EH..-., Tli<' (:rn,.;sPs of::\ li ,.;::;ollťi, i:.>:.> , U)(il (lmbiLlls. spic1tla). 
L oo'r \' ťl BEs'l', Bl"J>1> ';-; L·' lorn C'1c1.11clclian Pmiri<' T'm,· itH "<'", I /!i. Ul"/!) ( lrnliit 11-; ). 
:-iTl~YEttM.\HK, Flora ::\1 j:-;,;ouri , lG/, tah. -!-:.>, l !)(i:~ (l1F1bit us) . 
\ - .\o..; EY, .\ !.! ri c· ul!ttrnl Urns,.;<'s L'nit. :-i(ft,t., tah. ,) I, LK 8 .J. ( l1 n l>it11 ,; . ,;piťt1la). 
YA~RY, .\ g r i!'t1 lt 11rnl (:ra---;l's l''orag<' Pl i1nt" l ' n1t. Stftl. lťcl. :.>], tali. -I-li. IH'{!) (i!'11ll l'<l<IPm nt in 

] 884). 
Yi z tt'•/. :-;T\PI' ( J !U l), l11cl 1'X L .n1cl11H'J1.-;i-; (i: HJ:.>. J,; cl<' j,.;ll1l 1t \ ·1·clc·1rn Jalší ' ·.\·ohntZ<'llÍ /.. mc11ě 

pl·i..,ttt 1 •11<" 1tnwr11·kť· lit<' ra t 111·.,-. 

Po (· l' t c hr o m o z c'> rn u 
U 1rnšich t>xcrnp láh1 S. t . z. Brayslavy byl stanoven po(·et :!n =- .Jó (clet. 

V .• J.~\·('HKO\· . .\ , Bofanický ústav CSAV, Prúhonicr). Tento pofrt byl také 
již nčkolikní.t zjištěn u rostlin z pnYoclního areálu druhu v :--leverní Americe ; 
tak UnťLD ( I HG8) jej stanovil pro :3 nhné vzorky z území Texasu a Rsr.:nEH. 
( l ~77) jej zjistil u rostlin pocházejících z \r~~orningn , Arizony, Xe\-ncl,\
a, ~ového ~lexjka. Tento pofrt již dříve z.vefojnil GocLD ( 1958 - sec. )kxz 
I ~rns , I OH: FEDORO\" I nnn, ntd.). 

V<:·etně tohoto poč·tu byly pro clrnh S. t. v rámci jeho vý~kytu v Severní 
~..\ merice zjištěny celkrni tyto poč-ty: 
2n =- 78 (~J ELLSKN K L. I 930 , sec. FEDORO\" I 909). 
2n = :)(J (REEDER 1977 z. Arizon:·: LóYE et Lch· 1 ~ I ~)81 z )fanitoby; UorLD 

HH58 prn 3 \·zorky z Texas u; dúlc BRm\·~ \\ '. \ '. l ~).)() a Bmnrnx HWO sec. 
:F'1mORO\. I !1G9). 
:211 = .J8 - Yiz n'1šo 
2n = 7:2 (UO"CLI) vl 958 , sec. )lť);Z 1Db8, F1·: DOI{()\" 1%~) ). 

Tyto po<"ty ukazují nn, základní t ír·do .r - U ( ·!.1'. -1-.r. ó.i·); po<"d '!n = 38 
pi'·eclstavujc <:lS i ctneup! oidní poC·et, odvozl'n~· ud .J.r = .JU. Po(et 2n = 36 
je praktiuky nejřastěji se vyskytující poret uhrnmozó mú u zástup<:1'1 rodu 
Sporobolu s n1bee; a byl zjištěn u hlízce př'íl>uzn .\1 c l1 druhu z okl'uhu S. c. -
S. contmctus A. HlTCH<'., s. fl e.1'll0S l/8 (THL"RH .) HYJ jf~ . HS. uiurrnteus X_-\.SH, 

u nichž nPl>.d zji~těn žádný jiný pofoi. Pouze S . 11N1lleyi \ ' ASI<: \ " má odli;;ný 
potet - :2n = 40 (R EEDER 1977 ), pfodsta vující n.si další <ll1e tq iloiclní po č·et 
odvozC'ný od tctraploidní úroYně . V.)·skyt + různých po č·tu chrnm ozómu 
l i S. c. mi :3 úrovních ploidic <t opakovaný farntějbí výskyt jednoho am'uploicl
ního pottu ukazuje na značnou diverzifi]rnci populace tohoto clniht1 a na 
nutnm;t jejího dalšího cytotaxonornického výzkumu. 

Oclli~nost (Differcnti~t) . 

\Tý znnnmý1n tlrČO\racírn znakem S. c. jsou husté skupiny bílých chlupů 
pl-i horn ím okraji listové pochvy na místě, kde se od pochvy odklání C::epel 
listová. X a základě prezence tohoto znaku byl také urfon materiá l z Bra
ti~·da vy. „ \' ousky" na vrcholku pochvy má však více druln\ rodu Sporobolus 
a mezi ni mi všechny blízce pl'ílrnzné druhy z okruhu S. cryptandrus agg. 
Prn bezpe čnější odlišení n<ú:;eho druhu je nutno užít další znaky (resp. jejich 
soubory), mezi nimiž významnou roli hrají tyto: stavba laty (u normálních 
rostlin), jejíž větve jsou stl-íclavé nebo neprnvidelně shloučené, primo odstálé; 
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lata je 4-6 X delší než široká, obvykle dolní částí zavinutá do listové pochvy; 
klásky navzájem směstnané, drobné, krátce stopkaté, c. 1,4-2,5 mm dl.; 
dolní pleva bezžilná, špičatá: prašníky krátké; obilka 0,6-1,3 mm dl.: 
perikarp tenký. 

Do okruhu S. c. patří také S. subincliisus PHILIPPI 1870, popsaný z Chile 
a u dděný též ze střední a severní Argentiny (To1urns 1970). K ověji tento ta
xon uvádí RYVES (I D74-) z \' elké Brjtanie podle urfoni známého britského 
graminologa Hubbarcla. Také Polgárúv maďarský materiál urč:il PAROt>[ 
pod tímto jménem (PoLUÁR l D33; ~oó l !173). Taxonomickou identifikaci jiho
<tmerick)·ch rnstlin S. suln'nclusus f.le seYnoamerickýn1 druhem S. cryptandnis 
prO\-ecll U. COYAS (in TORRES 1970) a my ji zde pl"ebíráme (ve fmmě inkludo
Yaného synon.'-ma). Z .Jižní Ameriky jsme ..-iclě li pouze jedinou položku 
S . .sabincl1Lsus, kterou l1rč-il známý argcntin. ·k~· gnuninolog L. PAlWIH z oblasti 
(;arnpa v Argentině , obsahující nízké, nedobř'e vyvinuté rnstliny jen s chud~·mi 
(i"ídkýrni) skupinami ch lupú pi-i horním okraji listových pochev. Okraj pocl1 \'.'' 
je krátce a řídce brvitý, toto odění však sbíhá po okrajích pochvy vel rn i 
blízko k její bázi. Podle popisu mají mít argentinské rostliny (TORRES 1970 ) 
i kratší chlupy na vrcholku pochvy - 2 - 3 mm cll. Kaše rostliny z Bra
tis laY~T ,- každém pÍ'ípaclě odpovídají svými znaky rostlinám severmi,meric
kým, tedy S. cryptandrus. Viděný argentinský doklad měl klásky drobnější , 
1.6 - 1,7 mrn dl. (TORRJ<;S l.c. uvádí J ,5-2 mm). Řešení otázky vztahu seve
rnamerick,ých a jihoamerických rostlin z tohoto okrnhu b.'T bylo zajímavé 
i z jiného hlediska než č·istě taxonomického (charakter vzniku izolon1ného 
jiho<:l rnerického výskytu). 

Do nejbližšího pl'·íbuzenského okruhu S. c. (p1·edsta vujícího vel mi obtíž
nou tnxono mickou skupinu rodu) náležejí 4 následující clru hy, jejichž hlavní 
cliferenč-ní znaky vúči S. cryptandrus jsou tyto: 

S. contractus A. H. H1TCHC. má velmi úzkou a dlouhou latu a větší rozměn· 
klá~kových č-ástí. Lata je 15 - 50 cm dl. a pouze 4 - I O mm široká, luuiti. 
klc.tsovitě stažená. Dolní ple\-a 1 - 2 mm dl. , horní pleva 1,9 - :! ,7 mm dl.. 
plucha 2,3 - :3 ,2 mm d t. 

8. flexiwsu. (Tncrnn.) RYDJ3. má lín1e č-ek chlupů na Vl'choJku listové pochvy 
slaběj i vyYinut, chi upy v zadní (·ásti límeč:ku j sou kratší , 1 - 1,5 m 111 <ll.: 
lata jo vždy otevÍ'ená. d~eobecně širší <:t jen <1isi 3 X delší než širokú; větévky 
laty jsou tenké, rozkladité, mírně křivolaké, posléze až rnfrnč obloukovitě 
p i-e \·islé , v prostl·edku laty ± stejně cllouhé jako dolní věté\rky laty; květen
st -d i'-iclšf, kl{u„ky zřetelně stopkaté. stopky c. I mm cl !. C někter}·c h clo kladu 
S. r:. je lllOŽno nalézt ši rší a volnější latu a pak rozlišení takO\-ých mst lin 
od S. fle.nwsus múžc <::init urč·ité potíže. 

S. yigantea KASH zahrnuje velmi statné rostJiny , 70 - :ZOO cm v:nwké, 
se stébly 3 - I O mm Y prúměru , listy 10-70 crn dl. a 3 - 13 rn m fo·ok~· mi 
a la tou :Z0 - 65 cm dl. Lata je úzká, ocasovitě stažená, nanejvýš 2,5 ( - 4) cm 
široká, klásky 2,5-3,5 mm dl. Též rozrněi-y jednotlivých <:-ástí kláskú dosa
hují \-,YŠŠích hodnot: dolní pleva 1-2 mm dl., horní pleva 2,5-3,2 mm dl., 
plucha. 2,8 - 3, l mm dl. Obtíže se vyskytují hlavně pri rozlišování tohoto 
druhu od S. contractus. 

S. nealleyi VASEY pi"edstavují rostliny nízké, slabé, jen l.5 - 50 cm vysoké, 
se stébly tenkými, jen 0,5-1 mm v průměru, listy 2-7 cm dl. , a 1- l ,5 mm 
Hirokými, svinutými, kostrbatě uspořádanými a latou 3 - 9 cm dl. , větévkau1i 
rozestálýrni a klásky méně sblíženými. 



\ r nitro cl ru ho vé taxony S. cr yptand rus 

\' a m erické botanické literatuře bylo popsáno několik infraspecifických 
tn xon t"1 pod druhovým j rnén e m S. crypto ndrus, kte ré lze rozdělit clo dvou 
:-.ku pin. Do první skupin.\· pati"í takové taxony, jejichž taxo nomi cká h odnota 
za tí 111 není j;umú <1 teprve další podrobnější pruzkum provedený , . úze rní 
pu Yod 11 ího areálu druh u ml'1žc (spol u se st udie m cytotnxono mický m) pomoci 
y:·J-ešit tuto problematiku . Drnh ú skupin a pak zahrnuje taxon:· z clrnhu 
, '. tryptr111dn1 :-; \'.d "azern\ jej ichž jm én a pl"edstan1jí synon.nna jmen př-í
) >ltzn.\·c·h clru lrn (1w111i 110 c.rrl 11de 11d(I.) . Taxon,,- p1Tní skup iny jsou Hes ta n·n.\· 
porll(· j l'j ieh taxonomické hodnot.\·. , . téže hodnot(· pnk podle abecedního 
11ol"<t dí i11frnspecific·kého epifrtn. 

S. 1·r,1;ptr111rlr11"' ;..;ubsp. f11.';tŽ{'(Jlor (llotH~.) I•:. K .. Jo::\1~s d l•' .\sSETT. Hhodora 
!):2 : I :2(). I !J;)o . 

K omLinú.tol"i .Jo:-o;i::s I•> K„ d l'1 ASSETT ( I ~J5()) kladou k této subspe0i i rn;..;tli
Jl_\ . s poměrnc' delšími kl[u;k,\· - :2,0-:3.0 rnrn dl .. \-y skytují cí se p odle nich 
hlavn(> \" sevNníc h a východních úzernfoh pÚn)(lního a,reá lu. zatí1nco typovú, 
.· uhHpe('ie rn ú mít klásky krntší , jen I ,+ - :U) mm dl.. a je p odle těc:hto autorů 
rozšil"e na hl<lvn č \' zápa,dních n jižníc h územích areá lu clrulrn. Tuto 8ubspecii 
pl"evzal \'e zpnlco\·ání trav lmY.\" POHL ( l BoG) ,~ hodnotě nuiety. H LT l' H ('OCK 

(i_ L. d al. (I HoD ) př· ipou8tčjí možnost uL" t· ité odch.dnosti obou s ubspecií , 
i kcl.á ma jí dosti sym patrick.\· výskyt , ale podle jl>,jich zkušenosti s m ate
riálem ze severozápnclní č-ást i L'SA, ktcr}· zpracm-ántli , n e lze tuto otázku 
, - úze mí rozř'ešit . 8irokf př'esah diag nosti ckého znaku podtrhuje CoLBRY 

( I ~)57), i když také pi"'ipouští exis t e n ci urt ité. š iroce regionální difere nci ace . 
\ 'e vid ě né m h erbář·ové rn materiálu ze Severní Amerik,\· lze vskutku zjistit 
ltrč·itou rozdílnos t rostlin z n1z11\"ch úzerní cu se t\1 č-c velikosti klásků. Tak 
mex ick é rostlin~- z Chihuahua ,;rnjí klásky l.+ - 1.n mm cll.. ze Santa Fe 
1.8 mm. Jnc1iany 1.7 - 1 , ~) ir-1111 , Oregonu 1,8 - :Z ,o rnm a .Xe bnrnky c . :2 ,0 mm ; 
nHproti tornu rostliny z ~Lassnchusse tt s rnčly klúsky :2 , 1-:2.5 mm dl., f-\a skat
c.:he \\·;-rn u :2 . :~ rnrn dl.. Colorndn :2 ,:2- :2.5 mm cll. a Incli an \· :2 ,5 rnm. J eví se tu 
urt itá diferenciace' oc1pod(L.1jící údajúm .Jonese a Fas.setta (Jo~ES E. K. 
et F ASSETT 1 050), k te rá všn k musí h _\·t potvrzena na daleko rozsáhlejším 
materiúlu. Prnbl é rn ern bud e po('hopitel11ě pravclěpodulmě , ·yšsí: st upc 1v1 za
sto upení rost lin s rnzrn l' r~· klásku ko lem :Z mm (tj. h rnnice mezi oběrnn sub
:-:peé ie mi ). Xnše brntislnvské rost liny nelze př'il"nclit k ž:Hlné z těchto dvou 
su h s pec· ií . prntofr mnjí kl úsky I. I-\ :2.:2 mm dl. (T rnHlokláskových t:'p~t 
h~\· \·ú d o lní pleva (asto zd{,li l / "2 horní pleY.\. (normúlně jen 1 / 3) a prašníky 
l"nstěji Yyniknjí z h·ětů . Yzhl ecl e 111 k rnzclílným kvantitativním znakúm 
tu hude nutno un1 žovat o yzt.ahu k rúzn.\·m ploiclnírn úrnvnim zjištěným 
Y ok~llhu S. t. 

:·..:. Ci',l//>l1111(/r11 s , ·a r . in/'IJ { 11 t 11s F A 1i \l'ELL. :\I i('lii µ:crn .\('n rl. 'il'I. l{ l'p. :!:.? : 11\l . ] !l:.?L 
l'odl1' i11d\·x1t CHASE C't X 1LEs ( I ~l!i:.?) mú tl'nto taxon p <lll'it k .... ;_ c1·y;, /r111rln1s. T axon1i111Í\'kÚ 

hodnota ji' Z('t> la, tH'ja,.:nÚ (ekomorfóza ,.:(' ,.. , · inut.\·rni I i,.;t_,„~ ) . 

,c.-. Cl',l/JJl11111/r11s var. occirle11 tril is I':. K .. Jo'\Es <'l F .\ssJo!TT, 1{!1odora 15 :.!: l:!,) , l!J.')(). 
,J o:-;~,.; E. I\:. l't F ASSETT ( lfl ,)0) nznúvctjí , . ránwi t.\'})()\'C' ,.:nlJ,.; p P<"iC' dn1l1u .'-,'. Cl'.IJ / illlhrlrus dYČ' 

, ·ar iPt.\· - nH. cryptc111rlr11s <L , ·ar. 11ccirle11to li., lišíc·í ,..,c n aYzá.i< ' ll1 u;;poi"ádá11ím kl :1,.:k u , . lat(': 
u , ·ar. cry;Jtr111rln1s nutjí t.\·to klásk_,. býl hu,.;ll'' ,.; hl o uč·l'n.\·, u var. octidentolis 11ao pak n>ln(· 1t,.;po
N1dán:v . P od ll' díla H 1T< ' ll COCK C. L . <'(a l. (l\Hi\l) mají ob~ va.rict.'· s_, ·mpatriC"ký a reál (C'oŽ li .'' u va· 
ril't o \·Še m 1wrnt t:;c]o n1bf'c· nHlit) a 11\'mají žád n~· taxonorniC'ký , -,\·znarn. Skutť<'.-ná taxo11orni<·kú 
hodnota var. r1c1·ident11 l is jl' 1H'j asná. 
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S. cryptrinrlrus var. ruginntus L l'XBLL, .\nwr. :\lid. ::N"attlrali,.;t~ : 12:3, 1911. 
~eznámÝ taxon. dalšími autory n0př0bíraný. Podle in eloxu CHASE 0t XJLBs ( l!)ti2) pati:'í 

k S. cryptu~dms. 

~omina exelllclonda: 

8. c1·yptr11ulrus var . .fle.rnos11s (THl'JtB.) THni n. in S. 'YATSO'-" Bot. l'al if. 2 : ::!GH, 1880. 
Toto jmť• no se vztahuje k <lrnhu 8. jlexuosus (TRCRB.) HYDB . l!líl.3. Zúvo rkový antor by měl 

b\·t ,. obon pt' Ípadech zmčněn. pokud jo autorství basionymu f'ilfrt cryptondra Yar. f/Pn11Jso 
'l;HL:H.B. ('X \~A.SJ<JY sprúvnt'S w1<1n'tno (<-f. UHASE et X1u.:s 19H::? . CR.O'-:'QC"lsT et a l. J!)ťi). 

,'i'. cry1!fr11idrus nt!'. qiguntens (XASH) :\I . E . .Jo:'\r,;s. C'ontrib. \\.ei't. Bot. l.J-: 11 . J!)l:?. 
J->i·írn(1 s\·non.v1nllln drnho,·(•ho jmémi 8. gigu1ileus XASH 18!l8 . .i('Ž jo h a..: io11.\' nw111 11,.,,, if'JW 

1.::oml1i1rnce; když se !<·nto drul1 pi·cl·adí k clntl1u ,<..,'. crypt11111ln1 s . 

S. r·ryptrrnúrus ,.M. ro/)1(1i/11s V . .\.SEL ConLrib. L~ nit. St at. Xitt ion. H e rli . l : ,)(). l~!)IJ . 

Podll' indexu CHASE ct XtLES (196:?) a autoru <Joi::-LD et Str\\\' (l!Js:n pat· J-í toto jméno k druhu 
S. r;iqunteus ~As1r 18!)8; UiwxQUIST ot al. (1911 : -!:?8) jej kladou clo synonym d.::y drnl!lt S. rn11-

tmct11s _\. S. H1crc 11c. 1015, i když i dl o nic:lt ::;<' typo\·á, položka s\·ýrni k\·antitati,·ními znaky 
]frihliž,ujl' k clruliu ,S'. giarrnteus ~ASI[ 1898. 

,'·). cryplrrndrus \'<U. strict11s L .orso:-< f)rgrnxPm, Bitll. Torr0.v Kot. l'lub 9 : lO:L 188:!. 
Toto jméno j1" {·istým sy11on.vnwm dn1l10vého jnH~na ,\'. mntrurl11s _-\. :-.i. HtTC'll<'. l!ll5. 1wbof. 

ohf' jrn('n:'t jsou založf'na na ;.;t·ojnÉ'm typu. 

POZN k:mzY K c H.OROLOGIT, EKOLOG r r .\ BIO 1„ou r l 

RozšHení 

S. c. je znám z jižní Kanady, Spojených 8tátú .Amerických (s výjimkou 
jejich jihovýchodního území) a severního :\Iexika. Púvodní areál (charakteru 
makroareálu) zahrnuje tedy velké území severoamerického kontinentu a, 

rozkládá se v Kanadě od západního Quebeku až po Britskou Kolurn bii 
podél hranic s USA, v Uf-lA pak od severovýchodních států při Atlantiku 
(:Maine, New Harnpshire , New York, Pensylvanie atd., zčásti druhotně) 
až po pa,cifické pobřeží (\V ashington a Kalifornie). Jižní hranice areálu 
probíhá státy Severní Karoljna, Ohio, Indrana, Jlfo1ois, Missouri, Louisiana. 
Texas, Xové Mexiko, Arizona a KaJifornie. Ocltud pak zasahuje do severního 
Mexika do státu Chjhuahua. Roz~ffení v Kanadě podává podrobně Scoc:GA~ 
( 1978); S. c. je znám z provincií Bútská Kolumbie (kde v okolí města, \\'il
liams Lake dsahuje až k 52° severní zeměpisné šíi'ky), Alberta, Saskatchewan, 
Manitoba, Ontario, QueLek - zcle jen v jihozápadní části). Tento kanadský 
areál představuje jen poměrně úzký přesah areálu z USA. V severovýchodní 
a východní <:ásti U~.A je vý::ikyt zčásti druhotného charakteru (např. ve 
státu l\fajne); v jihovýchodní části URA druh úplně schází ve státech Flo
rida, Georgia, Alabama a Mississippi (pravděpodobně též i v Jižní KaroJině, 
Tennessee a Kentucky). Výskyt v severním Mexiku předsta,vuje rovněž 
jen přesah areálu z U8A. Výše zmíněné zachycení ceJkového púvodního 
areálu na severoamerickém kontinentě vyplývá z mnoha údajů nejrůznějších 
fiórových děl. Z významnějších pramenů je nutno zmínit: BoucHARD et al. 
1983; CoRRELL et JoHNSTON 1970; FERNALD 1950; GLEASON et CRONQUIST 
1963; HITCHCOCK C. L. et a.I. 1969; KEARNEY et PEEBLES 194-2; SuoGGA~ 
1979. Dokladové herbáfové exernplá:fo S. c. jsme viděli z následujících státú 
USA: Colorado, Illinois, Indiana, lVIassachussetts, Minnesota, .Ne-"· }Jexico, 
Xew York, N'ebrasca a Oregon; dále z Kanady - Quebec, Ontario a Saska
tchewan a z Mexika - Chihuahua. Předběžný seznam druhů flóry Severní 
Ameriky (SHELTER et SKOG 1978) uvádí výskyt S. c. také mimo vlastní území 

124 



Sevemí Ameriky z Ha \'ctjsk,\·c.;h ostrov u (zde jil:ltě pfodsta vuje jen zavlefrný 
drnhot n~· prvek) . RI('E d a l. ( I 981) te nto výskyt Yšak nezrniúují. Další izo
lo,·arn~ ,·,\·skyty jsou,. mírnérn púsmu ,Jižní Atnel'il,y, kde (inkluzí S. s11hinclu
s.11s P111L11'1>J 1870) RC' vyskytuje' S. c. \'Chile' a HHC'clni a RC \'C nlÍ Argentině. 
Trn li gC'nút i taxonomický elrnl'nkkr těcht() jihoallw l'i ekých rostlin není zatím 
Z('c·l<l ja:·m„\' : kloní111e Sl' k llÚzorn o clruhotné111 <·lwrnktel'u \')1skytu. Druhotný 
Y,Úd\\·t j<· znú111 z několika zemí l·:\'ťop,\ · (\'iz dúk). kde VHak ponzl' na~o bra
ti:·.:1<1 \·s kú lok;tlifa p i'·ťdst<1v ujť s .iistot() tl pl11é zdornÚC'llČ'nÍ dl'uhu , - této 
o lil <1st i. 

'l\pCl\·ú lokalita drnliu j(' úze111í p!·i l'l'C'l' \ 1a11ndia 11 ltin'ť \' ~ť\' er·ním 
Tv.\.as11. kde rnRtlinu ...;bhal .Lua~s (('ť. ll1 TcHcoc1( C. L. et <1l. 1Du7: C1wx
(~L'f~T et al. l~JTi ). pranl<'podolmě b lízko hnmi<T rnezi T<'Xasem a Okla
honwu (cf. .]o)."1<.:s U. ,\I.('(. FL' LLJ<:H I B55). 

llla\·ní ,-ýskyto,·é l~entrnrn S. r·. je v jižních oLlasfrch Skali::itých hol' Cf)A , 
kde Re ncj ltoj něj i \-_,-s kytuje ,. Texnsu a př'i ld1lých scvemích a útpallních 
úzerních. \' těC'hto obhstu·h jižní t-áRti Nknl i st~·<·h hol' jsou také wstoupcny 
Y:::edrn~- druh,,- př·íhuzen:-;kélw okrnhu S. <·r,1;ptr11ulrns (Yiz vý~e), takžl' toto 
území s<' zdú h)·t i \·.\·vojo\·,\· 11 1 <.;entrern této 1-:lknpiny. Ze díech 5 drnhu 
okn1ht1 p(Juze S.<' . pl-el-:lal111je z tohoto Úzl'rnÍ do sou.·edních a vytvohl roz
súhlej;'.,í nreúl typu rnakroarpúlu, zaujímající dosti odlišné stanoY i ~tni pod
mínky n také> byl jako ,jediný za ,·lefrn clo zcela jin.ú·h geogrnJických ob lastí. 

h 1tl'l<>gr;i1n.\ · : l\:<1.rlu!-[l'<ll ll ('elko\'(;11<> 1·1 1.šii·l'111 :·<. r. ll<'('X istujl'. S1 ·li ctnati (·ký k«ll'tllgrarn n•z
~íi'.·11 1 \ L'K. \ (:·;(' Z<l<.: 11.\'\'t'llÍlll \ ',\--k \ ·t11 \ ' j:•tl11otli,· .\·<· l1 :-.lÚlťt·li) ll\'('l'Cj 11ili ll l'ť('ll< ' O('K A. :-i. l't 
C1L\st: (l\l,')I: -L.>o). Jinak <'x1st1tj1 k<tl'togrn?•l.\ ' pr<> j<'clnotliYť' :-<t1ít.'· CS„\. j<'7. jsott do r. [()'/:.> 
ZcH"l1.\·1·c·m· , . díl\' Incll'x H olml'll-'I ' (Trt.\L.\L' lD';' :l : lHD): zd " j,.,ou uved< 'll.\' rna pk,\' rnzŠÍt'l'llÍ 
\' 11(1-dc·d1t.ií<"l<'l1 :-<tútcc li (''.'·ki'i("nrkl'n1 j -:0 1t oz11aČ-l'll,\' nHipk,v' 1d l- 11é autun: př·1pnj <'nÍ č·ís l a :.> zna-
11w111Í, :i.<' 1·,i-:tLtjl' \ ' ÍU' lll<lf>C'k prn pi· 1 :-.lušn~- :-<tát): fllin o is~ 2; Indi ana:.>. J<l\\<l. :!, K an:-<as :! . .\licl1i
g1w ~ . .\l.i11·w ... ,.,ota, .\Lis-:t>L tri :„ Ol 1io :!, \\ i:-<<"onsin. 'l' rnlm t\ ' y~· ť·('l mapPk je možno d<>plnit z 110 \-l''.i.::.í 
doli.' 11úsl('clL1jkími d\·(•rnn ~td aji, \ 'ztalmjícími sť k ťtzc·rní K nn;Jd,\·: 
J)o1m <'l .\L c:'\ 1~ 11.L , G 1·11-::-<('S 011t,11·io. :l-t l. I([();), l~I HO (011t;1rio) 
Hoť-:...:E.\.~ . U1''",l!l'Ctphi <' FlorL' () 1 tt' I H'ť-L.1h1·arl"r, ():.>:.>. 1...;: 1~ 8. l!lí-l ((J tH."lw('). 

Clrn rn kteristiclc_\r 111 wake m dl'uhu S. c. na větší C:ásti jeho původního 
<tl'(·[tlu je \'ýskyt na pís t itýth pud ách , který zrn iti ují. fotní autoh z nejrůzněj
~foh Ut8tí jeho arná l u. ,J ednú :-::;e tu o s ušší pis č·it é púdy až mnohdy témě!· 
t i.st.\· písek na pobi'·ezí jezer, na t erasách v povodí i:"ek atcl. Tak napL v Que
beku a Ontariu je S. c. c.;harakteristickýrn clrnhe m s uch.)·ch písků podél fok. 
(DoRE et McKElLL 1980, MARrn-VwroR1x l ~)64-, RoL:SSEAL~ I 9H), v ~Iichi 

gnn u na písčitých pobfožíoh , clunách a ladech (Voss l 972) a podobně i v .J1is
so ul'i (STl!-;YEHJ\'lARK I 96:J) . Tento charakterjstický výskyt druhu S. c. na 
pístích vedl i k vyt \'o ř·e ní. národního poj 111enování tohoto druhu v anglické 
jazykoYé oblasti Se verní Ameriky: t-lancl Dropseecl . Vedle pístitých půd se 
S . c. vyskytuje také na štěrkovitých půdách , v západní části areá lu pak 
olffykle na kamenit)·ch svazích (v Kalifornii na žule i vápenci - TH01ix 11~ 
et al. I 98J ), prosvětlených lesích, v pouštní vegetaci s dominantními pelyiíky, 
v rúzných typech prérií , na sprašových výspách (např. v Missouri - Kl -
CERA I 961 , NTEYERl\TARK 1963); na vápencích také v Missouri (~TEY ER-

1\IARK l. c.). Otevfoný charakter jeho púvodních stanovišť dává tomuto druhu 
předpoklady pro výskyt na narušených stanovištích a, zrail.ovaných půdách, 
a t.ím i k sekundárnímu i·ozšiřování výskytu a náhodnému zavlékání. To 
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umoznu1e druhu i jeho výskyt jako plevel v oblastech původního areálu 
(H OUI et al. 1979 : 350). 

Z hlediska vertikálního rozšíření je ve východní č'-ásti areálu zastoupen 
S. c. v nižších polohách. V západní části areálu se vyskytuje i ve vyšších 
polohách, tak např. v Kalifornii ve výškách c. 1070 - :2500 rn (~lcNz 196:3 : 
1528), v Arizoně c. 350 - 2000 m 11.111. 

Cenologic 

Vzhledem k ud-ité rozdílnosti stanoYišť v rúzných č-ástech celkového pu
vodního areálu S. c. je i cenologická charakteristik<t druhu dosti rozdíln<l. 
V písč·itých pl'1clách se stává druh clorninantou nebo vůbec jedním z rn úla 
chuhů vyskytujících se v takoYých podmínkách. Významnou c1omina11tou 
je druh na vysychavých pa,stvinách v Texasu. V obla.sti prérií (viz Go~LD 
et SHA \Y 1983) se vyskytuje v ruzných typech prérií , tak ve s míšen é prérii -
Stipa -+-- Bouteloa v Tc>xasu , v aridních trán1ícich na písčitých a štěrkovitých 
púdách typu „Pe:1louse·· prérie - Agropyron 1 F estilca (Palouse = územi 
v severnzápaclní č-ásti UNA) cL Ystupuje i clo pustinných travnatých porostu 
- Aristidia + lJouteloa. V odlišných podmínkách Kalifornie (~foNz 196:3 ) 
se vyskytuje v suchomilných porostech s převládajícími j u k<uni č· i lesní ch 
porostech z borO\' ic a jalovcú. 

FenoJogie 

Doba květu je v rl'1zných fastech púvoclního areálu podle úclajú ameri c
kých autorl'1 poněkud rozdílná. Ve východní část] areálu se doba květu u vádí 
obvykle jako VIJ. - X. (FERNALD J 950), c. VIII. - X. (BRLTTON et BRow~ 
1913) nebo VIII. - IX. pro Iowu (POHL 1966). Pro kanadské prérijní pro
vincie uvádí BoIYIN ( 1980) střední část léta, kdežto v západní části areálu 
počíná období květu daleko časněji; tak THORNE et al. (1981) uvádí pro poušt
ní oblasti Kalifornie období V. - X., pro týž stát MuNz (1963) V.-VIH. 
a pro Arizonu KEARNEY et PEEBLES (1942) dokonce IV. - IX. Rostliny z bra
tislavské lokality začínaly kvést od července, období květu trvalo do září , 
což odpovídá zhruba fenologickým pon1ěrúm druhu ve východní části severo
amerického kontinentu. 

Biologie 

Kleistogamie je u S. c. prostředkem k pí-ekonání nepífanivých podmínek 
pro oplození, jak je tomu mnohdy na exponovaných stanovištích dun, kde 
laty zl'1stávají zcel<L zavinuté clo pochvy nejhořejšího stébelného listu. Zela 
je kleistogamie zde fakultativní či obligátní není známo. V popisech r l'1zných 
autorú jsou zmiúovány kleístogarnické květy všeobecně (napl-. CROXQL::-18T 
et al. 1977 ). \'"ASEY (1884: , 1889) naproti tomu kreslí na obrázku tyfoik,\' 
zcela v.n1iklé ven z květu; květy takové staYby jsme ne\'icl ě li. Další studium 
této p1·oblcmatiky je nutné. 

Pi'i cliscrninac.;í slouží k snadněj ším u rnzšii"ování oplodí, které se sUff:t 
za vlhka lepkavým a druh sr tak muže roz,;:.ifovat pi-enášením obilek napl'. 
pomocí vozidel (rnzvážením bláta) a dále též dopra,-ou pfaku těženého na ty
pických stanovištích S. c. na nová místa. Tím je umožněno rozšii\wání pu
voclního areálu, vytváření druhotného are{tlu cL vznik jednotlivých vzdále
ných výskytů adventivního charakteru. 
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Tab. l - Prnběh klí(·ení (·e!'sť y~·ch ohilt>k a ol>ilek o~Pth,nýc-li (·ldacli>m 

Teplota l\.lí frní do dnu v 0
-0 

:!I :)O 

l'ukoj1 1\·:°t li o I) 

:!: - (' I) o I) 

l 'o koj o\·;, JI ) c () 

"' 
(ji) 

]I) u I) 1) 

1'1d;:11 .i(l\"Ú, J><> 
.) lll t'-'Íl' Íťll 

I!; , ,;.('lll pi·1 1 r•pi'>l ť· lil ( ' :~ :! .-)4 \1-1 

\"ť \ · 111 1.J.111 111,.,I;: I: 

l '<>k• 1.i' •\"1't . pn ·) llll'.-'Ít· ícli 
11l •lŽ<'11i l'ť I tr·plotť' li (' 14 4:! I:! 
\~t \ \· ll ild·m pí,.,kll 

U obilek sbíraných na lokalit ě v Brati slavě l l. zál-í 198+ b~-1 zkoušen 
prúběh klíčení v laboratorních poclrnínkách přj rúzných t eplotách Dr. M. 
Lhotskou ( 18. l 2. 1985, písemné sdělení) . Výsledky těchto zkoušek dále uvá
dím e v Tab. 1 (zkoušeny vzorky po 50 obilkách). 

Z tabulky vyplývá, že čerstvé obilky neklíčily ani při teplotách vyšších, 
ani mírně chladných. Jejich klíčení probíhalo pouze při teplotě střídavé. 
Obilky, které byly uloženy :2 měsíce v chladných a vlhkých podmínkách, 
klíčily po 30 dnech až na 94 %. Obilky, vyseté 4 . 12. l 98± na pokusné m 
pozemku v Pr11honicích , vzcházely koncem dubna l 985. Z výsledků vyplý
vá, že na lokalitě vynikají obilky vysokou klíčivostí, což jistě příznivě podpo
ruje šífoní druhu v dunajském př'ístavu. Při šíření na další lokality (v úva
hu přicházejí především písčiny a štěrkoviště při Dunaji) by se mohla even
tuálně uplatnit i hydrochorie, a to prostfodnictvírn splachú obilek z kam enné 
navigace prístavu do koryta Dunaje a dalším šířením po proudu toku. Pokusy 
s hydrochornírn šířenírn nebyly však prováděny . 

Užitkovost 

Někte i'-í autol-i pokládají S. c. za u cházející pícní trávu (DAVIS J 952) nebo 
i za dobrou pícninu , významnou pro některá území (jako západní Utah, 
východní X evada), kterou lze užívat i při semenné obnově pastvin (CRON
QrIST ct aJ . l 077); jiní autoři (jako CoRRELL et JoHNSTON 1970 pro 'Texas) 
ji pokládají f'ice za, d11ležitou pícninu, spíše však s pí-ih]éclnutírn k její velké 
hojnosti než ke kvalitiě její krmné hodnoty (která vzhledem ke znafoé sté
beln atosti této trávy a její nepojídatelnosh za sucJrn je nižší). Někdy se 
oznah1je S. c. jako dobrá protierozní ro~t linn (pro upov11oYání pískú), ale 
vzhledc·rn k absenci oddenlrn je tato její 8chopnust omezená (viz DoRE et 
Mc„ TBTLL 1980). 'rento druh se y;ak muže snadno uchytit i v téměř ~istém 
písln1 a z hojného samovolného YýscYu i-!emen pak vytváfí porosty, které by 
se jinak na takovém stanovišti sa,rny nevytvořily . V dřívějších dobách byly 
obilky S. c. a některých dalších clrnhů rodu užívány jako poživatina někte
rými indiánským i kmeny (napf. pro výrobu mouky - STEYERMARK 1963). 
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Již Y oblasti původního areálu S. c. dochází k urč:itému rozšifování v.\·skytu 
tohoto druhu ve spojitosti s lidskou činnosti (např" . v .Missouri - ST ~Y ER

~IARK 1963), a to hlavně Y jeho severo\·ýchoclní č-ásti. Takový drnlwtný 
výskyt zahrnuje např. nálezy ve státě ,\Iajne a pravděpodobně i Y dalších 
pElehlých územích novoanglických stútú. \" kanadské provincii Onfario 
(DoRE et )Jc~EILL 1980) se pokládají lokality S. c. ,-e vnitrozemí pr(lvincic 
vzdálené ocl pobřeží jezer clnleko spíše za zay]eč-Pné , jak o tom ostatn{' ~, - ('clt-í 
i charakter jejich stanovišť - clrážní těles<:l, okrnje si lni e; atd. Tento drn 
nlkter výskytu je znám napi-. i Y ~Iichiganu (Yoss UJI~) , kde v scnrněj~ích 
územích tohoto státu se S. c. d:;eobccně vyskytuje n c.t n cu ·u8enýc·h Htcrno 
vištích jako nclYcntivní druh, i když pro jižní l"·ásti tohoto stát u se př·cc! po 
kládá jeho pu\'o<lní výskyt. I na záp c.tdnírn okrnji cclkon~l10 pú,·odní lw 
areálu dochází ke nmiku drnhotných výskytu: tak ~\ l uxz ( I $)6:3) pro úzc1ní 
Kalifornie z mi úuj e \'<.' cil <.' pm·od ního výskytu S. c. na such,ý·ch lrnrn enitS·ch 
svazích též nahodil.)· pleve111S' výskyt v 8an Bernardino. ApofytizacP tohot() 
druhu jl' umožněna jeho ekue;enologickým charakterem (vazba nn oted·enú 
spo l eč·enstva) i jeho bjologickýrni vlastnost n1i (kleistogn Ill ÍC': cli sem inncc po 
moci lepk<wého op lodí ; dob rá klíčivost). \ 'edle roz~ii'·o\ ání Y území so use 
dícím ~ původním aťcú lem byl S. c. zavlečen i clo yzclálcn)'ch úzťmÍ -
J-favajské o~trovy ( ť) , .Jižní Amerika a Evropa (viz výše) . Dále u\· údírnť 
pfohlecl dosud známých výskytu S. c. \" Enopě v poř"aclí podle dat zjii=it ění 
v.\·skytu č- i jejich z ,·pl'·cj nění: 

1. Rakou s ko - 1$l0:2 : l\IFR.R (L902) n a lez ltento drnh u JnnsLrucku i1a že 
J ezni č:ní vJcč-cc (viz dále) v několika trsech („cinige Rasen''). \' roce l H0:1 
tam nasbíra l nálezce materiál pro následující exsikát : „ Tirolia horealis. 
Secus v ia m fenea 111 privatam rnolinae „Ra nch· ' in „ .Miihlau '" prope „lnns
bl'llck ' ' , e resicluis fru menti Arnericani orturn. Augusto et 3eptem bri I f)(J:1 . " 
L eg. J. l\kRR: det. I~. H ACKEL ut S. cryplrtnd r?.lS (TORR.) A. GRAY var. .slr icta 
F. LAMSON SClUBXEl{. (PH, J?RC: DóRFLER, .Herb. Korm. no -±491 ). - První 
nález v l~vropě. Dokladové rostlin.'· náleží k typickému S. crypl((nr/rn.'i. 
ne tedy k S. contractu .s A. f-:l. HITCHC .. jak by vyp l,ývalo z uvedeného H ne;kc 
lova urč:ení zmíněného }Imrem již v předchozím roce (MURR 1902). Kráte;e 
poté byl l\Iurrúv nález převzat do, zpracování J-ióry Tyrolsk a (DALLA ToH.RE 
et SAR THEJ X' 190 () ' (j / I : I 72). u cla j to hot o clrnh u sd1á zí V~<lk v 110 věj ší 
shrnující litenit ufo o :fiói'·e Rc.tkouska (J ANCHEN J 956 - 196í). U lnnsbl'llcku 
se Yyskytovaly, podobně j<tko v Bratislavě, také většinou jen exemplá ře 
s latami ukrytými v n ejhořej ších poch ,-ách, jnk to poznamenal sběratel 
na schedě: „ Die meistcn der 1wsgegcbenen Exc rnplare gchoren der Fonu 
rnit ganzlich oder fast ganzlich eingcschlossenen Rispen an; die .Fonn mit 
entfalteten Rispen fm1cl sich nur in 2 - 3 Rasen vertrcten." Jelikož byl.v z té
to lokality vydány exsikáty, lze pfodpokJádat, že S . c. se t<:M11 přece jen vys
kytoval ve větším počtu exemplářů. Dosta l se tam s a merickým obilím, t edy 
pravděpodobn ě ze stanovišť druhotného charakteru. Lokalita nebylct podle 
našich znalostí nověji ověfona. Viděný exemplál- (PR) má poměrně krátké 
klá~ky - 1,8 rnrn (týká se to však kleistogamních květů). 
2. Svýca1·sko - 1907: „Kamrngarnfabrik Derendingen bei Solothurn, 
in Menge, 1907, PROBST! AELLEN! (ob aus AustraJien [!] eingeschlepptn , 
mit dem seit 1909 fast alljahrlich, auch 1917/8 auft.retenden S. indicus (L.) R. 
BR." (THELLUNG 1919: 703). Tento údaj s rokem 1907 přebírá pak SuESSEN-
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GUTH (1936: 324); lokalitu však uvádí také PROBST (1949: 16) s pozdějším 
datem nálezu: „Derendingen 1917 (PROBST u. AELLEN), det . THELLUNG, 
teste HITCHCOCK". CONERT (1983 : 81) uvádí obě data nálezů - 1907 i 1917, 
což se nezdá být podložené. Pro datování švýcarského nálezu přebíráme první 
údaj Thellungův. 
3. Maďarsko - 1927: „Gyor, ein Exemplar im August 1927 bei der Meller'
schen Ollfabrik". Leg. S. POLGÁR ut S. subinclusus PHILL. , rev. L. R. PARODI 
(POLGÁR 1933 : 72). Soó (1973 : 409) uvádí tento výskyt jako efemerofytní. 
4. NDR - 1937: Cossmannsdorf bei Dresden (CoNERT 1983: 81). Údaj 
známe jen z tohoto pramene. Bližší údaje o nálezu schází. Jedná se tu o loka
litu s bohatým zastoupením adventivních trav z podčeledi Eragrostoideae. 
CoNERT (1983) uvádí odtud celkem 13 zavlečených druhů jen z této taxono
mické skupiny. 
5. Holandsko - 1951 (publ.): Adventivní výskyt u Nijmegenu, Amstero
damu a Roterdamu (JANSEN 1951 : J 53). Přesnější údaje o nálezech nám 
nejsou známy; data zjištění jsou pravděpodobně dřívější než rok publikace. 
6. Ve lká Britanie - 1971: „ Blackmoor, North Hants. " 1971, 1972. 
Leg. T. B. RYVES (K), det. C. F. HuBBARD ut S. subinclusus PHILIPPI (RYVES 
1974: 44). Na téže lokalitě byl druh sebrán i v letech 1973 a 1975 (leg. T. B. 
R YVES - sec. E. J. CLEMENT 26. 3. 1984 in litt.). Druh byl nalezen zavlečený 
vlnou spolu s velkým množstvím jiných zdomácnělých trav (přes 200 druhů!). 
Přes opakované sběry v několika letech se vzhledem k charakteru stanoviště 
a jeho ovlivňování lidskou činností zdá, že výskyt je tu spíše opakovaného 
efemerního charakteru. 
7. Československo - 1979: „Bratislava, Bratislava-Nivy, na jednom 
místě na jihovýchodním okraji dunajského přístavu, 135 m n. m., 6. července 
[VII.] 1979, leg. v. JEHLÍK (PR, herb. JEHLÍK), 1980, 1982 (oboje v. JEHLÍK), 
1983 (J. DosTÁLEK jun. et V. JEHLÍK), 1984 (J. DOSTÁLEK jun., V. JEHLÍK 
et J. SMAŽÍK), 1985 (leg. J. DOSTÁLEK jun. et V. JEHLÍK, herb. JEHLÍK), 1986 
(V. JEHLÍK). S. c. roste na lokalitě roztroušeně v pruhu asi 200 metrů dlouhém 
a několik metrů širokém na žulové navigaci levého břehu Dunaje u mostu 
a tamtéž u kolejí (tab. VI.-VIII.). Roste zde ve společnosti různých rude
rálních a adventivních rostlin, jak je dobře patrno z následujícího fytoceno
logického snímku, zapsaného V. Jehlíkem 6. června 1982 na svahu žulové 
navigace Dunaje v horní části kolejiště jeřábu (rostliny kořenují ve spárách 
mezi žulovými kvádry). 

Plodrn snímku: 2 x 4 rn; expozice: JJZ; sklon: 40° ; pokryvnost Ei: 25 %; pokryvnost Eo: 1 %; 
druhová pestrost: 24. Et: Sporobolus cryptandrus (TORR.) A. GRAY 2.2.; Centaurea stoebe L. 1.2, 
Loliurn perenne L. 1.2 , Acinos nrvensis (LAM.) DANDY + .2, A1'temisia vulgaris L. + .2, Carex 
hirta L. + .2, Echium vulgare L. + .2, Oenothera salicifolia DESF. ex G. DON+ .2, Poa compressa L. 
+ .2, Tragopogon dubius ScoP. + .2, Bromus mollis L. +, Conyza canadensis (L.) CRONQUIST + , 
Lactuca serriolci L. +, Lepidium densiflorum SCHRADER +, Bromus tectorum L. r. 2, Chondrilla 
juncea L. r, Crepis tectorum L. r, Linaria vulgaris L. r, llíelilotus officinalis (L.) PALLAS r, Solidago 
g?·gantea AIT. r, [Linaria genistifolia (L.) l\1rLL. (r. 2)]. 
E 0: Bryum argenteum HEDW. + , Bryum caespititium Henw. + , Ceratodon purpureus (HEDW.) 
Bmn. +. 

Na kamenném molu na jihovýchodním konci přístavu roste S. c. společně 
také s Petrorhagia saxifraga (L.) LINK, což je zřejmé z dalšího fytocenolo
gického snímku, zapsaného tamtéž V. Jehlíkem 17. července 1986 (rostliny ko
fonují na vrstvičce humosního písku se štěrkem, zazemňující částečně žulové 
molo) . 
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Plocha snímku : 2 X 6 m; sklon : 0°, pokryvnost E1 35°; pokryvnost Eo: 10 %; druhová pe::;t
rost: 2L 
E 1 : Sporobolus cryptandrus (TORR.) A. GRAY 2.2; Petrorhagia saxifraga (L.) LINK 2.2, Arrhe
natherum elatius (L.) J. et C. PRESL +.2 , Artemisia campestris L. +.2, Artemisia vulgaris +.2, 
Lolium perenne L. + .2, Potentilla inclinata VILL. + .2, Taraxacum officinale agg. + .2, Acinos 
arvensis (LAM.) DANDY +, Chondrillajuncea L. + , Conyza canadensis (L.) CRONQUIST +, Daucus 
carota L. +, Medicago lupulina L. +,Poa compressa L. +, Tragopogon dubius ScoP. +, Echium 
vulgare L. r. 2, Plantago lanceolata L. r. 2, Amaranthus retroflexus L. r, Oenothera salicifolia DEsF. 
ex; G. DoN r; Eo: Ceratodon purpureus (HEDW.) BRID. 2.2, Bryum argenteum HEnW. + . 

Na lokalitě druh každoročně dozrává a vytváří klíčivé obilky. Rostliny 
s latami vyniklými z listové pochvy se na této lokalitě nacházejí jen někdy. 
Takové laty byly pozorovány např. v červenci 1979, v září 1985 a v červenci 
1986. V letech 1980, 1982, 1983 i 1984 byly v Bratislavě pozorovány vesměs 
jen rostliny s latami ukrytými v nejhořejší listové pochvě. Vysvětlit tento jev 
se zatím nepodařilo. 

Je velmi pravděpodobné, že se druh vyskytuje na lokalitě už delší dobu 
(snad i několik desetiletí), že však dosud unikal pozornosti botaniků. S. c. 
tam byl zavlečen nejspíše se severoamerickým zbožím, způsob zavlečení 
není nám znám. Ve srovnání s labskými přístavy se americké druhy podílejí 
v našich dunajských přístavech (Bratislava, Komárno) daleko méně na slo
žení chorologického spektra adventivních rostlin (asi 33 %, na Labi s Vlta
vou 43 %) (JEHLÍK 1985 : 93, Tab. 1). 

Z přehledu lokalit S. c. v Evropě vyplývá, že tento druh byl poprvé pozo
rován v r. ~902 u Innsbrucku jako adventiv z dovezeného amerického obilí, 
později ve Svýcarsku, NDR a Velké Britanii jako průvodce vlny, v Maďar
sku jako průvodce olejnin. Všechny výskyty lze pokládat nejspíše za efe
merní, jen v Bratislavě se druh chová jako epekofyt. Také v Rakousku by 
se mohlo jednat o trvalejší výskyt; starý nález nebyl však později potvrzen. 

Poděkování 

Za písemnou informaci o výskytu S. c. ve Velké Británii vděčíme panu E. J . Clementovi 
(Kingston-on-Thames); za podrobné sdělení o klíční biologii S. c. dr. M. Lhotské, CSc. (Průho
nice), za stanovení chromozómového počtu z lokality v Bratislavě paní V. Javůrkové (Průhonice), 
za determinaci rostlin k vegetačním snímkům dr. J. Sojákovi, CSc. (Potentilla; Průhonice), doc. 
dr. J. Váňovi, DrSc. (Bryophyta; Praha). a za pomoc při překladu literárních pramenů dr. Z. Neu
hauslové, CSc. a ing. J. Dobrému, CSc. (oba Průhonice). 

SUMMARY 

In 1979, Sporobolus cryptandrus (TORR.)..\. GRAY was found in the Danube port in Bratislava 
(Czechoslovakia) as a new established species of Czechoslovak flora. During the following six 
years it has been regularly obsorvod there. Considering its naturalization (the only existing in 
Europe) a more detailed attention has been paicl to the species from the viewpoint of taxonomy 
and chorology. This work rosultecl in this paper, whero besicles the facts found during our ~tudy 
also suggestions for further inve.:;tigation of the spec ies by other resoarch workers are givcn. 

The genus Sporobolus R. Bn. (subfam. Eragrostoideae, trib. Sporoboleae) with itR I LO- 170 
i;pecies is widely distributed in warmer regions throughout tho Y\Torlcl, boing more froqucntly 
representecl cspecially in America, Africa and Austrnlia. Only one native spec ios of tlw genu~ 
occurs in Europe - S. pungens (SCHHADER) KuxTrr, confinecl tlwro solely Lo the l\Ieclitcrranean 
region. Three further species from othor continents ha ve beon statcd a~ establishcd in Europe: 
S. indicus (L.) R. BR., S. vaginifloms (Tomi.) Woon and S . neglectus NAsH. Our finding of S'. 
cryptandrus in Bratislava represents the fifth species of tho genus with a more continual occutTl'llC:C 
in the flora of Europe ancl the first ono knmn1 outside the European part of tho Moditerraucan 
region. Further species of Sporobolus (more than five) wero found in various European counfries 
as casuals with a distinctly ephemerophytic character of their occurrence therein. 

Comments on taxonomy of S. cryptandr11s (further abbreviated to S. c.) givcn in the Czech 
text of this paper include data on the correct 11ame, ~ynonymy, etymology of the spocies epithl'l, 
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a cletailed dcscription, enumeration of exsiccata ancl illustrations, data on chromo::;onw numbcrs, 
the main d istinguishing characters of the species, i ts d ifferent iation from the most C'!osC'l,Y a 11 i Pel 
species and an enumeration of describccl infraspecifiC' taxa. The dc::;cription i::; ba::;ocl most ly on the 
plants collected in Bratislava and completecl accorcl ing to t,he hcrbarium matcrial originating 
from North America (PR, PH.C). 

:VIorphological notes subjoinecl to the description dcal with the problems of inclusion of the 
inftorescence in to the sheath of tho upper culm leaf. Tho plants from Bratislava produc·C'd exserted 
panicles only in some years. Axillar inftoroscences wero also found in this matcrial; mmally thoy 
were totally cndosecl in the shcath. The presence of thc::;o axillar inflorc::;ccnvC's and ::;hoob; \rith 
them tloes not make pos::;iblc to deseribc the culms of S. c. as simple 011Ps. Sornctinw-; fruits of 
tlwse axillar inflorescences from certainly cleistogamous flowcrs werc ripc alrC'ady whcn the 
terminal ex„ertC'd infloroscence was on ly in flo\ver, another tinw the developmcnt of tl1C' both types 
of inftoresC'cnc-es wa::; ± parallel. 

In plants from Bratislava tho chromosome number 2n .'38 was statC'd. Thrl'l' pJoidy lcvels 
are known in this :-;pecies - 2:c, 4:r, 8x (2n = 18, 3G, 72); a more froquently occurring anC'uploid 
number :2n 38 originated uncloubtC'Clly from tlw h'traploid number. The hasic· ehromo:-;i)me 
nurnb<'r in thc whole group 8. cryptrmrlrns agg. is .r .IJ: thrC'l' ::;pocies liavP onl.r tlw tC'1raploicl 
numbor :!n -= 3U ancl for tlw romaining ono (8. nerclleyi) an othor ancuploid nurnbcr :?n = 40 
i::; rcportcd. The presence of four various chromo::;ome numbcrs in S. c. (throc ploidy kn'ls and 
a fre4ucntly rcpoating aneuploicl numbcr) clemonstrat<'::; a ('()11siclorablo clivcrsifica1 ion of tlie 
population of this species ancl points out lhc ncce::;sity of its fortli<'r cytotFtxonomical inv<'stigation. 

The main cli::itinguishing eliaraC'tcr of S. c. is thc presence of collan; of "hite hairs at tli(' orifice 
of the sheath; a::; this character occurs also in some further spcciC'::; of the genus and in al! clo::;ely 
alliecl speci<'s, it is necessary to use also some further characters for correct determination of S. c.: 
structure of tho panicle, size of spikclets and their parts, length of anthers ancl frnits. A furtheť 
notice \\'ill havo to be paic.l to the charactcr of the inclumcntum at margins of sheaihs (presence 
of hairs in both margins in thc same dogrcf' or in clifferent dcgrees, the quantitativc cl1aracter of 
thi:::; featurc, length of hairs, length of the descent of the marginal indumenium towarc!s the 
ba::;o of thc :-;heath etc.; this study might bring the charactors both for the division of i 11<' ::;pecies 
population of 8. c. and for thc clistinguishing of thc spocim; from cloi:;ely rclatcd taxa. 

S. subinclusus PHILIPPI 1870, scparated by somo graminologists a::; an indepcnclont specics 
(HUBBAJ:W, PARODI), is hore - accorcling to CovAS examµle - annexed to S. c., provisionally as 
an included (and formally undistinguished) taxon. AccorJing to an insufficient material the p lant 
from the Argentine seems to ha ve poor hair collars at the top of sheaths and margins of U10 sheath 
only shortly and thinly ciliate . This inclumentum runs clown along the sheath margirn; relatively 
very downwards. The plant has small spikelets. Problems of the affinity of South American and 
North Ameriean plants of this group have to be studiecl in the future. However, our plants from 
Bratislava correspond distinetly to tho North American plants of S . c. 

The group S. cryptandrus agg. contains following specios: 8. cryptandri1s (TORR.) A. GRAY, 
S. contractus A. S. H1TCHC., S. flexuosus ('T'HURB.) RYDB., S. giganteus NAsH aml S. nealleyi VA

SEY. T h e main differenees among these spocies consist in the habitus (robustnci:;s ofplants) structu
re of the panicle, size of spikelets ancl their parts, sometimes in tho mode of the development. 
of hair collars (S. flexuosus). 

Taxa described under thc name S. cryptandrus belong frorn a greator part to r<'latecl species; 
the remaining ones arf' taxonomically unimportant or unf'll'ar. The material S<'en from North 
Amorica has confirmod a 1·ťrtain cliffC'ťentiation of thC' spceiC's population of S. c. inio a Routhern 
ancl \Yestern type "·ith "'~rnll spikclots ancl a northorn and e::tRtern type with somcwha.t larger 
spikelets, thc latter corrvsponding to subsp. fuscicolor (HooK.) E. K . JONES et FASSETT. Plants 
with smaller spikelets often havo tho lowcr glume as long as 1/2 of the uppcr glumC' (normally the 
lower glume is as Jong as on ly 1/3 of tlto upper glmno) ancl the alltl1C'rs seem to protrude more often 
from the ftower. With regarcl to tho quantitative character of clifforenceR (size of spikclcts) it \\·ill 
be necessary to pay attontion to these foatures in connoction with cytotaxonomir invostigation, 
i. e. to determino the relation beiwcen ploidy leYels ancl tJ1cso taxa. The problem of the s<'Ltloment 
of tlw corrcct bra.rket author in thc spocics namo S. jle:cuosus is incidontally mcntimwd; V ,\SEY 

(instcad of THURBER) shoulcl ratlwr hc giv<'n as the author of tho basionym. 
Chorological not0s inclucks data on thc diRtribution of Uw spocics as well as on its crology and 

coenology in it-; native distribntion arca; bricf commcnts on biology of flowering, dispc·r·sal and 
germination are subjoinod. 

The <listribuiion arca of ó'. c. <.:u,-cn; South Canada, Uí:L\ (oxcept for its ,.;oulhca::;tf'rn part) 
and Nortl1 ::Uexico. By tlw cxtC'ni of iis di::;tribution ar<'a, the species b<'longs Lo tho ''macro
arcalophytes". In C'anada ,r...,' . c. occurR in a narrow area strip along the boundary with PSA frorn 
southwestorn Quebec t.i]J to Briti::;h Columbia, wlwrc it reachcs northwarcls to 52° n. lat. In USA 
the specie:::; i::; distributcd from :'.\laino (hero a socondary occurronce) awl furthcr New England 
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states at the Atlantic to Washington and California at the Pacific. The southern borderline of 
its distribution area in USA is given by localities in the states North Carolina, Ohio, Indiana, 
Illinois, Missouri, Louisiana, Texas, New Mexico, Arizona and California. From the southwestern 
part of USA the distribution area of S. c. transgresses to the adjacent Mexico, where S. c. is lmown 
to occur in the state Chihuahua. Besides North America, the species occurs isolated and secondarily 
perhaps in the Hawaii Isles ( ?), in ± temperate areas of South America (Chile, Argentina -
described as S. subinclusus PHILIPPI and requiring further taxonomie and chorological investi
gation, the results of which may be important also for florogenetical considerations) ancl in 
Europe (here mostly as an ephemerophyte). The main centre of the native clistribution area of 
S. c. is in the southwestern part ofUSA from Texas to California in the al'eas belonging or adjacent 
to the southem part of Rocky Mountains. S. c. occurs there most frequently, often as a dominant 
plant; a.li its closely alliecl species occur also in this territory. This area may therefore be considered 
as an evolutionary centre of this taxonomie group. S. c. is the only one species within the group 
which extended its distribution area ovel' the frontiers of this evolutionary centre and formed an 
extensivo native distribution area, later a secondary distribution area and finally it, also was 
introduced in to d istant, ontirely different regions. A cartogram of thc "·hole clistribut ion area 
is missing till now. A survey of partial distribution maps referring to ind ividual states of USA 
(to 1972) is given in ln elox Holmensis; the Czech text includes two furtlwr ne,,· pal't ial cartograms 
referring to the territory of Cariada. 

Occurrencc on Handy soils is characterist ic for S. c., especially in the northeastern part of its 
distribution area; its vcrnacular name in English speaking part of North America "Sand Drop
seecl" follows from this ecocoenological charncter of the species. In the western part of the native 
distribution al'ea S. c. is found in s tony hillsides. Confinement of the spec ies to open phytocoenoses 
gives it preconclitions for the occ.urrence in damaged habitats and on injured soils in the native 
distribution area (apophytisation), and enables it to gain adjacent territories for its secondar~
occurrence a;; well as it gives it the possibility to be incidentally introduced into distant regions. 

From the viewpoint of bioecology of this spec ies, it is necessary to sol ve the character of cleisto
gamy (whether facultative or obligate - see thc illustration by V ASEY with an open fiower and 
anthers protruding outward). Anthers which may somewhat protrude from the fiower have been 
found in single cases in the herbarium material in plants with small spikelets. Stigmas protrude 
outside from fiowers much more frequently; this was also stated in our plants from Bratislava. 
A more detailed investigation offlowering biology in connection with cytotaxonomy in the native 
part of the distribution area of S. c. may bring interesting results. 

Sticky (gelationous) character of the moisted epicarp of the fruit plays a certain role at the 
dispersal of the species. Secondary occurrences (originated under human influence) are known 
within the native distribution area and in regions adjacent to it (e. g. in the northeastern part of 
the native distribution area - in the states Maine and Michigan, and in the province of Ontario). 

At germination experiments a good germination was found out in fruits collected in Bra
tislava; the best germination rates were stated in fruits deposited for two months in cold and 
moist conditions at which the germination reached after 30 days up to 94 %-

The following survey on secondary occurrence of S. c. may be given for Europe; findings 
arranged according to the dates of their ;;tatement (or publication): Austria 1902; Switzerland 
1907, Hungary 1927, German Democratic Republic 1937; The Netherlancls (1951, publ.); Great 
Britain 1971; Czecho.:ilovakia 1979. 

Austrian plants were mistakenly determined as S. contractus A. R. HITCHC. In recent sum
marizing works on Austrian flora the above record of S. c. is no more mentioned. Regarcling the 
fact, that an "exsiccate centuria" was edited from this locality, a rich population had to exist 
there at the beginning of this century. However, no information on its ful'thor existence are at 
disposal, now. 

The Czechoslovak locality of S. c. in the Danube port in Bratislava is represented by a tract 
200 m long and several meters wide on a granite towing-path on the left bank of the Danube. 
Coenological situation of this habitat is described by two vegetation relcvés (from 1982 ancl 
1986) given in the Czech text. The species is here fully naturalized (epoecophyte); it flowers and 
produces fruits capable of germinating each year. The plants with exserted panicles occurred 
only in some years (VII. 1979, IX. 1985, VII. 1986); in 1980 and 1982-1984 only enclosed inflor
escences were found. 

S. c. was stated in Europe for the first time in 1902 in Austria as a company of American grain; 
then in Swit,zerland, German Democratic Republic and Great Britain as a wool-alien and in 
Hungary as a company of oil-plants. The character of its occurrence in the Netherlands is not 
known to us. The mode ofthe introduction to Bratislava and its time are unknown and at prcsent 
they cannot be assessed anyhow more exactly. Regarding to the unfamiliarity with the present 
state of the occurrence of S. c. in Austria, its occurrence in Bratislava is the on ly really naturalizecl 
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ancl ex ist ing occurrence of th is species in Europe, now. Ali other records represPnt certainly or 
most probably only cases of an eph cm eral occurrence. 
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Došlo 20. února 1986 

Doplněk bčhem tisku: 
V . Jehlík určil mezi sběry dr. I. Jarolímka, CSc„ Sporobolus cryptandrus ještě z lokality 

„Bratislava, překladiště CHZJD u Odborárske ul.. 135 rn n.rn. Leg. I. Jarolímek 1981 SAV" 
Výskyt (asi 4 km S od dunajského pHstavu) byl ověřen r. 1984 I. J arolírnkem a T. Krippelovou 

Viz též tabule V. -VIII. v příloze. 
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