
a u u j i f t e t l f ^  ? ¡

I n v .  N r . ' Z  1  4  Í  S

VÉSTNÍK
/ VKRALOVSKE CESKE 

SPOLECNOSTI NAUK

1942

r
« i

/ T

iS j u m  j,j44
TRÍDA •

MATEM ATI C KO-P RÍ RODOVËD EC KÁ

Cena 200 K



O B S A H

K. Domin: Prvni prispëvek k poznani kvëteny v povodi Tiché Orlico u Üsti
n. Orl., v üdoli Tfobovky n Ö. Tfebové a na Litomyslsku.................  I

Rudolf Antonin: Vÿzkum norostii a hornin Vinarické hory I I

K. Sulc: Pfipad kryptonofrio u larev zlatohliivka (Coleoptern). Ein Fall
von Cryptonephrio boi den Larven von Cetonia (Coleoptern) I I I

Rud. Srtimck-Husck: Révisé perloocek a buchanck Cerneho jezera na Su- 
mavë po (56 leteeh. Revision der Cladoceren- und Eucopepodon- 
fauna des Schwarzen Sees im Böhmerwald nach 66 .Jahren............... IV

0. Wichterlc a M. Hudlicky: O 1-acetoxy-butadienu (1,3) V

0. Wichterlc a M. Hudlickÿ: O synthèse dihydrobenzaldehydu a dihydro-
tolualdehyda V I

K. Domin: Druhÿ prispëvek k poznâni kvëteny v povodi Tiché Orlice u Üsti
n. Orl., v  ûdoli Tfebovky u C. Trebové a na Litomyälsku V II

Pavel StaSek : Analytickÿ dükaz Chaslesovy vëty o prostorové kubice a vëty 
dualni. — Analytischer Beweis des Chaslesschen Satzes (sowie des
dualen Satzes) für dio kubische Raumkurve V II I

AI ois Pfibyl: Nßkolik kritickÿch poznämek o druhu Monograptus hercyni
ens PERXKR. Einige kritische Bemerkungen zur Art Monograptus 
hercynicus PeiîNER. IX

E. Bunicky: Kettenbruchentwicklungen der Quadratwurzeln aus den 
ganzen rationalpositiven inexakten Quadraten. —  O rozvojich druhe 
odmocniny z neüplnÿch ctvercù racionâlnich a celÿch v retëzovÿ 
zlomek X

Vladimir Balthasar : Über die Nervatur des Hinterflügels der Lamellicornien X I

Zdenko Frankenberger: Morfogenesa nosni dutiny u kormorana (Phalacro-
corax carbo L.) X I I

B. Yalek: Prispëvek k poznani Cariceta Davallianae v severovychodnich
Cechâch X I I I

Vaclav Jirasck: Prispëvek k poznani kvëteny vychodnich Cech..............  X IV

Jar. Pctrbok: Stratigrafickà chronologie ceského mesolitu XV

Jindlich Suza: Moridionâlni vlivy v lisejnikové flore Zdpadnich Karpat. —
Méridionale Einflüsse in der Flechtenflora der Westkarpathen. . . . . . .  X V I



Radim Kettner a Ferdinand Prantl: O novem nalezisti zkarnenelin v bridli-
cich moravskeho devonu u Vratikova sv. od Boskovic X V I I I

Ferdinand Prantl: Koräle a mechovky vratikovskeho devonu. —  Die devo
nischen Korallen und Bryozoen von Wratikau X IX

M. Kössler: Einige Sätze aus der elementaren Zahlentheorie X X

Vladimir J. Nov&k: Erhaltungsmöglichkeit von alten Landoberflächen. —
Moänost uchoväni stareho zemskeho povrchu X X I

Otto Jirovec: Myxosporidia cizopasici v nasich rybäch X X I I

Otto Jirovec: Cizopasnici nasicli porlooeok. — I. Mikrosporidie X X I I I

Jaromir Klika: Rostlinnö-soeiologicky prispevek k poznäni Presovskych
kopcü. —  Die Wälder des Eperies - G eb irges X  V II



I.

První pííspévek k poznání kvéteny 
v povodí Tiché Orlice u Ústí n. Orí.,, v údolí Trebovky 

u C. Tfebové a na Litomyslsku.
(S tudio o p íivodu a s lozen í vyohodoéeské kvéteny. Oást IT.)

K A KK I, l)0>ll\.

(Predio/,«no ve selifizi dne 1 I. únorn 1942.)

Jen podrobná znaloat areálü jednotlivyeh druhú poskytne spolehli- 
vou základnu pro vyfefiení otázky o souvislosti teplomilné kvéteny ceské 
a moravskou, tudíz o otázkách, které jsem jen zhruba nastínil ve svém 
élánku o Trebovské bráné ve Vedé Prírodní roe. X X , é. 3, str. 83— 85 
(1940). Chceme poznati ataré migraéní cesty, jimiz se bral proud vegetace 
a í tím éi oním amérem od doby glaciální az po dobu nynéjsí. Jaou to 
oeaty velmi apletité, neboi podle klimatickych období, o nichz jame doati 
dobfe, ale prece ne zoela apolehlivé a podrobnc pouéeni z pyloanalytie- 
kyeli rozboru éeakyeh raaelin, byly tyto proudy v rozmanityeh epocháeh 
poatglaciálního vyvoje naaí vegetace neatejné, a to nejen ae zfením na 
amér a ceatu, nybrz i na druhy, které zahrnovaly. Rozsírení druhú teplo- 
milnych uz v  jiatém odstupu od bariéry Ceskomoravaké vyaoéiny ai 
po atranc moravské af éeské, tudíz v oblasti teplomilné vegetace, je aice 
také zajímavé, ale mnohem méné vyznamné pro resení základních 
otázek, ponévadz se rídí predevsím stanovistními poméry. Za naprosto 
ahodnych pomérü klimatickych, vyskovych, na místech se stejnou expo- 
sicí a stejnou bilancí vodní rostou na pr. na opuce a nevápnitém podkladu 
druhy zcela rozdílné a také zcela jiná spolecenstva. Tyto rozdíly nejsou 
tedy dány vyvojem a migraeními moznostmi, nybrz jen poméry edafic- 
kymi a predevsím aciditou pudy.

Pomérné neveliká zména klimatu, zejména pokud jde^o sucho 
a teplo, múze míti v  zápétí dalekosáhlé zmény v pokryvce rostlinné 
a otvírá nové a vyznamné moznoati migraéní. Kdybychom byli znali 
apolehlivé vscchnv klimatické epochv postglaciální, nebylo by obtízno
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konstruovati postglaciální migrace v území, o néz nám jde. R ecen tn í 
m igrace jsou jiz pod pronikavymi vlivy antropickymi. Zjev, ktery jsem 
svého casu oznacil jako v ia t ic k á  m igrace, uplatñuje se tu zvlásté 
mohutné a bylo by proto chybou jej prehlízeti. Na mezi u Benátek u Lito
mysle nalezl na pf. Zokrm«  svého casu nékolik trsú vousatky (Andró- 
pogon ischaemum L.) (viz F leibchek MS. p. 49). Bylo by velmi lákavé 
vyloziti takovy vyskyt jako r e lik t  a bylo by to znamenitou oporou pro 
teorii o souvislosti moravské a ceské teplomilné kvéteny, jak jsem ji svého 
casu nastínil. Nez zdá se mi nepochybné, ze takovy vyklad, byt sebe- 
svúdnéjsí, byl by falesny. Jde tu zajisté om ig ra c ia n tro p ick o u , která 
ukazuje moznosti migracní nastalé zménou zivotních podmínek vlivy 
lidskymi, predevsím odlesnéním. Podobnych príkladú je mnoho; zmínil 
jsem se o nich jiz ve svém pojednání ,,0 vegetacních pomérech v povodí 
Tiché Orlice“  Kazdá migrace je v  sirsím slova smyslu progresivo!, to jest 
sméruje kupredu. Píesnéji vzato, nutno vsak rozeznávati m igrac i 
p ro g res ivn í a m ig rac i r e g re s iv o ! oeboli zpétnou. Lze si teoreticky 
pfedstaviti, ze néktery druh pronikl od ('. Trebové k Vychodu do okolí 
Litomysle, tudíz progresivné. Jiny druh mohl prooiknouti od C. Trebové 
údolím Trebovky k Ústí o. Orlicí a odtud údolím Tiché Orlice k Bran- 
dysu a Chocni a od Chocné k Vysokému Mytu. rl’o by byla také migrace 
progresivní, ale od cáry Chocen— Vys. Myto mohl se pak druh ten sííiti 
zpétné, k jihovychodu do okolí Litomysle. Migrace progresivní v uzsím 
smyslu slova je p rim árn í (prvotní), migrace zpétná je sekundární 
(druhotná). Moznosti pro regresivní migraci jsou dány jednak dolinami 
íek a potokú, jednak — a to mérou mnohdy mnohem vydatnéjsí — 
zásahy antropickymi, odlesnéním, komunikacemi a pod. Zajímavym 
a dosud ne dosti objasnénym zjevem je ostrüvkovité disjunktní edafická 
migrace (na p f. ostruvky hercynské —  vresovisté, Myrtilleta na malickych 
enklavách acidní pudy). V nejednom prípadé je vyklad o puvodu lokality 
nékterého druhu obtízny. Prihlízíme-li jen k nynéjsím pomérúm stano- 
vistním i vegetacním, ocitneme se snadno na scestí. Pokud jde o základní 
otázky, prokází nám areály sluzbu velmi dobrou. Tomuto úcelu hoví 
i tato studie, která je ovsem jen zacátkem, opírajícím se jednak o moje 
vlastní sbéry a rostliny jinych floristú mnou revidované, jednak o né- 
které málo známé literární prameny a o rukopisnou kvétenu Litomyslska 
z péra v r. 1913 zesnulého evangel. faráre v Sloupnici Bohumila F lei- 
scheka. Vyslovné podotykám, ze neuvádím vsechny údaje, které jsem 
excerpoval pro svoji kvétenu, nebof tím by rozsah práce vzrostl na objem- 
nou knihu. Abecední vycet rodú a druhu zahrnuje tudíz:

1. M oje  v la s tn í sbéry v p o vo d í T ich é  O rlice u Ü s tí n. Orí. 
ve dnech 24. az 26. zárí 1941. 24. IX . 1941: dolní zona Kubincova vrchu 
nad nádrazím (c. 325— 350 m), poté po druhé strané údolí v dolní zonc
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Andrlova chlumu (558 m) a to az k lesnímu divadlu (c. 410 m), odtud 
k Janderové vyhlídce (c. 450 m) a dolú lesní strání a dolinou do Kerhartic. 
25. IX .: údolí Tiché Orlice od Ustí pfes Kerhartice po severní strané 
doliny pod Hrádek az k stráznímu doraku o. 59 (c. 320 m), odtud dale 
k Luhu az k zacátku Klopotského údolí (e. 315 m) a tímto pobocním 
údolím pfes Klopoty do obce Rícky (e. 420 m, ale obec stoupá az do 
400 in) a po hfebenu (e. 470 ni) partíí zvanou Pod liorou (na mapé 
Podhofí s kotou 531) na Kubineuv vrch, jeho vrebolovy hfeben (e. 500 ni) 
a dolú do Ustí. — 20. IX .: Ze zastávky Hnátnice (355 ni) na Vadétín do 
partie zvané ,,kopec nad Václavem“ (od 355 do 450 m), zpét k zastávce, 
odtud k JV na lesnaty hfeben „kopec nad Morkesem“ do vyse asi 415 ni, 
odtud jiak k obei a zfíceniné Lansperku (454 ni).

Pro strucnost jsem vypustil vsudc v textu datum sbéru a své jméno 
jako sbératele. Obecny pfehled o vegetacníeh poméroch toboto kraje 
najde ctenáf v první cásti „Studii“

2. Sbéry zesnulého Tnnou. NovAka, jelioz herbar jsem pfed ninoba 
lety revidoval a nekteré nálezy uz telidy uvefejnil.

3. Sbéry F rant. M vñocha, jelioz obsáhly herbar z okolí Ceské Tre- 
liové jsem mohl laskavostí feditele T roj.nv revidovati. Rostliny byly az 
na nepatmé vyjimky vesmés správnc urceny. Jako pozoruhodné a pfe- 
hlédnuté sbéry zjistil jsem tu Epipactis rarians a Dactylis slomnica.
F. Maloch uvefejnil roku 1934 v sesti botanickych feuilletoneeh v tfe- 
bovském casopise „Nás kraj“ , nazvanych „Hrst kvítí od Öes. Tfebové“ 
vysledky svého botanisování v tomto kraji.

4. FuascHKRov v rukopisná kvétena Litomyslska, kterou mi po smrti 
toboto znamenitébo floristy vdova vcnovala (herbar s doklady je v zem- 
ském museu) (viz Domtx 1914).

Tato rukopisná flora zahrnuje vsechny do roku 1913 známé lokality 
z okresu Litomyslského a z Policska a pfihlízí také k údajúm z okolních 
kraju, pocítaje v to i data Cklakovskího. sbéry Malochovv u 0 Tfebové 
a pak neséetné lokality, které zjistil Zokiinig, K t.apAlkk. Jarosl. K oSí át,. 
Mnohé rostliny F lkischkrova herbáfe jsem porovnával, nékteré vyzadují 
revise (na pf. mísenci rodu Epilobium, rod Hieracium a j.).

5. Údaje Ed. E rxlkbkxa z r. 1837 z okolí Lanskrouna (Landskron).

0. Udaje J. N eSpora a J. HoRéffKY z rúznych konéin území, opí-
rající se z cásti o starSí literaturu a sbéry jinych floristú, z cásti o autopsii. 
V tomto „Prüvodci“ obou autorú, jehoz drulié nezménéné vydání vyslo 
asi r. 1905 (je hez data), je flofe vénována nezvyklá pozornost a az na 
nékteré vyjimky (na pf. Veratrvm nigrvm u Rokytnice) se urcení zdají 
spolehlivá. Zajímavéjsí druhy jsou jmenovány zejména pro Chocen 
(p. 7), Vys. Myto (p. 18), Litomyäl (p. 33), IJstí n. Orí. (p. 52, 55, 5fi, 58,
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00, 67), Ö. Tfebovou (p. 82), Policku (p. 97), Lanskroun (Landskron) 
(p. 121), Kysperk (Geiersberg) (p. 128— 129), 2amberk (p. 160— 161), 
Litice u ¿amberka (p. 172).

7. A. T rkala Studie o vegetaci Vysokomytska z r. 1933.
8. Nektere drobnejsi prispevky, na pf. Jos. R ohr,uw (Öas. Nar. 

Musea) a M ir. P uloharta (Veda Pfirodni).

Pfipojuji nyni vycet teto literatury:

Rrn. CrMPRioH: Vegetacni pomery okresu litomyslskeho; Knihovna 
vlastiv. ,,Od Trstenicke stezky“ , svaz. 1, p. 1— 75 (1931).

K arel D omin: Dritter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von 
Böhmen; Sitzungsber. Kgl. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1904, Math.-Nat. 
Cl. Nro X V III ,  p. 1— 81 (1904). Nektere sbery Th. N ovAka (zejmena 
Cimicifuga).

K arel D omin: Vierter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von 
Böhmen; Sitzungsber. Kgl. Böhm. Ges. Wiss. Prag 1905, Math.- 
Nat. Cl. Nro X IX , p. 1— 60 (1905). —  Öetnc sbery R ohlenoyy 
z vychodnich Cech (hlavne z okoli Opocna), Hippocrcgris u Opocna, 
revise F leischeroya'ch sipkü M ax Senr lzkm.

K aret. D omin: Bohumil Fleischer. — Pfiroda X l i ,  192 (1914).

K arel D omin: Enumeratio, P. 1— 305, Praha 1935.

K arel D omtn: Tfebovska brana a jeji vyznam pro genesi nasi teplomilne 
(ponticko-panonske) vegetace; Veda Pfir. roc. X X , c. 3, p. 83— 85 
(1940).

K arel D omin: Echinocystis lobata Torrey, nova zplanela eeska rostlina: 
Veda Pfir. X X I  (1942) (v tisku).

K arel D omin: Miäenec mezi kostivalem lekafskym a hliznatym {Symphy
tum Wettsleinii Sennh. Dom. ampl.) v  üdoli Tiche Orlice ve v y 
chodnich Cechach; Veda Pfir. X X I (1942) (v tisku).

K arel D omin: Motylokvete rostliny pestovane pro uzitek na Litomyslsku 
pfed sedesati lety; Veda Pfir. X X I (1942) (v tisku).

K arel D omin: 0 promenlivosti mafinky vonne {Aspcrula odorata L.); 
Veda Pfir. X X I  (1942) (v tisku).

K arel D omin: Ostfice chlupata (Carex pilosa Scop.) u Üsti n. Orl.; Veda 
Pfir. X X I  (1942) (v tisku).

K arel D omin: O vegetacnich pomerech v povodi Tiche Orlice u Üsti
n. Orl., o püvodu teto flory a o jeji souvislosti s Tfebovskou branou. 
—  Sbornik ,,Od Trstenicke stezky“ (v tisku).

K arel D omin: Srha slovenska (Dactylis slovenica Dom.) jako novy 
pfirüstek ceske kveteny; Veda Pfir. X X I (1942) (v tisku).
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K arel D omin a Josef P odpEra: Klio k uplne kvetenc (jako drulie vydani 
Polivkova „Klice k uplne kvetene zemi koruny Öeske“ ). P. 1— 120, 
1— 1084, Olomouc 1928.

E duard N orm. E rxlehkn: (Verzeichnis seltener Pflanzen, welche in Th ale 
und in den Gebirgsgegenden von Landskron Vorkommen.) In 
Sommer „Das Königreich Böhmen“ Bd. V. Chrudimer Kreis, 
p. X X V II— X X V III,  Prag 1837.

Bon um iL F leischer: Kvetena Litomy§lska (rukopis ve dvou svazcich, 
ktery mi byl dan k disposici r. 1913 po ümrti tohoto zaslouzileho 
floristy). Prvni svazek ma str. 1— 038, druhy 039— 897.

J a Rom i it K lika: Botanogeograficky nastin okoli litomyslskcho; Öas. 
Mus. Kral. Ces. XCIV, odd. pfir., p. 57— 71 (1920).

Jan N eSpor a Jan H okciöka: Prüvodec po horach Orlickych a po nej- 
vychodnejsich Cechach. P. 1 208, se 2 barvotisky, 00 obrazky
v textu a l l  planky a mapkami. Druhe nezmenene vydani. Üsti
n. Orl. (nakl. vl.), bez roku (c. 1905).

Frantisek PAta: Ü Rüzovem paloucku na Litomyslsku. P. 1— 31, 
Litomysl (nakl. J. R. Veselika) 1921.

Miroslav P ulcharl’: Pfispevek ke kvetene vychodnich Cech z literarni 
pozüstalosti B. Fleischera; Veda Pfir. roc. X X , p. 278 (1941).

Jan Ömarda: Kvetena piskovcovych Mastali na Litomyslsku; Cas. När. 
Mus. CXI, odd. pfirod., p. 159— 102 (1937).

A nt. T rkal : Kvetena okresu vysokomytskeho. Sbornik „Vysokomyt- 
sko“ , p. 181— 190, Vysoke Myto 1933.

Tentó vycet neni ovsem úplny. Uvedl jsem pouzc práce, k nimz pfi- 
lilizim. Pokud se tyce Studie K likovy (1920), nejsou mi nyni doklady jeho 
sbérú pfistupny, a proto jsem ponechal tyto údaje az pro nékterou dalsi 
cást téchto vychodoceskych studii. K lika uvádí nékteré druhy, kterc 
z Litomyslska a Ústecka neznám a které nebyly známy ani Fleisch ero vi, 
ZuerniGovi nebo K lapAlkovi. Je to na pr. Piróla media Sw. na vlhké 
mechové pude smrkové (p. 08), Carex distans L. u potokü v bucinách 
(p. 09) a zejména díín (Cornus mas L.), ktery uvádí K lika (p. 03) z hrbetu 
a jihovychodního úklonu opukovych kopeu. Tentó údaj je pro déjiny 
xerotliermní kvéteny vychodoceské liad jiné vyznamny, bylo by vsak 
treba podrobnéjsích zpráv o vyskytu i stanovisti, aby bylo nad veskeru 
pochybnost prokázáno, ze jde o vyskyt púvodní. Je jisté pozoruhodné, 
ze vyskyt drínu unikl tolika peclivym sbérateluin, stejnc i vyskyt daláích 
dvou drevin (^4cer campestre L. a Berberis vulgaris L.), které uvádí 
K lika (1. c.) jako druhy tvofící s dfínem, trnkou, hlohem, cernyin bezem 
a lipami lilavní soucástku útvaru kefnatych strání.
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Pokud se tyce pfíspévku Jana Smaroy (1937) nema pro nase úcely 
lilavní vyznam kvétena pískovcovych Mastalí na Litomyslsku, které 
navazují 11a jihu primo na krystalické horniny Ceskomoravské vysociny 
a hostí pri nepfílis vysoké nadmofské vysce (c. 500 m) mimo nékteré 
pozoruhodné montáni prvky (z cevnatych Struthiopteris spicant) her- 
cynské bory a chudickou hercynskou vegetaci. Smarda zachytil vsak 
v této práci i dulezité etapy xerothermní vegetace z ruznych mist naseho 
územi az na Strítez (571 m) severné od Policky, kde zastihl jesté Bra- 
c liyp od ie tu m  p in n a ti s Inula salicina, Euphorbia virgula, Koeleria 
gracilis a j.*) Porosty Brachypodium pinnatum a Festuca sulcata jsou 
zvlásté vyznaéné pro popsané územi.

Posléze tfeba uvésti jesté jeden pramen, botanikúm jisté malo 
známy. Je to pruvodce „Kolébkou Loucné“ (Domovédny nástin okresu 
litomyslského), ktery napsal a r. 1929 v Litomysli vlastním nákladem 
vydal Josef K arel. Vycty rostlin z jednotlivych úseku okresu jsou na 
stranách 46— 47, 74— 76, 93— 94, 111, 127— 128 a 147. Nelze ovsem 
poznati, pokud jde o vlastní nálezy a pokud jsou to jen údaje z literatury 
anebo sdélení ruznych floristú. Nepodaíilo se mi zatím zjistiti, mél-li 
K arel herbar s doklady uvedenych druhú. Proto nezahrnul jsem údaje 
K arlovv do tohoto vyctu, nez presto mam za úcelné aspoñ na né upo- 
zorniti. Velmi cetné druhy jsou uvedeny bez lokality, jen pro urcity 
úsek. V cásti od Litomysle údolím Loucné k SZ (k Cerekvici pri hranioích 
okresu) a k západu k Makovu uvádí K arel vybér zajímavych druhú rázu 
zcásti polabského nebo teplomilného. Jsou to zejména: Corydalis pumita 
(v lese na ,,Hatích“ u Makova), Viola persicifolia, Lotus uliginosas, 
Potamogetón obtusifolius, Trapa natans, Elatine alsinastrum, Hydrocoiyle 
vulgaris, Potentilla Wibeliana, P . norvegica, Cnidium dubium, Cytisus 
capitatus, C. ratisbonensis, Carex paniculata, C. elongata. V jihozápadní 
cásti okresu, v  úseku Budislav— Lubná, odkud k hranicím okresu jde 
lesnatá prahorni hornatina, je zaznamenána Homogyne alpina, Posa 
pendulina, Festuca silvática, Dentaria enneaphyllos, D. bulbifera, Vale
riana sambucifolia. Blíze Sv. Kateíiny u „chalupecké“  studánky roste 
Chrysosplenium oppositifolium, na vápnité stráni, hlavné v údoK ,,Pod 
liúrami“  Cypripedium calceolus, bez blizsí lokality jsou uvedeny v této 
jihozápadni cásti okresu na pí. Cirsium heterophyllum, Senecio rivularis, 
Polygonatum verticillatum, Crepis paludosa, Veronica montana, Lonicera 
nigra, Lysimachia nemorum, Scorzonera humilis, Prenanthes purpurea, na 
raselinnych lukách Drosera rotundifolia, Viola palustris, Menyanthes 
trifoliata, Valeriana dioica, atd. Montáni charakter vegetace je tu tedy 
zíejmy, ale presto nechybi ani tu teplomilnejsí prvky. Nasvazích mimo 
les hlavné podél toku Desinky uvádí K arel na pr. Anthemis tinctoria,

*) Autor uvádí (p. 161) take Polygala minor, ale tu jde zajisté o lapsus.
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Picris hieracioides, Eryngium campestre, Mélica ciliata, Orobanche lútea, 
Sedum album, Inula vulgaris, Helianthemum chamaecistus subsp. ovatum. 
Není zajisté pochyby, ze vsechny tyto druhy (a jiné obdobného charak- 
teru) jsou vázány na krídové vrstvy. Také z jizní cásti okresu (Sebranice, 
Robora, Strítez) uvádí K arel nékteré pozoruhodné druhy, jako na pf. 
Cypripedium calceolus, Lilium martagón, Oentiana ciliata, Daphne 
mezereum, Adoxa moschatellina, Ophioglossum vulgatum, Anemone ranun- 
culoides, Aquilegia vulgaris, Moneses uniflora, Coeloglossum viride, a j. 
Scverní cást okresu je vyborné zachycena v rukopisné kvétené F lei
sch erové a netreba tudíz údaje K arlovy opakovati. Ze severozápadní 
cásti okresu bez lokality uvádí K arel také Phyllitis scolopendrium. 
Upozorñuji na tyto údaje, i kdyz je zatím nemohu ovériti.

Abies alba Mili. Je v území püvodní, tíebas nelze uz nyní bezpecné 
stanoviti její byvalé rozsírení. Vadétín byl puvodné kryt podle vseho 
jedlobukovym lesem (staré jedle jsou lokálné dosud zachovány) a také 
na kopci nad Morkesem, kde nyní vládnou niontánní buciny, rostly 
kdysi obrovité jedle, jak dosvédcují ojedinéle zachované parezy. Jedliny 
na Kubincové vrchu jsou druhotné, ale i tu je jedle nepochybné püvodní. 
Mnoho jedlí vymrzlo za kruté zimy 1928/29 a také v posledních dvou 
letech. V Tereziné háji na Pasekách u Prosece byla jedle zvysi 39,5 ni 
a s obvodem 5,10 m, padla vsak za obéf orkánu 17. ledna 1918 (viz
A .T rkal 1933 p. 188). B. Fleischer (MS. p. 30) píse, ze jedle roste vsude 
ve vlhcích lesích, zejména na opuce, jako na pííklad ,,Na horách“ 
u Sloupnice, kde tvofí mohutné hvozdy.

Acer platanoides L. V lesích hojné roztrouseno, zpravidla kfovité, 
zrídka stromy, c. 320— 500 ni.

Acer pseudoplatanus L. V celém území hojné roztrouseno (c. 310 az 
500 m), hlavné kfovité, casto vsak i píekrásné vysoké stromy. Roste 
nejvíce s listnáci, ale jde —  jako zbytek púvodních bucin —  i do druhot- 
nych smrkovych lesú.

Achillea ptarmica L. Sám jsem ji nesbíral a také B. F leischer 
(MS. p. 305) poznamenává, ze schází zcela u Sloupnice a odtud dále na 
sever v okresu, bezpochyby i v záp. a jihozáp. cásti okresu. N espor 
a H oiu’iCka (1906 p. 160) ji uvádí z okolí Zamberka; doklad jsem vidél 
z okolí Opatova: na lukách od Kukle k Starému Valdeku (F. Malocii

19. V III. 1892).
Aconitum lycoctonum L. subsp. vulparia (Rchb.) Schinz. et Keller. 

U Ústí jsem je nevidél, je vsak roztrouseno jako charakteristicky druli 
opukovy a zbytek smísenych bucin v okolí Litomysle a Sloupnice (Ckla- 
kovsky, B. F leischer, Th. N ovák, Zoernig), u Policky (H ansgiro), 
v okolí Ceské Trebové (lesy v Zádolkách, N eSpor a H orCicka 1905 ji. 81;
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kamenity bfeh potoka za Rybnikem, F. M aloch 22. V II. 1892!). E d. 
E rxleden (1837, p. X X V I I I )  je uvádí u Lanskrouna, N espor a H orcicka 
(1. c. 160) také u 2amberka. Podle tychz autorü (p. 165) roste A. napdlua 
uz v  okolí Rokytnice a A. Stoerckianum Rchb. u 2amberka. Tentó 
hybridogenní druh tu není púvodní; vidél jsein jej —  právé jako B. F lei
scher —  jen péstovany v  zahrádkách.

Acorus calamus L. Na Litomyslsku y mnozství y rybnicich u Netfebi 
a v  rybniku u Hefmanovic (Fleischer MS. p. 43), kdysi téz u Hlubokélio 
rybnika (K lapAlek ). Vidlicák u Opatova (K lapAlek).

Actca spicata L. V lesich (puvodne bukovych, liyni i smrkovych) 
v celém kraji na opuce hojne roztrouseno (c. 310— 500 m); od Hnátnice 
(Vadétín, tu i v lesnich Brachypodietech silvatici se stfevicnlkem; kopec 
nad Morkesem) pfes Üstí (také Andrlúv chlum, Kubincúv vrcli) a Kerhar- 
tice pod Hrádek, do partie Na Luliu a odtud Klopotskym údolím az do 
lesú u Rícek. Z naseho území je známa dale do kraje u Chocné, Vys. Myta, 
Skutce, Litomysle, Sloupnice, C. Trebové (F. Maloch 30. V II. 1892!).

Adonis aestivalis L. V  okolí Litomysle misty hojne, jak se zdá, jen 
v teplejsí cásti okresu (Fleischer MS. p. 475).

Adoxa moschatcllina L. Ö. Tíebová: v kfovi u potoka za Rybnikem, 
F. M aloch 1933 p. 187! B oh. F leisch er (MS. p. 367) uvádí dosti cetná 
nalezisté z okolí Litomysle, Vys. Myta, Semanina, A. Trkal (1933 
p. 187) j menu je lokality na Aronce u Tisové, u Jenisovic, u Sárovce 
a Spálence.

Aegopodium podagraria L. V celém kraji v lesich a kíovinách obecnc 
a casto pospolite, zvlásté s listnáci, c. 310— 500 m.

Agrimonia eupatoria L. Na Kubincové kopci velmi pofidku (uvádí 
je odtud uz N espor a H orcicka 1905 p. 52). Na suchych kopcich a mezicli 
u Vys. Myta je jiz castéjsí (Dráby, Vinice, Verflik a j., A. Trkal 1933 
p. 191). Z okolí 2amberka ji uvádejí citovani autofi (p. 161). Na Lito- 
myslsku na stráních údolí Konéinského na Folunkách, ve Svábeiiicích, 
na mezícli u Hefmanic, Cerekvice (Flihscher MS. p. 677).

Agropyrum caninum (L.) P. Beauv. Roste na kfovinatém kraji lesa 
u strázn. domku é. 59 pod Hrádkem (c. 320 m). P íi Ticlié ürlici u Üstí 
sbíral je také B. F leischer (MS. p. 104), ktery je uvádí také v Cliocni 
(hojné u ürlice v zámecké zahradé) a ve Svábenicích. V háji u Sv. Anto
nina u Litomysle podle K lapAlka.

Agrostemma githago L. Porüznu na polícli u Ústí, také u C. Trebové 
(F. Maloch 1892!), na Litomyslsku velmi hojná, zvlásté ve forme bra- 
chycalyx Üel., méné microcalyx Cel. (Fleischer MS. p. 559).

Agrostis capillaris L. V kraji vétsinou chybí, ale na kyselé pude 
velmi pospolité, a i jde o partie jinélio podkladu (na pr. pískovee, permské 
vrstvy) nebo vylouzenou opuku; pak roste s vfesem, borúvkou atd.
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Ajuga reptans L. V lesích (lilavné buk, druhotné smrk) v kraji od 
Lansperku píes Üstí a Kcrhartice pod Hrádek na Luh a do Klopotského 
údolí dosti rozsírena, c. 310—500 ni. Ponékud suchomilnéjsí A. gcnc- 
vcnsis L. jsem nevidél, ale uvádí ji K lapAlisk u Cliocné a B oh Fllischlu 
(MS. p. 455) na Litoinyslsku, kde vsak je take A. replans vsutle liojná; 
v lesích u Ö .  Tíebovó sbíral tentó druli F. Maloch ü . V. 1892!

Alchemilla arvcnsis (L.) Scop. Lanskronu (Opiz): Na poli nedaleko 
Líbánek u Litomysle (Zolunig).

Alliaria officinalis Andrz. V lizciní na mnoha místech, v krovináeh, 
v humosních lesích (zvlástc v nitratofilních porostech, na pí. v linpa- 
ticntuin), c. 310— 450 ni. Podio F. M aloch a schází u 0. Trcbové, ale 
roste potlle B. F jschh.ua (MS p. 510) na dosti cetnych místech u Lito
mysle, také v Sloupniei.

Allium ursinum Ĵ . U Lansperku v híebenovych bucinách kopce nad 
Morkesem, c. 415 m. — V Nedosínském háji a jia Clduinku u Litomysle 
sbíral je jiz P osuIchal, v lese u Semanína K lai’Aliík; na lukácli mezi Vys. 
Mytem a Litomyslí je uvádí Cklajcon sly . ü  Lanskrouna roste podle 
E jjxlhhkiNa (1837, p. XXV11).

Allium olcraccum L. Jizní svah Kubincova vrchu u staniee v Ústí, 
c. 330—350 m. Je známo také v okolí Litomysle, Vys. Myta, Brandysa
n. ürl. — Z jinych druhú cesneku roste na Litomyslsku A. scorodoprasnm
L. (Nedosínská bazantnice a bráz Velk. Kosíre, Zoiíjumo; údolí u Strakova, 
KosI'Aj,; údolí u Borové u Sloupnice, Fj.joischjíii; v kroví u rybníka ve 
Velk. Sedlistích, F Luiseni;jt), dale je zaznamenáno A. vineale L. z okolí 
Vys. Myta (Cklakovskv), Vodérad (Flihsciik.ii), misty velmi hojíié na 
políeli u Sloupnice (Flklschlu), Lanskrouna (Ehxlhhkn), A. caricetam L. 
u Lanskrouna (E i>. Ekxlkhk.n 1837, p. XXVII) patrí snad k A. olcraccum. 
Tyz autor (1. c.) uvádí u Lanskrouna take A. rotundum L.

Alnus glutinosa (L.) Gärtn. V7 údolí Tiché Orlice od Lansperku po 
Luh vsude jen tentó drub, také v liorách jen tato. A. incana (L.) Mönch 
jsem nalezl jen mladou a vysázenou u jedné túne pod Hrádkem. 
l ’odle B. Fl lisch i;ua (MS. p. 197) roste tentó druh porúznu v borovych 
lesích u Slou})nicc, na barinaté louce u Pfívratu a pri kraji lesa v Bctlémc 
u Borové, také u Loucné u Cerekvice.

Alopccurus acqualis Sobolewski. Na mokrych loukách a u rybníka 
Kosíre v Litomysli (K lapAllk, Fllisciilu, Zoekmu).

Alopccurus gcniculatus L. U Sloupnice a Itüzovy rybník u Lito
mysle (F llischlu, Zolunig).

Alyssum alyssoidcs L. Stráné u zííceniny i^ansperku (454 m). U C. 
Tfebové je sbíral F. Maj.ocu 9. VI. 1892! na násypu dráhy u Bybníka. 
Z okolí Vys. Myta je uvádí na písecnych polích a na stráních A. T ukal
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(1033 j). 101), z Litomyslska (Konéiny, Sloupniee, Benátky, Dzbánovec, 
NcdoSín) B. F i-kischkk (MS. p. 504).

Amarantos caudatus L. V krvavc odrúdé zplanély na pustém misté 
v Üstí, c. 430 m.

A ni aran tus lividus L. var. ascrndens (Lois.) Tliell. V Chroustpvirícli 
mi Vysokomytsku jcj uvadí A. T ukai. (1033 p. 101), v Sloupniéi roste 
liojné na návsi a v zahrádkáeli, ale nejde na pole (F i.kisi iikiiMS. p. 234).

Amarantos retroflexus L. V území není zmím, A. Tukai, (1033 p. 101) 
jej uvádí z okolí Vys. Myta. Na Litomyslsku na políeli podle B. Fi.ki- 
schkiia (MS. p. 235) ncroste, ale objcvil se v Sloupnici na iuívhí a jako 
plevel v zahradáeh.

Anagallis arvensis L. subsp. ¡diorniccu (Seop.) Vollm. Na poli u sa- 
inébo Ústí jen lokálne; u. C Trebovc na poli u Pfívrotn, F. M aumii  
10. VIII. 1802! Na Litoinyulskii vsude na rolích, návsíeh a rumistícli 
(ex B. F i-kischkk MS. p. 400).

Anemone nemorosa L. V území j.sem vidél jen porüznu (e. 300 az 
400 ni), ale je pry dosti bojná (teste T iuu.nv); v lesíeh u 0 Tfcbové, 
F. MaI/Ocii 12. IV 1802!

Anemone ranunculoides L. V lesíeh u l ’stí vzáenc (ex Nksmiu 
a HoftrirK \ 1005 p. 07). C Tfebová: na lukáeh za Rvbníkcm, F. Mai.ucii 
12. IV 1802! A. Tukai- (1033 p. 180) ji uvádí z Vysokomytska po obou 
brezícb Betlémského potoka u Derflíkn, v Jcnisovieícli, v Lozieích. 
Podle B. Fkkischrua (MS. p. 473) sobází v katastru Sloupniekém, ale 
roste vclmi hojnc ve Svábcnicíeh liad bazantnicí a v Dolech u ('. Tfcbové, 
dale v Konéinách na Kornickc stranc, v Nedosínu (K i-avAi-kk, Zokh.mw), 
roztrousenc u Semanínského borku (Mai.ocii), na louce v Ptacíin lose, 
Lazaretské údolí (Tn. NovAk). V okolí Zamberka uvádéjí ji N ksi*ou 
a HourirKa (1005 p. 160). -  Ze zámeeké zabrady v Litomvsli (Zokkmo) 
uvádí Fi-kischkk (1. c. p. 474) mísence A. nemorosa x ranunculoides.

Anemone silvestris L. U Litomyslc ji uvádejí N kSimiu a Hokcicka 
(1005 p. 33) (Nové Zámky ex B. F i,kis< hkr), za Rulákem u Pohodlí ji 
sbíral Zokkmo i F i.kischku, 7- Vysokomytska (u mlynka pod Pésiecmi) 
ji uvádí A. T ukai-(1033 p. 180).

Angélica silvestris L. V údolí Tiehc Orliec rosta, od Ijans¡>erka (na 
kopci nad Morkesein) pres Üstí na Luh ve vlhrích príko|>cch. na okrajích 
lesníeh, v olsinách, nékdc i na lukárb, r. 320 380 m. Toké na Litomy-
slsku (B. F i-kischkk) a Vysokomytsku (A. T ukai,).

Antennaria dioica (L.) (¡ártn. Saín jsem v území nevidél: podle red. 
T uojxy roste vzáené u Üstí na strani muí láznémi. U Sloupnire roste vsak 
vsude ve vresovistíeh, na posckácli a suebych mezíeh (B. F i.kisciiku 
MS. p. 315).
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Anthemis cotilla L. Na Litomyálsku vfiudo obocná, zcjména na 
návsícb a v zabrúdkáeb jako plevel (F i.kisciikji MS. p. 307).

AnthemiH tinctorin L. ( 'lunelík u LitomyAlc velmi pofídku (Poseí- 
chai,); u Polirky n a  opuee ( H ansiiiuo); u PoFírí blízc Zanetína ( K ockckí , 
ZoKKMU).

Anthcricuin ramoHiini L. Na Vysokomytsku na Hkulnate Htráni 
u Sed lee ex A. T kkai, 1033 p. 101.

AnthylliH vulnerarla L. U Lanfiporka lokálnc pH silnici k zHreninc 
c. 400 ni. Na Litomyálsku dHvc nikde ncroHtla, ale zarala ho iitistovati 
jako pírní rostlina a nyní tu,a zejmrna na Poltfsku, roste bojnfl na mezíeli 
nobo lukárb a dává cclyni Htráním ráz ( F i.kisi iikii MS. p. H76).

Aquilegia vulgaris L. ('. Tfebová: na Marklovtf Htráni za rylmikein, 
F. Mai.ocii 0. VI. IH02! Na Litomyñlsku na víre inÍHtceh (B. Fi.kisi iikii 
MS. p. 400).

Arabis arenosa (L.) Srop. (' TMmvá: Marklova strárt za rybníkem, 
K. Mai.ocii 10. V IS02! Roste velmi liojne v lomo u Cboenf (Oki.akovhkV, 
Fi.kihiiiku), v údolí mezi Brandyscm a ( ’borní (F i.kisihkk, K i.ai’Ai.kk), 
pod Kosumberkem u Lufcc (K i.apAi.kk).

Arabia hirsuta (L.) Srop. subsp. nrmiUifolin (¡and. Ncbojnc na stráni 
u zHecniny I>anAperku (454 ni), forma humilior frurtifera, roso lar 
stcrilcH foliis HpathulatÍH integris, vix bir inde dente fwirvulo instructis. 
DalSÍ lokality (z Litomyslska) uvádí B. F i.kisi hkr (MS. p. 500): Ncdo&ín 
(PosHchai., Zokkmu, F i.kisihkk); u Strakova (Zokkmu): Litomyslsky háj 
jhkI Novoii Vhí (Zokkmo).Z okolí Litomyftlc uvádí ji ttá N rSpor a Hou- 
cicka 1005 p. 33.

Aretiuin lappa L. Pustá mista )k x 1 Kubinrovym koprem blíie nádraií 
v Cstí. c. 325—330 m. B. F i.kisihkk (MS. p. 325) |K)znAinen¿vá, 4c je 
v okolí Litomysle dosti vzárné; sbíral je na návsi v Borové, ié i Cerekvici, 
kde sbíral i míéenee A . Iap}xi x tomeniosum.

A retid m minus (Hill.) ßernb. Pustá mista |)od Kubinrovym kopeem 
blízc nádrafcí v Üstí (r. 330 m) a jinde v kraji (téí Luh, Klopoty, Rírky 
atd.). B. F i.kisi hkr (MS. p. 325) je zaznamenává v Sloupniri, Borovém, 
Litomysli.

Arenarla serpyllifolia L. var. nacida (Lois.) Asrbers. Hojné na strú- 
niel) a opukovyeb skalárb ti zHecniny I.Aiispcrku (454 m).

Aristoloehia elematitis L. Litrbarby u Litoiuvslc (PosMchai.).
Arnoseris minima (L.) Srbweigger et Körte. ('. Tbebová: po kraji 

lesnírb pasek ( R yiucka). Na pustám |Nili na Itf.hánovei u Sloupnioe 
s (innphnfiinn luteoaibum v roce lHOfl, ale o<l t¿ doliy se til ui neobjevila 
(Fi.kisihkk MS. p. 261).

Artemisia absinthium L. V znbrádkáeb (v Sloupniri i jinde) se vire
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trpi nez pëstuje, casto po návsích, v plotech v okoli Litomysle (Flei
scher. MS. p. 312).

Artemisia campestris L. Na kainenné zdi v Litrbasich (Zoeumu).

Arum maculatum L. Sám jsem je nalezl krásné plodné (uz bcz listü) 
u Lansperku v  hrebenovÿch buëinâch kopce nad Morkesein, c. 415 m. 
U pramene v bukovém lese u Semanína blíze C. Trebové, F. Ma loch 
V. 1892!; v lesích v Zádolkách je uvádejí N espor a H orOiCka (1905 
p. 81), titiz (p. 97) také v okoli Policky, podle A. T ek a la (1933 p. 187) 
roste na Vysokomÿtsku ,,na ,aronce‘ u Tisové v mnozstvi neprebërném“ , 
z okoli Lanskrouna je udává uz E rxlehen (1837, p. X X V III ).  Nalczistë 
z Litomyslska sestavil B. F leischer (MS. p. 44): Nedosínsky báj (Oela- 
kovskÿ), bukovë lesy za Semaninem (tÿz), bukovÿ les u Strakova 
(PosrlciiAL, K lal*Alek), lesy u Janova ( K laeAlek), mezi Mytcm a Lito- 
niysli u Valchy ( F leischer); háj ve Rzecli (Skar.mtzl ), v Matëjovÿcli 
Dolech u C. Trebové vzàcnë (Maloch).

Aruncus Silvester Kostel. V iidoli Ticlië Orlice dosti castÿ, statnÿ 
a pospolitÿ: roste uz v Jiabrovëm liáji na ú put i Andrlova clilumu 
(c. 330 in), take misty v lesích (iiyni jehlicnatÿch) k Janderovë vyhlklce 
(c. 450 m), také lesy po pravém brehu v údolí od Kerhartic v partii pod 
Hrádkcm i Na Luhu (c. 320 -350 m), také u Lansperku na kopci nad 
Morkcsem v bujném podrostu bucin na sev. svalut (c. 300— 410 m). 
N eshor a H orcicka (1905 p. 07) jej znají také u Üstí, vedle tobo (p. 100) 
z okoli 2amberka, Eu. Ekxleren (1837, p. X X V II I )  u Lanskrouna.

Asarum europacum L. V území v bukovÿcli a habrovÿcli lesích 
(i v druhotnÿch smrcinách) v ki’ovinâch v celém kraji v sirokém obvodu 
Tiché Orlice vseobecnë rozsireno, casto pospolitë, c. 310— 500 m.
C. Tfebovà: kernaté strânë za rybnikem, F. Ma loch 12. IV 1892!
A. Trkal (1933 p. 180) je uvádí z Vysokomytska (Betnik, Pësice, Pod- 
rázek a j.), B. F leischer (MS. p. 250) je oznaëuje jako hojné v kfovinâch, 
v liájích i lesích na Litomyslsku i na Policsku.

Aspcrula glauca (L.) Bess. Stënecké skâly u Luze (IL F leischer 
MS., téz Mir. P i lchart Vëda Pfír. XX., 278, 1941). Je zajimavo, zc tentó 
druli uvádí také Ei>. E rxleren (1837. p. XXV11) u Lanskrouna.

Asperula odorata L. Veliké rozsifeni marinky v celém nascm o}m- 
kovém území je v plném souhlase s kdysi obecnc vládnoucími bucinami, 
resp. lesy jedlobukovÿmi nebo bukohabrovÿmi, nyní z valué cásti nahra- 
zenÿmi lesni kulturou smrkem. Casté jsou porosty marinky. Nejrozsáhlcjsí 
jsem vidël na kopci nad Morkesem u Lansiærku, kde zûstaly dodues 
uchovány skoro vsude buciny. Jindc spatrime porosty jen ostrûvkovito, 
tam pak, kde smrk vytlacil uz zeela ])ûvodni porost, zachovaly se aspon 
tu onde kolonie s marinkou a jinÿmi druhy bukového iiodrostu. Près
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veliké rozsírení smrku je dosud i rozsírení mafinky znacné. Najdeme ji 
na svazích Severn ich i jizních, roste dokonee i se stfeviíníkem v malyeh 
porostech mrvky lesní na Vadetíne (na kopci nad Václavem), roste ve 
vSech typed) lcsníeh, v netykavkovém práve tak jako v Sfavelovém 
a ovsem i v pfevládajícím smíSeném bylinném typu (marinkovém). 
Slcdoval jsem ji vfiude od Lansperku pres Ustí a Kerhartiee pod Hrádek, 
na Luhu, v Klopotskdn údolí, n Rícek, na Kubincovó kopci, na Andrlove 
ddunni atd., ve vyfii e. 310--500 ni. Marinka vonná jako vórny prü- 
vodec buku, nikdy nerostoud v hercynskych jehlicnatych lesícb, je jako 
ukazatel píivodních ponierü lesních nadmíru dúlezitá a vyznamná, 
a })roto treba zjistiti její rozsífeni pokud mozno podrobne. Z okolí C. Tre- 
bové videl jsem doklad z Obory u Semanína (F. M aloch 1. VI. 1802!), 
z Vysokomytska (u Martinie, u l’rosece, u Stence) ji uvádí A. T kkal 
(1033 p. 187); dalsí lokality jmenuje B. F lkischkk (MS. p. 351): misty 
liojne v Hrádeekych lesích ( F lkinchich), liojne v Strakovskyoh IchícIi 
n Litomysle ( K lapAlkk, Z okhxio), Prívrat, Nedosínsky háj ( K lapAlkk): 
liojní v lesícli mezi Brandysem a Cliocní ( F luís» inoit, K laivI lkk).

Marinka vonná je v okolí Ustí dost i promenlivá. Zvláfite nápadnc 
a na stanovisti nezávislé jsou dvc formy: sirolistá a úzkolistá, ale najdeme 
i formy prechodní. Obe formy jsem sbíral jiz na Andrlove ehlumu 
(e. 400— 450 m), opakují se i jinde v kraji, tvoríee zpravidla rozlehlé 
kolonie. Jejich znaky Ize zachvtiti tak to:

f. latifolia, foliis plerumque senis, elliptieis, latitudine duplo usque 
triplo longioribus, obtusis et apiculatis, tenuioribus, supra obseuris, 
circiter 25— .35 mm longis et 12 mm latís:

f. angustí folia. foliis plerum(|ue oetonis vel ñoñis, anguste oblongis. 
latitudine circa quintuplo longioribus, laete viridibus, utrinque sensim 
angustatis et ideo acutis (nec apiculatis), basi cuneatis. circa 25— 30 mm 
longis et 3— 6 mm latís.

Povsechnc lze u nás formy marinky roztríditi takto:

a) f. vulgaris m.
Foliorum forma inter angustifoliatn et latifnliam intermedia. Divúl

gate.
b) f. angustifolia  Hor.rnv pro var.
Sem patrí tez A. odorata a. 'purrifíora \. angustifolia Oriz Seznam 

108 (1852) n. n. a A. odoraia f. angustifolia F. Maloch in Shorn. Muz. 
Slow Spol. XXV I, 110 (1032). Holphv popsal svou odriidu v Mag. Bot. 
Lap. I, 28 (1002) ze Slovenska (Bradlo); listv teto formy jsou zsiri jen 
4 mm.

c) f. la tifo lia  Marsson, cf. Hegi III. Fl. VI. 1 p. 202 (1014).

Ma. listv sirokc, eliptuné az obvejeitá. Podio Iv K i.A&tkiisk£iio
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(Preslia X, 86, 1931) je casta take ve skupinë Svidovce v severovÿchod- 
ních Karpatech na Dumeñu nad Rachovem. O pizova A. odorata a) parvi- 
flora ß. latifolia patrí zajisté take sem.

d) f. coriácea R ohlena ex D om. in Sitzungsber. Kgl. Böhm. Ges. 
Wiss. Jahrg. 1905, II. Cl. Nro. X IX  p. 41 (1905), R ohlena in Öas. Nár. 
Mus. X C II, odd. pfir. 93 (1923) pro var.

Má listy stroke jako predchozi forma, ale tuhé, skoro tence kozovité, 
velmi drsné. Popsal jsem ji z vychodnich Cecil (na mytine u Kfivie 
nedaleko Tÿnistë, J. R ohlena 1897 a 1898), R ohlena ji uvádí 1. c. take 
jako neobyëejnë hojnou na pasece u Brandÿsa n. Orl.

e) f. axilliflora m.
Cymis etiam ex axillis paris ultimi secundi enascentibus.
Orlickc hory: v údolí Alby pod Destnou, J. R ohlena 1. c. Autor 

podotyká, ze kvëtenstvi je u teto formy rozlozité a pripomíná nëkteré 
svízele.

f )  f. grandiflora (Oriz) (A . odorata b. grandiflora Oriz Seznam 108 
1852).

Variabilita v rozmërech koruny je mi známa. ale systematickà hod- 
nota tëchto forem neni dosud vyjasnëna. Odriida ß. grandiflora rosto 
v lesích kolem Georgswaldu (okres filuknov-Schluekenau), ex J. Ch. 
N eumann ex R eichahdt in. Verb. Zool.-Bot. Ges. Wien IV, Abh. 268 
(1854).

Asplénium ruta-muraria L. V mëstë Üsti na zdi (red. T rouva).
B. F leischer (MS. p. 11) uvádí je na mnoha mistech na kamennÿch 
plotech v Sloupnici, na zdi zâmecké zahrady v Litomysli. „Adianlnw 
capillus Veneris“ z Vysokomÿtska, které uvádí A. T ekal (1933 ]). 193) 
a o nëmz píse, ze si libuje na skalách a zdech, patrí zajisté sem.

Asplénium germanicum Weis. Pahorky kolem Teleciho na morav- 
skÿch hranicich (H ansoiro); skalnatá stráñ u Olesnice na Moravë 
(C’lupek), podle F leischera uz lesem zarostlá; na skalách u Svojanova 
(Zoerxio); skály v Kalibánce u Budislavi (Th. N ovak).

Asplénium trichomanes L. V území jen lokâlnë. U Lansperku na 
Vadëtinu na lesnich opukovÿch skalách na kopci nad \àclavem. c. 
380 m, ale uz také v kameni u pomniku (c. 355 m); na kopci nad Mor- 
kesem (c. 370— 400 m), avsak mnohem vzàcnëji nez A. viride. C. Trebovà: 
v lese na Jelenici, F. M aloch 19. V III .  1892! A. T rkal (1933 p. 193) 
uvádí je z Vysokomÿtska (Pánúv kopec u Prosece, na skále), B. F lei
scher (MS. p. 13) z kamennÿch plotû ve Sloupnici, v lesích Krepelniku 
a vûbec v lesích Hràdeckÿch, u Budislavi na skalách (tu K laralek); 
N  es por a H orCiCka (1905 p. 161) je uvádí take u 2amberka.

Asplénium septentrionale (L.) Hoffm. Na skalách u Svojanova
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(F leischer, Z oekxig); u Olcsnice na moravskycb hranicích (Ölhpek); 
Kalibánka u Budislavi (Tu N ovAk).

Asplenium viride Huds. U Lansperku velmi liojne v bujném pod- 
rostu bucin na se veril ím svabu kopec nad Morkesem u zastávky Hnát- 
nice, c. 370— 400 ni; roste tu v humase a na koícnech, ale nikoliv na opu- 
kovych skalách o ñeco vyse (jsou drobivé a asi pfílis suclié). Ö. Trebová: 
V lese na vrchu Kalvarii na skalnatém brehu, F. Maloch 15. TV. 1802! 
Na teto lokalitc jakoz i na opukovych stráních za Rylmíkem u C. Trebové 
je sbíral také KostAi,. Skalnaté úklony na Hrádku ( K lapAlek); na zdi 
studánky ve Stíelnici (Zoeknig); skála v poli za rychtou v MoraSicích 
(Zoernig); zdená studna na Velcové palouku u Osiku ( T h. N ovAk).

Astragalus glycyphyllus L. Na Kubineove kopci u Úptí a u Zam- 
berku jej uvádejí N eSi’oii a H ohcicka (1905 p. 52 a 160). Viniee u Vys. 
Myta ( S kahmtzl ). Velmi liojny na Litomyslsku v údolí Loucné a pfítoku, 
údolí Koncinské u Sloupnice, Folunka, fivábenice ( F leischerMS. p. 881); 
Ptací les u Litomysle, Budislav (rFh. N ovAk).

Astrantia major L. (' 'Frebová: v Semaníne v pióte zahrady, 
F. M aloch 26. V il. 1892! a lesy v Zádolkách, N espor a H orCh' ka (1905 
p. 81). Na Litomyslsku na vice nalezistícli (B. F leischer MS. p. 613).

Athyrium filix-femina (L.) Roth. V celém kraji v lesích listnatych 
i jehlienatyeh, na mytích velmi obeoné, z kapradin nejhojnéjSí, c. 310 az 
500 m. Také v okreee Litomyslském roste podle B. F leischera (MS. p. 6) 
,,hojné ve vsech témér lesích“

Atriplex hortensis L. V Üstí poblíze nádrazí (c. 325 m).
Atropa belladonna L. V nasem kraji, kde púvodnc vládly buciny, je 

její veliké rozsííení pfirozené. Roste lilavné na mytích, tu statná a bó
llate plodná, ale i ve stínu lesa, kde byvá drobná a leckdy jen sterilní. 
Pokud jsem pozoroval, její rozsííení je celkem obecné. U Lansperku 
jsem ji vidél jak na Vadétíné tak na kopci nad Morkesem, roste na Andr- 
lové chlumu (mohutné trsy pod Janderovou vyhlídkou!), na Kubineove 
vrchu, pod Hrádkem, Na Luhu, v Klopotském údolí, u Rícek, c. 310 az 
500 m. —  Lesní paseky u C. Trebové, F. M aloch 26. V III. 1888 a 5. X. 
1892! Na Vysokomytsku (na ,,Milácce“ u Boru u Prosece, na Koprivce 
u Pasek, u Pésio, Srbce, Sténce) ji uvádí A. T rkal ( 1933 p. 187), rozma- 
nité lokality z Litomvslska a také z okolí Policky sestavil B. F leischer 

(MS. p. 390).
Avena fatua L. subsp. eufatva m. (=  subsp. fatua Thell.). Polní 

plevcl od Kerhartic smérem pod Hrádek, c. 320 m.
Avenastrum pubescens (Huds.) Oriz. Na travnatych místech u C. 

Trebové, F. M aloch 2. VI. 1892! Podle B. F leischera (MS. p. 68) je na 
LitomySlsku velmi hojná na lukách, hlavnc v odr. glabra ( F ríes), také 
u ( ’ Trebové.
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Ballota nigra L. V  üzemi se nezda pfilis hojna, roste vsak i v samem 
Üsti; hojne na zficenine Lansperku (454 m). Opatov: u dvora Tfebov- 
skeho, F. M aloch 20. V II. 1892! Podle B. F leisohera (MS. p. 449) vsude 
na Litomyslsku hojne na navsich, ale jen zfidka zabihä do pole.

Batrachium aquatile (L.) Dumort. Opatov: v struze vypusteneho 
rybn. Hvezdy, F. M aloch 25. V I. 1892! Na Vysokomytsku v Loucne pod 
Hrusovou, ve Vys. Myte pod vodärnou, v tfetim a ctvrtem Zämrskem 
rybnicku (A. T rkal 1933 p. 193). Na Litomyslsku v lucni tüni u Ohotesic. 
smerem k Hefmanicim (B. F leischer MS. p. 476).

Batrachium divaricatum Wimm. Üsti: v  strouze pod Kubincovym 
vrchem velke kvetouci porosty, c. 330 m; take v  üdoli Tiche Orlice mezi 
Kerharticemi a Klokotskym üdolim v tekouci vode ramen pospolite. 
V tüni Orlice u Üsti je uvadi jiz CelakoyskV, take v potoce u Hrusove 
a u Litomysle, odkud uvadi nekolik nalezist i B. F leischhk (MS. p. 478).

Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. C. Tfebova: v potoce za rybni- 
kem, F. M aloch 2. V I. 1892! V porostech v Tiche Orlici v Üsti (c. 330 m).

Batrachium paucistamineum (Tausch) Oriz. Ö. Tfebova: v Tfehovcc 
tekouci udolim Benatky, F. M aloch 7. VII. 1892! B. F lhfscher (MS. 
p. 477) uvadi nekolik nalezisf z Litomyslska.

Berberis vulgaris L. Neroste plane na LitomySlsku, tim mene na 
Policsku (Fleischer MS. p. 495).

Berteroa incana (L.) DC. V üzemi jsem nevidel. Na strani od Bran- 
dysa k Chocni (F leischkr MS. p. 504); u ^amherka (N espor a HortcicK v 
1905 p. 160).

Berula erecta (Huds.) Coville. Litomysl (Öelakovsky). F leischer 
(MS. p. 614) ji sbiral v lucnim pfikopu u Zavadilky, v Koncinach u Sloup- 
nice a v  pfikopu za Hefmanickym rybnikem.

Betula pubescens Ehrh. subsp. vulgaris (Ait.) Dom. Na lesnatych 
stranich porüznu v  celem üzemi, ale spise jednotlive, c. 320— 500 m;
B. 'pendula neni hojna, roste hlavne na ochuzele püde a tu tvofi vyji- 
mecne i porosty na mytich (na pf. na Luhu po pravem bfehu). Take na 
Litomyslsku roste bfiza pyfita porüznu (B. Fleischer MS. p. 198).

Bidens cernuus L. Üsti: time, strouhy, bfehy a hlavne v melke vode 
v üseku od Kerhartic pod Hradek velmi pospolite (c. 320 m), misty tvofi 
ve vode obrovske vysoke formy. C. Tfebova: na bfezicb potoka Pfivrat- 
skeho, F. Maloch 2. IX . 1892! Dalsi lokality uvadi B. Fleischer (MS. 
p. 303) tak Kornice, Semanin, Velka Retova, Voderady, velmi hojne na 
navsich a v mokfadech na Policsku, v  Sloupnici vsak schazi. Odr. discoi- 
deus Neilr. roste u rybnika Kosife (Fleischer), na navsi v Strakovc 
(Zoernio) a v Hefmanicich (F leischer).

Bidens tripartitus L. V üzemi obecny u vod v üdoli Tiche Orlice, ale 
jde i do postrannich dolin a k ryhnickum dedin. Na Vysokomytsku



K. D omin': Kvëtena Tiché Orlice.

Aaperula odorata L. v lesícli u Ústí n. Oïl.: 

nahofe f. latifolia Marss., dole f. angustí folia (Opiz).
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u ctvrteho rybnicku Zämrskäho (A. T rkal 1933 p. 194), na Litomyslsku 
na nävsich, u potokü, louzi vsude hojny (B. F leischer MS. p. 303).

Blysmus compressus (L.) Panzer. Luka u Ö. Trebove smerem ke 
Skuhrovu (Jar. K oSIAl); u Olesnice (Cltjpek) a luka u Trpina (Flet
sch kr); mokrä luka u Policky (H ansgikg).

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla. Opatov: u strouliy na vypuäte- 
nem rybn. Hvezde, F. Maloch 20. VTI. 1892!

Botrychium limaria Sw. Z uzemi je neznäm, ale roste na Litomyslsku 
a Policsku, take u Zamberka (N eSpor a HoKf'if'KA 1905 p. 161). B. F lei
sch kr (MS. p. 2) uvadi tyto lokality: travnate üklony u Vlckova, tu 
i f. furcatum (Zoernig); meze u Benatek (Zoernig); polni bfeh pri silnici 
za Janovem (Zoernig); na Policsku na mezich u Trpina a u Teleciho 
(Fleischer). Na suchych lesnich mezich u Janova nalezl K lapälek 
ojedinely exemplar R. matricariifolium (Retz.) A. Br.

Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. U Üsti na dvou mistech 
jizniho svahu Kubincova vrchu blizc nadrazi, c. 330 m. Dalsi nalezistc 
(taktez z opuky) uvadi B. F lkischek (MS. p. 95): velmi hojne na Kou- 
fimske strani (u kaplicky) ve Sloupnici (F leischer); hojne na vrchu 
Hlavacove u Litomysle (F lkischek, Z okkntg); u Horecke bazantnicc 
(F l kischkr); Nedosin (K lapAlek).

Brachypodium silvaticum (Huds.) Roem. et Schult. V celem kraji 
v äiroköm obvodu Tiche Orlice jedna z nejhojnejäich a nejvyznacncjsich 
lesnich trav. Roste väude (na opuce) v lesich a kfovinach, püvodne 
s habrem a bukem, nyni i se smrkem, take na mytich, ale tu spiäe jednot- 
livc; jde i do vlhkych lidolnich kfovin, celkem c. 310— 500 m. Lesni 
B rachypod ie ta  s i lva t ic i  na kopci nad Väclavem (Vadetin), c. 410 az 
450 m, maji hojny stfevienik. Je znamo tez u Vys. Myta, Brandysa n. 
Orl., Litomysle, ve Vylamovskych a Strakovskych lesich, v  Nedoäinskem 
häji. —  Var. dumosum (Vill.) Beck, (vaginis et spiculis villosis) v  casti 
,,Pod horou“ u Ricek (c. 470 m) a v Klopotskem üdoli (c. 360 m). Ve 
Vylamovskych lesich je sbiral B. F leischer (MS. p. 95).

Briza media L. V uzemi roztrousene na kefnatych opukovych stra- 
nich (na pf. Kubincüv vreh a Pod horou u Ricek), take na travnatych 
lesnich mistech (na pf. na Andrlovu chlumu, pod Hradkem, Na Luhu), 
c. 310— 470 m.

Bromus ramosus Huds. subsp. euramosus (Aschers.-Graebn.) Schinz 
et Keller. U Lanäperku na Vadetine na kopci nad Vaclavem v smrkovem 
lese (po jedlobukovem) na svetline v Brachypodie tum s i lva t ic i  se 
stfevienikem, c. 420 m. Je take znam ve Vylamovskych lesich u Sloup- 
nice (Fleischer), v bazantnici na Horkach (Zoernig), v Nedoäinskem häji 
(ÖelakovskY), u Policky (Hansgirg) a j.
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Bromus sterilis L. Na rumnem miste u drahy blize C. Trebove, 
F. Maloch 14. V I. 1892! Na zdech mesta Litomysle (Fleischer); na 
hrazi Kosire (K lapAlek); skaly u Novych Hradü (K lapAlek); na sterku 
trati u Cerekvice (Fleischer) .—  Take rozsireni ostatnich, zejmena teplo- 
milnych druhü svefepu, dosud neüplne zname, tfeba podrobneji zjistiti. 
B. F leischer (MS. p. 96— 101) uvadi B. mollis L. jako vsude na Lito- 
myslsku velmi hojny, B. secalinus L. v Sloupnici, ale „nasledkem bedli- 
veho cisteni osevu ne präve hojny“ , B. racemosus L. na mokrine bliz 
Doubravic u Luze (K lapAlek ), B. 'pratensis Ehrh. jako velmi hojny 
r. 1898 na nadrazi v Policce, B. arvensis L. na pustych mistech u Bran- 
dysa n. Orl. (ÖELAKovsKi), na stranich od Brandysa k Chocni (K lapAlek), 
na skalach u Novych Hradü (K lapAlek) a ojedinele u Litomysle (Zoerxig), 
B. japonicus Thimb. drive pod bazantnici Horeckou (Fleischer, naleziste 
zaniklo), B. erectus Huds. u Sloupnice (Fleischer), v  zamecke zahrade 
v Litomysli a na Nedosinske strani (Zoernig), B. inermis Leyss. u vinice 
ve Sloupnici (Konciny) (Fleischer) a pfi silnici nad Benatkami ( K la- 
pAlek, Z oernig). Take B. tectorum L. neni obecny. Podle F leischer \ 
schäzi ve vetsi casti Litomyslskeho okresu, na pf. u Sloupnice, Borove. 
Voderad, Dzbanova, Jehnedi a roste jen v jeho nejteplejsi casti od Lito
mysle k Cerekvici, take u Nedosina; Zoernig je sbiral na pustych mistech 
v Litomysli, na polnim bfehu u Benätek a v Benatkäch na zdich, na 
sterku trati mezi Litomysli a Cerekvici.

Bryonia dioica L. Jako zplanelou mezi Lhotkou a Dlouhou Tfebovou 
ji uvadi F. M aloch (1904, III .).

Bunium bulbocastaneum L., ktere uvadi A. T rkal (1933 p. 187) 
z Vysokomytska (v kfovi u Spalence a jinde), je nepochybne nektera jina 
okolicnatka.

Bupleurum falcatum L. Z Vysokomytska (Jenisovice, Vinice) uvadi 
je A. T rkal (1933 p. 191). B. F leischer (MS. p. 619) uvadi, ze roste jen 
na opuce a jmenuje tyto lokality: u Litomysle na jedne mezi jizne od 
Kabatu (P ospichal, Z oernig); strane na Hlavnove u Litomysle (Zoernig); 
Chotovize na opukovem svahu (Zoernig); mezi jetelem u Sloupnice 
nahodne (Th. N ovAk ); velmi hojne na opukovych stranich v okoli Luze 
(Fleischer).

Butomus umbellatus L. V pofici Orlice pod Chocni (Fleischer, cf. 
P ulchart Veda Pfir. XX. XX . 278, 1941); u Hefmanickeho rybnika 
dosti hojne (Fleischer), u Lanskrouna podle E rxlebeka (1837, 

p. X X V III).
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. V nasem üzemi na krajich 

lesa a lesnich svetlinach, nekdy i v lese na opukach rozsifena, c. 310 az 
500 m. Stinny üval pod Kosumberkem u Luze (KlapAlek).
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Calamagrostis epigeios (L.) Roth. V nasem üzemi (c. 320— 500 m) se 
vyhybä püvodnim spolecenstvüm, zejmena bukovym a smisenym lesüm, 
rozsifila se vsak üzasne druhotne a je nyni hojnä na kernatych opukovych 
stränich a tvorivä easto a zejmena na mytinäch vyznacny typ, floristicky 
velmi chudy; roste i v  pobfezni vegetaci tüni. Je kupodivu v üzemi 
velmi promenliva (viz moji speciälni studii o variabilite tohoto druhu). 
Formy, ktere jsem sbiral, prisluseji k tfem odrüdäm a to var. typica, 
Pospich., var. phragmitiformis Dom. (ne zcela typicka na lesnich stränich 
v cästi Na Luhu) a var. canescens (Wigg.) Dom. Tato odrüda je zastou- 
pena na nekolika mistech subvarietou virens (Tinant) Dom., na kopoi 
nad Väclavem (na Vadetine) roste subvar. lutescens (Tinant.) Dom. f. 
subcanenscens Dom. Näpadnä var. typica f. fusca (Tonant.) Dom. roste 
na üdolnich lukäch pod Hrädkem (smerem k Luhu). Druh säm je hojny 
take na Litomyälsku (Fleischer MS. p. 57).

Calamagrostis lanceolata Rotli. Byla sbiräna v kfovi na Vylämove 
(F leischhk) a u Opatovickeho nädrazi (KoStAc).

Calamagrostis pseudophragmites (Hall.) Baumg. U Kosteice n. Oil. 
(ex N eSpok, a H orCiOka 1905 p. 195); doklad jsem nevidel.

Calendula officinalis L. Üsti: zplanelä na pustych mistech v Kerhar- 
ticich, c. 335 m. B. F leischer (MS. p. 324) podotykä, ze mesicky pesto- 
vane na Litomyslsku a jinde v zahradäch, jsou mälokdy eiste druhy, 
byvä to zpravidla C. arvensis X officinalis.

Calla palustris L. Z üzemi ji neznäm. Uvädi se z Vysokomytska 
(N kSpor a H orCiCka 1905 p. 18; na Soukalove louce u Boru u Prosece, 
A. T rkal 1933 p. 194), u 2amberka (N e8por a H orciCka 1. c. p. 160), 
u Lanskrouna (E rxlehen 1837, p. X X V III ).

Calluna vulgaris Salisb. V üzemi jen s hereynskou vegetaci, tudiz 
lokälne, ale pak pospolite. Smerem k Ceskomoravske vysocine stävä se na 
silikätovych horninäch obeenou.

Calystegia sepium (L.) R. Br. V üdoli Tiche Orlice (c. 310— 330 m) 
velice rozsifena, jde i do postrannich dolin, zarüstä v dedinäch casto 
ploty i zahrädky a roste ovsem na mnohyeh mistech s olsi, kalinou a kru- 
sinou. B. F leischer ji uvädi v kfovinäch u Orlice od Üsti az k Chocni. 
Roste tez u maleho rybnika u Osika (Zoerxig).

Camelina alyssum (Mill.) Thell. C. Tfebovä: ve lnu u Semanina, 
F. Ma loch 2. V II. 1892! Hojne ve lnu v  okoli Litomysle (B. Fleischer 
MS. p. 514).

Campanula cervicaria L. Ö. Tfebovä: strän nad pravym bfehem 
potoka za Rybnikem (F. Maloch 4. V II. 1892!), lesy v Zädolkäch 
(N espor a H orCiCka 1905 p. 81) a na sträni nad Javorkou u Proksova 
kopee (Maloch 1934, IV ). Rzy u Vys. Myta (Fleischer, cf. P ulchart 
Veda Pfir. X X . 278, 1941). U Semanina hojne (K oSTAl); les Kabät u Lito-
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mysle (K lapAlek, F leischer, Z oernig); Nedosinsky haj (K lapAlek, 
Z oernig).

Campanula glomerata L. Podle vseho vzäcna. N espor a H orctcka 
(1905 p. 81) ji uvadeji u Ö. Tfebove (lesy v  Zadolkach), B. F leischer 
(MS. p. 254) u Vys. Myta, Morasic (Zoernig) a na loukach v  lesnim üdo- 
licku u Kukle (KoSfAL).

Campanula persicifolia L. V uzemi, jak se zda, vzacne: na svahu 
v üdoli Tiche Orlice nad Luhem, po pravem bfehu, c. 350 m; u Lans- 
perku na kopci nad Vaclavem (Vadetin) na svetline smrkoveho (püvodne 
jedlobukoveho) lesa v B rachypod ie tu m  s i l va t i c i  se stfevicnikem, 
c. 420 m. 0. Tfebova: kefnate stranc za Rybnikem, F. M aloch 21. VI. 
1892! Nekolik lokalit z Litomyslska uvadi B. Fleischer (MS. p. 255).

Campanula rapunculoides L. V celem uzemi v lesich (hlavne s bukem, 
habrem, mene smrkem) a na kfovinatych stranich, c. 310— 500 m. Na 
Litomyslsku podle Fletschera v kfovinaeh, po navsich, na rolieli, 
vsude hojne.

Campanula rotundifolia L. V uzemi jen roztrousene, hlavne na oehu- 
zelych mistech s acidifilni vegetaci, ale po celem kraji, c. 310— 500 m.

Campanula trachelium 1̂ . Na opukovych krovinatych stranich, 
v lesich i na mytich, v celem kraji velmi obecna, c. 310— 500 m. B. Flei
scher (MS. p. 259) ji uvadi u Sloupnice a Hradku.

Cardamine amara L. subsp. euawara Dom. Osada Lansperk pod 
zficeninou c. 430 m; v Klopotskem udoli u „zazracneho“ pramenc.
o. 355 m. C. Tfebova u vod na lukaeh v okoli, F. Maloch 23. V 1892! 
Take na Litomyslsku porüznu.

Cardamine flexuosa Wirther. Na Vysokomytsku u potoka Betnickeho 
(F leischer, cf. P clchart Veda Pfir. X X . 278, 1941).

Cardamine hirsuta L. Ve Vys. Myte r. 1^01 ve velikem mnozstvi 
u feky Loucne jako plevel v jedne zahrade, ale zase vymizela (F leischeh 

MS. p. 508).
Cardamine impatiens L. Roztrousene v bucinach na kopci nad Mor- 

kesem u Lansperka, c. 370— 415 m. C. Tfebova: lesy v Zadolkach, 
N espor a H oröiCka (1905 p. 81). V Pofici u Litomysle (Zoernig).

Cardamine pratensis L. subsp. eupratensis (H ayek) Dom. Louky 
u Ö. Tfebove F. Maloch 18. V 1892!

Cardamine pratensis L. subsp. dentata (Schult.) Dom. U Litomysle 
u Osickeho rybnika velmi typicka, Z oernig (z okoli Litomysle ji uvadeji 
take N espor a HoRfiCKA (1905 p. 33). U Osickeho rybnika rostou obe 
subspecie; s nimi nalezl F leischer formu, kterou povazuje za jejich 
misence (C. pratensis subsp. dentata X subsp. eupratensis).

Carduus acanthoides L. Na vyslunnych opukovych kefnatych stra
nich (na pf. na Kubincovc vrchu a Pod horou u Ricek), u cest a na mytich
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v údolí Tiché Orlice mezi Kerharticemi a Luhem velmi liojné, c. 310 az 
500 in; také na Vadétíné na kopci liad Václavem (c. 370— 400 ni) a pod 
zfíceninou Lansperkem (454 m). Podle 13. F leisch era (MS. p. 330) vsude 
na Litoinyslsku a na Poliésku (s kvéty bledé rüzovymi nebo bílymi).

Carduus crispus L. Misty pospolitö v  údolí Tiché Orlice, na pr. 
v partii pod Hrádkem (c. 320 m), kde roste píi kraji lesü, misty vsak 
hroinadné i ve stínu lesa nejdolejsí zony.

Carduus nutans L. V území jsem nikde nevidél. Také 13. F leischer 
poznamenává, ze na Litomyálsku se objevuje nejvyse nahodile, na pr. 
r. 1800 v silnicním príkopé Janova (Zoerxiu), jednou také v Sloupnici.

Carex acutiformis Elirh. Lokálné u túne mezi Kerharticemi a partii 
pod Hrádkem, c. 320 m. Na bazinách Vylámov u Sloupnice a v príkopc 
pod Horeckou bazantnicí (B. F leischer MS. p. 133).

Carex krizoidcs L. Na hrázi Novélio rybníka (Neuteich) u Opatova 
liojné, F. Maloch 25. V. 1802!; bafinaté louky u Starého Valdeku 
(Maloch); remízky u dvora Vlkova (Zoerxjg); u Lazaretu u Litomysle 
v kíoví (Zoernio), v Horecké bazantnici liojné (Fleischer); bazantnice 
Bohuñovická (F uuschku, Zojíunkj); lesy na Vylámove smcrem k Hrádku 
(Flkischuk); na pasece „Schneekoppe“ u Kuba (Fuiiscnuit).

Carex contigua Hoppe. Na mytiné v partii Na Luhu, c. 350 ni. 
V okolí Litomysle podle F lkischeka velmi hojná.

Carex cyperoides L. U LanSkrouna (Ehxlkuen 1837 p. XXV1I1). 
Litomysl: Rúzovy rybník u Zavadilky (K lapAeek); ve vypusténém ryb- 
níku Hvczda u Opatova (Fleischeii); na pasece mezi Horínem a Derflí- 
kem (K rolik).

Carex Davalliana Sm. C. Trebová: barinná luka u Semanínského 
borku, F. Maloch 8. IV. 1802! Vsude na baíinatych lukách hojná, jak 
v okolí Litomysle, tak ve vyssích polohách okresu (B. Fleischer MS.
p. 111).

Carex diandra Schrank. Na louce pod Proksovyin kopcem u Ö. Tre- 
bové a na kraji Nového rybníka (Neuteich) u Opatova (F. Maloch); 
louka u Semanína u nádrazí Opatovického (K oSTAl); na baíiné Vylá- 
movské u Sloupnice (B. F leischer).

Carex digitata L. V lesích (púvodné buk, téz habr, cines i smrk) 
a v krovinách v celém území od Lanäperku pfes Üstí a Kerhartice pod 
Hrádek a na Luh, ováein téz na Kubincové vrchu, na Andrlove chlumu, 
v Klopotském údolí, u Rícek, c. 310— 500 m. V lesích u C. Trebové, 
F. M aloch 12. V. 1802! Chocen (Bayer); lesy u 0. Trebové na Pétníkové 
pasece (Maloch); u Lanskrouna (Erxleben); v lesích u Litomysle 
(Zoernig); Strakovsky les (Fleischer).

Carex dioica L. Barinatá luka u Ö. Trebové (Bayer); v baziné u Sema
nína (K oSí Al ).
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Carcx distans L. C. Tfebova (Bayer ex F leischer MS. p. 131).
Carex disticha Huds. Na bafinate louce u Nedosina (Zoermg); 

v nmozstvi na bafine u Hefmanickeho rybnika (Fleischer MS. p. 120).
Carex diversicolor Crantz subsp. eudiversicolor Dom. Opukove 

stranky s jilovitou püdou Pod horou u Ricek, c. 470 m. Bafinna lesni 
luka u Ö. Tfebove, F. Maloch 24. V. 1892! Na bafinatych lukach na 
Vylamove u Sloupnice (B. F leischer MS. p. 128).

Carex canescens L. Z üzemi neni znama, ale roste na Litomyslsku 
(na bafinne louce Vylamove u Sloupnice (Fleischer MS. p. 117) a na 
Trpinskych lukach na Policsku (Clupek).

Carex cyperoides L. Ruzovy rybnik u Zavadilky (K lapalek). 
Vypusteny rybnik Hvezda u Opatova (Fleischer). Mestske lesy u Budi- 
slavi (K opeckV).

Carex echinata Murr. Vlhka luka mezi Semaninem a C. Tfebovou 
(Zoermg); na bazinäch Vylämovskych u Sloupnice (Fleischer MS.
р. 116).

Carex flava L. Uvadi se u Ö. Tfebove (Bayer) na Vylamove u Sloup
nice (B. F leischer), u Policky u Sv. Katefiny (Üelakovsky).

Carex fusca All. V üdoli Tiche Orlice mezi Kerharticemi a Luliem,
с. 320 m. Na Litomyslsku na lukach hojna (B. F leischer MS. p. 120). 
Tyz autor uvadi rasu tricostata (Fries) na mokfadech na Vylamove 
u Sloupnice (Fleischer) a u Osickeho rybnika (Zoerjmig).

Carex elongata L. Z okoli Vys. Myta ji uvädeji N eSpor a H orcicka 
(1905 p. 18).

Carex hirta L. Sträne Pod horou u Ricek, c. 470 m. Na lukach a pa- 
loucich v okoli Litomysle hojna (B. F leischer MS. p. 135).

Carex inflata Huds. Vylamovske baziny u Sloupnice (F leiscrel); 
mokrä luka u Litomysle (Zoermg).

Carex leporina L. Na Litomyslsku na paloucich, lukach i na lesnich 
pasekach na suchych i mokrych mistech hojna (B. F leischer MS. p. 116); 
u Lanskrouna ji uvadi E rxlebew 1837 p. X X V II I .

Carex montana L. Lokälne riahofe na Kubincove vrchu, c. 480 m. 
Na Litomyslsku casteji.

Carex Oederi Ehrh. Rybnik u Netfebi (Zoermg).
Carex pallescens L. Na mytich a lesnich krajieh nehojne, na pf. na 

Andrlove chlumu pod Janderovou vyhlidkou (c. 430 m), take lokalne na 
Luhu a u Ricek (c. 320— 470 m). Konciny u Sloupnice a vsude v lesich 
i na lukach v  okoli Litomysle, zejmena na pasekach (B. F leischer MS. 
p. 129).

Carex panicea L. Ö. Tfebova: bfeh potoka v lese od Skuhrova k Ryb- 
niku, F. Maloch 12. V. 1892! Podle B. F leischera (MS. p. 129) na lukach 
a mokfadech na Litomyslsku velmi liojne.
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Carex paniculata L. V okolí Vysokého Myta (N eShor a H or&Cka 
1905 p. 18) a uÖ.  Tfebové (Bayer).

Carex paradoxa Willd. B. F leischer (MS. p. 113) zaznainenává 
dosti lokalit na p?.: na louce pod Proksovym kopeem za Rybníkem 
u C. Tfebové (F. Maloch); luení pfíkop blíze Semanína (Maloch); na 
kraji Nového rybníka (Neuteich) u Opatova (Maloch 1934, IV ); u Kukle 
blíze moravskych hranic (K oSí Al ); v bazinatém pfíkopé v Zálsi (Flei
scher, Zoehnig); u Üstí n. Orí. (Bayeii).

Carex péndula Huds. Byla nalezena u Chocné ve vysokém listnatém 
leso na Certové vrchu nehojné (Celakovsky?).

Carex pilosa Scop. Svahová buéina pod Hrádkem po pravém bíehu 
Tiehé Orlice poblíze strázního domku c. 59 v éetnych, rozsáhlych, ale ne 
píílis hustych ostrúvcích v lese jinak polonahém, c. 320 m. Na lesnaté 
stráni Nedosínského parku u Sv. Antonina (Celakovsky, K laeAlek). 
V Doubravách u Chocné po obou stranách dráliy a v skalnatém údolí 
Orlice (Celakovsky).

Carex pilulifera L. Paseky u C. Tfebové, F. M aloch 28. V. 1892! 
Dvofisko u Chocné (Celakovsky). V borovycli lesích u Sloupnice liojné, 
zejména na pasekách (Flelschek MS. p. 125), Vodérady (tyz).

Carex praecox Schreb. Na stráni Nedosínské bazantnice (Zoehmu); 
mezi Litrbachy a Benátkami (Zoehnig, F leischek MS. p. 119).

Carex pseudocyperus L. Tuné Tiché Orlice u Brandysa (K lacAlek, 
Fleischek).

Carex remota L. Chocen (Celakovsky); C. Tíebová (Celakovsky, 
Baykk); v údolí Kfivolíku u C. Tfebové u potoka (Fleischeh) ; pfi potoco 
v lese za Strakovem (Zoehnig); pod Horeckou bazantnicí u Netfebí 
(Zoehnig, Fleischer).

Carex silvática Huds. Lokálné v buéinách pod Hrádkem (c. 320 ni), 
roztrousené na kopci nad Václavem na Vadétíné (hlavné smrkovy les 
po jedlobukovém), c. 360— 400 m, pomérné hojné na kopci nad Mor- 
kesem u Lansperka (360— 415 m), tu i nadmíru vysoké formy. C. Tíebová: 
v  lese u Pfívratského potúéku, F. Maloch 6. VI. 1892! Les u Semanína 
(Zoehnig); lesy mezi Vylámovem a Hrádkem, v Mandlích, v lese Stítky 
(Fleischer MS. p. 130). U Ústí ji uvádí jiz Celakovsky.

Carex tomentosa L. Pomérné éetné lokality uvádí B. Fleischer 
(MS. p. 127) z Litomyslska (jihozáp. strana Nedosínského báje, vyslunná 
stráñ v bazantnici Netfebské, Svábenice, Horky, bazantnice na Chlumku, 
u Bohuñovic, reinízek u Lazaretu a j.).

Carex verna (Chaix) Vill. Na suchych mezích u C. Tfebové, F. Ma
loch 22. IV  1892! Podle B. Fleischeha (MS. p. 126) velmi hojná na 
mezích na Litomyslsku i na Policsku.
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Carex versicaria L. Túne na lukách u C. Tfebové (F. Maloch); tüñ 
na Milerové cesté u Sloupnice (Fleischer); u Velkého Kosííe u Litomysle 
(Zoernig).

Carex vulpina L. Na Litomyslsku hojná u rybníkú, na mokrych 
lukách, baíinách a pod. (B. F leischer MS. p. 115).

Carlina acaulis L. Na stráních a mezích na ninoha mistech hojne, 
na pf. v  Klopotském údolí (c. 330— 360 m), hojné roztrousené take Pod 
liorou u Ricek a odtud k zadnimu okraji Kubincova vrchu (c. 460 az 
470 m); na híebenu nad Ríckami pfi kraji lesa (c. 470 m) velmi pékná 
mnoholodyzná skupina var. caulescens (Lam). Tuto uvádí B. F leischer 
(MS. p. 344) také u Vodérad, o typu pak praví, ze roste na Litomyslsku 
vsude na suchych pahorcich a mezich.U Lanskrouna ji uvádí E rxlebea 
1837, p. X X V II I .

Carlina vulgaris L. subsp. euvulgaris Dorn. Ústí: stráñ nad Pávko- 
vymi v  Kerharticích (Thojna). 0. Tíebová: na okraji lesa Zacharovce, 
F. M aloch 1. IX . 1892!, nízká jednoúborná forma s velikym úborem. 
B. F leischer (MS. p. 343) ji uvádí na vice místech u Horní Sloupnice 
smérem k V. Retové, na úklonech na Hrádku, u Netíebí.

Carpinus betulus L, V celém území rozsííen, hlavné v okrajovych 
zonách lesnícli. Zvlásté v dolní zone spatfíme obrovské, vysoké a krásne 
urostlé stromy a jsou tu dosti casté i vysokokmenné habfiny, na pf. na 
úpatí Andrlova chlumu (c. 325 m), také misty pod Hrádkem, Na Luhu, 
Na Kubincové vrchu, na svahu zfíceniny Lansperku k zastávce Hnátnice 
(c. 380— 400 m) a jinde. Na vyslunnych opukovych stráních, zejména 
obrácenych k J a JV, kde lesy jsou zpravidla vyrubány nebo zpustoseny, 
by va j i dominantním spolecenstvem habrové houstiny s lískou, 
pfecházející lokálné az ve vysokokmenny porost. Habr s bukem mél jiste 
vydatny podíl na porostu v dolní (okrajové) zone lesní; i tu mohly byt 
püvodním spolecenstvem smísené habriny s bukem, pfecházející vsak 
na svahu záhy v smísenou bucinu s habrem. Habr stoupá az do 500 m 
(vyse jsem nebyl) a je v kraji dfevinou rozsífenou a zarucené púvodní. 
RozSífení habrú a liabíin je nadmíru dúlezité pro posouzení teplomilné 
kvéteny a bude nutno zjistiti je podrobné pro celé nase území vychodo- 
ceské a rozlisiti vyskyt púvodní a druhotny. Vidél jsem na pf. doklady 
z okolí C. Tfebové: u stavení v Tfebovici a Lhotce (F. Maloch 26. IV 
1890 a 17. V. 1892!), ale tu jde snad o stromy péstované. Maloch sám 
(1934, I I )  píse: „Nejbohatsím nalezistém rostlinnym u Ö. Tfebové je... 
Marklova stráñ za Rybníkem, na pravém bfehu Tfebovky, nejvíc habry 
vysázená.“ Podle druhú, které odtud Maloch uvádí, lze vsak za to míti, 
ze habr je tu púvodní. Rostou tu mimo jiné Stellaria holostea, Melam- 
pyrum nemorosum, Mélica nutans, Lathyrus vernus, Lamium galeobdolon, 
Aconitum lycoctonum, Lilium  martagón, Ranunculus lanuginosus, Fragaria
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moschata, Vinca minor, Galium cruciata, Convallaria majalis. —  Z Lito- 
myslska uvádí B. Fleischer (MS. p. 199) tyto lokality liabru: Konciny 
u Sloupnice, stráne u Borové, bazantnice u Netrebí, háj u Chotësin, 
liáje a lesy u Vodërad smërem k Cliotésinám (zvláste pëkné skupiny); 
v liorskych lesích borovÿch a jehlicnatycli scliází.

Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. Velmi hojnë na rybníce Velkém 
KoSíri u Litomysle (K lapAlek); príkop u rybníka Netrebského (K la
pAlek, Fleischer); prameny Nedosínskc (K lapAlek).

Centaurea eyanus L. Na Litomyslsku vsude hojná mezi oseníin. 
B. Fleischer (MS. p. 328) poznanienal tyto odchylky barvy: bílá; krajní 
kvety bílé, vnitfni rùzové; rûzovc az do tmavonachova; popclavà, 
teinne niodrâ.

Centaurea jaeea L. subsp. eujacea Cíugler var. pectinaia Neilr. (— G. 
decipiens var. subjaœa Beck, (J. subjacea Hayek, var. jimbriata Cingler). 
Andrlûv chlum: kraje lesní cesty od pfirodnilio divadla k Janderovc vy- 
Ididce, c. 420 m. —  Zdà se mi, ze var. subjacea Beck a var. semipectinala 
Urcmli jsou typy dosti pribuzné a ze je radno spojiti je v jednu subspecii 
(subsp. subjacea m.) s dvëma vÿznacnÿmi varietami: var. pectinaia 
(Neilr.) a var. semipectinala (Clremli).

Centaurea jaeea L. subsp. Fleischeri (Hayek) m. (— C. Fleischeri 
Hayek, C. jaeea x  oxylepis Hayek, C. jaeea I. eujacea X IV  oxylcpis 
Dom.). V nasem území je rozsífena a je tu zàstupcem typu jaeea. Typickou 
eujacea a oxylepis jsem nenalezl. V území rozsírená forma nemûze bÿt 
oznaëena jako misenec, jak cini H ayek a jak jsem uëinil i jà v Enumeratio 
p. 243 (1935). Je to nejvÿse snad liybridogenni druh, kterÿ vsak vystu- 
puje jako jiná specie nebo subspecie. Typická Fleischeri je vysokâ, vët- 
vená, úzkolistá a je v území rozsífena ldavnë u krovin, pri okrajieh lesû, 
také lia mÿtinâch a louckáeh, na pf. u Luhu, pod Hràdkem, lia Kubin- 
cove vrchu, také na úpatí vrchu se zriceninou Lansperku u zastâvky 
Hnátnice. Zajímavá je tato forma, kterou jsem sbíral na slinité opukové 
pûdë Pod horou u Riëek, c. 470 m:

f. (vel var.) monocephala m. —  Humilis, monocephala, foliis late 
ellipticis integris, longiuscule petiolatis.

Caulis capitulo conspicuo incluso circa 2 dm altus; folia innova- 
tionum et caulina inferiora late elliptica, tenuia, sensim acuta, basi longe 
in petiolum cuneato-contracta, circiter tí— 7 cm longa et 2—-21/4 cm lata, 
integra, tantum minime denticulata, dentibus piliformibus perparvis 
reinotis sub lente conspicuis; capitula sub anthesi saltern tí cm dia- 
metientia.

Centaurea rhenana Boreau. V území jsem nevidël. B. Fleischer 
(MS. p. 327) ji uvádí u Chocnë, na Kourimskó stráni u Sloupnice a v lo- 
mecli pod Borovou.



2(5 K. Domin:

Centaurea scabiosa subsp. euscabiosa (Gugler) Dom. V üzemi na 
vyslunnych opukovych stranich, kefnatych, volnych i lesnatych velmi 
liojne, na pf. v  obvodu Kubincova vrchu (c. 330— 380 m), Pod liorou 
u Ricek, misty v Klopotskem üdoli atd. C. Tfebova: na Pfilohach, 
F. Maloch 2. V II. 1892! Take na Litomyslsku a Policsku hojne na vy 
slunnych üklonech, na mezich, mezi osenim (B. F leischer MS. p. 328).

Gentaurium umbellatum Gilib. C. Tfebova: na severovych. okraji 
lesü na Jelenici, F. Maloch V III .  1888! Öetne lokality z okoli Litomysle 
a Sloupnice uvadi B. F leischer (MS. p. 375). Üsti: lesnaty svah (smrk) 
s acidifilni vegetaci v  üdoli Tiche Orlice v cästi Na Luhu (c. 350 m) a na 
obdobnem stanovisti take v Klopotskem üdoli. Z Vysokomytska (I)räby, 
Dzbanov, Mentouz, na „Milacce“  u Boru a j.) uvadi je A. T rkal (1933
р. 191), u 2amberka N eSpor a H orCiOka (1905 p. 160).

Gentaurium pulchellum (Sw.) Druce. Opatov: travnaty okraj silnice 
od Stareho Valdeku k Mikulci, F. Maloch 19. V III . 1892! Litomysl 
(Celakovsky); u rybnika Podsvabskeho (Zoernio, Fleischer); louka 
mezi Trzkem a häjem na Chlumku (Zoernio); na lukach u Netfebskclio 
rybnika, u Chotesin (K lapAlek).

Centunculus minimus L. Ö. Tfebova: u parniho mlyna (R viucka); 
v polnim pfikope u Horn. Sloupnice (P odpRra); v okoli Chocnc (N eSpor 
a H orcicea 1905 p. 7); u Lanskrounu (Erxlerex 1837 p. X X V II).

Gephalanthcra latifolia (Mill.) Janchen. Jen roztrousenc na kopci 
nad Vaclavem (Vadetin) v smrkovem (püvodnc jedlobukovem) lese na 
svahu k JV, c. 390— 440 m, take na jeho svctlejsich mistech s Brachy- 
podiurn silvaticum a Cypripedium, celkem vsak velmi malo. Na lesnatych 
svazich u Ricek (N eSpor a H orCiCka 1905 p. 56). V lese Kabate u Lito- 
mysle (PospicuAi.); v Strakovskych lesich „na Strani“ (Pospjchal, 
Zoernio); u Mladocova (Zoernig); v Rulaku u Osika (Th. N oyAk ); les 
„na Hürach“ za Libejcinou (Zoernio). Z okoli 2ambcrka je uvadeji 
N eSpor a H orcicka (1905 p. 160), z Vysokomytska (u Domoradic, tez 
u Doubravic) A. T rkal (1933 p. 187).

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. Sam jsem ji sbiral na dvou 
mistech, na obou poskrovnu: v bukovem lese v partii pod Hradkem po 
pravem bfehu Tiche Orlice, c. 340 m; na kopci nad Vaclavem na Vadetinc,
с. 400 m. Na Litomyslsku v Strakovskych lesich (RospIchal) a pfi cestc 
a na svahu üdoli k Zlatc studance (Zoernio).

Cephalanthera rubra (L.) Rich. U Üsti na lesnatych svazich u Ricek 
(N eSpor a H orCiCka 1905 p. 56), na Vysokomytsku u Domoradic 
(A. T rkal 1933 p. 187), dale na stranich Sedleckych (Fleischer, cf. P ul- 
chart Veda Pfir. X X . 278, 1941), na lesnim svahu „Na hürach^za Libej
cinou (Zoernig).
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Cerastium arvensc L. Opukové skalky na Kubincovc vrchu (c. 320 az 
350 m), také Pod lioron u Rícek (c. 470 m) a na zríceninc Lansperku 
(454 m). Na Litomyslsku vsude na mytích hojné (Fleischer). Na kopci 
nad Václaveni na Vadétínu u Lansperku roste na lesní oeste (c. 450 m) 
zvlástní forma v drobouckymi, husté sméstnanymi, eliptickymi listy, 
které jsou k zemi pritisklé a tvorí nizoucky koberec. Tuto formu budc 
nutno vidéti i za kvétu. Zatím ji charakterisuji takto: Varietas foliis 
parvis, ellipticis, densis, glabrescentibus, petiolatis, eespites pulvini- 
formes continuos humillimos efformantibus, oaulibus fructiferis (et 
26. IX . 1941 emortuis) basi decumbentibus vel genieulato-ascendentibus, 
humilioribus insignis. Ad y. condensatum Celak. vel ad var. latifolium 
Fenzel ducendum?

Ceratophyllum demersum L. P fi Tiché Orlici v Cliooni a Brandyse 
(Celakovsky). Na Vysokomytsku v druhém rybnícku Zámrském 
(A. T rkal 1933 p. 194). V Hlubokém rybnícc u Litoinyslc (Zoekmg); 
u Hermanického rybníka v strouze i v nem (Fj.iíjsc;iiior MS. j). 1H8).

Ccrinthe minor L. Na K ubi neo ve kopci u Ústí (Nrcsrou a H ohciíka 
1905 p. 52). Nové Zámrsky u Litomysle (Cklakovsky), u Hensové 
(Zoeknig); u lesü Kabátu (K lacAi.iík) i Ruláku, také na polícli 
(Th. N ovAk); pfi silnici mezi Brídky a Cerekvicí (Fleisckuji).

Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. viscidum (Mönch) H avek. 
Na trati blíze Ö. Trebové, F. Maloch 11. VII. 1892! Nové Zámky u Lito
mysle (Celakovsky); na polích u Benátek u lútomysle (K lapAlek, 
Zoeenio, Th. N ovAk ); na polích od Hrádku k Mandlím (Zoekmo, Flei- 
schee); na rolích u Svábenice (K koclík).

Chaerefolium silvestre (L.) Schinz et Thell. V zahradách, na návsích, 
po lukáoh i v druhotnych lesích na Üstecku a Litomyslsku hojné.

Chaerophyllum aromatieum L. Obecná v eelém území v lesích 
a u krovin, nékdy i na loukách, c. 310— 500 m. C. Trebová: u Trebovky 
pod „Skálou“ , F. Maloch 26. V II. 1892! a také v pióte zahrady v tenía
nme (Maloch 1934, V.). Také na Litomyslsku casté (Flkischeh).

Chaerophyllum bulbosum L. V zitném poli u Vys. Myta a na Chlumku 
(CelakovskV). Stráñ Nedosínské bazantnice (Zoekmg); na polích v Horní 
Sloupnici a u Slatiny (Fleischer); u Opatova (Zoekmg). Není vylouceno, 
ze sem patrí také T rkaloyo „Bunium bulbocastaneum“

Chaerophyllum hirsutum L. V území casté v lesích, zvlásté na vlhcích 
místecli, také v porostech netykavkovych, u potoku, c. 320— 500 m. 
U potokú v lesích kolem C. Trebové, F. Maloch 26. V. a 26. V 1892! 
Na Litomyslsku u potokú a na pramenitych místech hojné (B. Fleischer 
MS. p. 632). Z lesú v Zádolkách u C. Trebové uvádéjí je také N eSpor 
a H orCiCka (1905 p. 81).
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Chaerophyllum temulum L. Roste velmi hojne v parku Chodeiiskem 
(Fleischer), lokalne v samem Litomysli (Zoermg), dale v Nedosine 
(Fleischer), u Cerekvice (Zoermg).

Chelidonium majus L. V Üsti v samem nieste (±340 m), v  Rickach 
(c. 420— 440 m), zastävka Hnätnice (355 m), take v bucinach na kopci 
nad Morkesem (c. 430 m), v Lansperku (c. 430 m) a jinde. Na Lito- 
myslsku vsude po navsich a poblize vesnic, vsak zfidkakdy dale (B. F lei
scher MS. p. 498).

Chenopodium bonus-henricus L. V üzerni v obcich casto, na pf. 
v Luliu (c. 310 m), Ricky ( ±  430 m), Lansperk (c. 430 m) a jinde. Na 
Litomyslsku na navsich vsude hojne, ale v policli neroste (B. Fleischer 
MS. p. 229).

Chenopodium ficifoliurn Sm. Na rumisti v Litomysli r. 1882, snad 
jen nahodile (B. F leischer MS. p. 233); u Novelio rybnika (Neuteich) 
u Tfebovic (K osTAl ); Kosif u Nedosina (Fleischer). U rybnika 
Kosife u Litomysle sbiral Zoermg formu, kterou F leischer urcil jako 
Ch. album x ficifoliurn.

Chenopodium glaucum L. V Sloupnici jen porüznu (Fleischer 
MS. p. 230); dosti hojne v Litomysli (Zoermg) a v Hefmanicich (F lei
scher); Cerekvice (Fleischer).

Chenopodium hybridum L. Dosti vzacne: Sloupnice (Fleischer MS.
р. 229), Hefmanice (Fleischer), v Litomysli dosti casto (Zoermg). Roste 
jen na navsich a pod.; nikoliv v poli. Kde se objevi na navsi, byva od hus 
a dobytka ozrane; i hinyzem vice trpi nez ostatni Chenopodia.

Chenopodium opulifolium L. Litomysl (Zoermg, F leischer); Rüzovy 
rybnik (Fljoischer). V Litomysli nalezl F leischer take misence Ch. 
album X opulifolium.

Chenopodium polyspermum L. V okoli Litomysle jako plevel na 
jiolich, v zahradach a po navsich vsude hojne (B. F leischer MS. p. 230).

Chenopodium rubrum L. V  üsti poblize nadrazi hojne a statue,
с. 325 m. Dalsi lokality uvadi B. Fleischer (MS. p. 231): u C. Tfebove, 
Velke Retove hojne (F. Maloch); näves v Hefmanicich, ne vsak hojne 
(Fleischer); v  Benatkach podle feky (Zoermg); u Sloupnice scliazi.

Chimaphila umbellata (L.) Nutt. Lesy ,,Na horach1' u Ö. Tfebove 
(Zoermg); v lese poblize myslivny u Lubne (Th. N ovAk); bor na Dzba- 
novei u Sloupnice (Fleischer); les Balva u Policky (H aiNsgirg); okoli 
Lanskrouna (N esror a H orCiCka 1905 p. 121); Lanskroun (L rxleren 
1837, p. X X V II I ) .

Chondrilla juncea L. Jednou v brambofisti u Sloupnice (Fleischer 

MS. p. 288).
Chrysanthemum coronarium L. Pestuje se na Litomyslsku hojne 

v zahradach. B. F leischer (MS. p. 310) nalezl v r. 1894 na jednom poli
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u Sloupnice ve velikem mnozstvi malinke, jednoüborne a chudokvetü 
exempläfe. Jejich jazykove kvety byly easto nepravidelne, zakrsle.

Chrysanthemum corymbosum L. Lokalnc na jiznim kefnatem svabu 
Kubincova vrchu poblize nadrazi v Üsti, c. 330— 340 m. Nikde jinde 
jsem tento druh nevidel a take F leischer jej neuvadi z LitomySIska, ale 
sbiral je u Stence u Luze, kde jej noveji potvrdil i P clchart (Veda l>flr. 
XX. 278, 1941).

Chrysanthemum maritimum (L.) Pers. V üdoli Tiehe Orliec u Üsti 
jako plevel rozsifeno. Take na Litomyslsku vfiude na policb hojne, nekdy. 
zejmena na podzim, s übory malymi (B. F leischer MS. p. 308).

Chrysanthemum parthenium (L.) Bcrnh. Zplanele v Rieki'mb u Üsti, 
c. 420— 440 m. V okoli Litomysle vsnde po navsieb, v kamennyeh 
plotech a pod. (B. F i/kischior MS. p. 310).

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernli. V udoli Tiehe Orliee misty 
velke skupiny od Kerbartie pod .Hradck a k Luhu, c. 310— 320 m. Z Vy- 
sokomytska (Popovee, Vys. Myto) je nvadi A. T rkal (1033 p. 102), 
z okoli 2amberka N eSpor a HoRfreK A (1005 p. 100), z Litomyslska a Po- 
lieska B. Fleischer (MS. p. 310).

Chrysosplenium alternifolium L. V uzemi easte, u potüekü, ale easto 
tez ve vlheicb lesnich typech (bukovyeh), na pf. na Vadetine na kopci 
nad Väclavem; easto v porostech netykavkovych (Andrluv eblum, 
Na Luhu), dale v bujnem bylinnem podrostu buciny na sev. svabu kopee 
nad Morkesem (c. 380— 400 m) atd. Z Vysokomytska (,,Broneak“ 
u Domoradic, u Mentouru, lesni mokfiny) uvadi je A .T rkal (1933 p. 180). 
u 2amberka N eSpor a HoRfitKA (1005 p. 100). C. Tfebova: pflkopy silnice 
v Rybniku, F. Maloch 20. IV  1802! Na Litomyslsku velmi hojne 
u potokü, ve vlhkych stinnych lesich i na navsieh (F leischer MS. p. 045).

Cichorium intybus L. V uzemi dosti hojne na kefnatych stranieh, 
u cest a pod., na pf. na Kubincove kopci, v Klopotskem üdoli, Pod horou 
u Ricek, c. 325— 470 m. Podle B. F letschera (MS. p. 202) take v okoli 
Litomysle vsude velmi hojne.

Cimicifuga foetida L. Na eeskomoravskych hranicich u Hfebeeova 
a Mor. Tfebove, ale jeste na ceske püde, objevil T h. N ovak, cf. Domix 
1904 p. 30. Take N eSpor a H orCiCka (1905 p. 100) uvadeji paseky hfbetu 
Hfebecovskeho jako jedine naleziSte v Cechach.

Circaea alpina L. Velmi hojne v üdoli Tiche Orliee u Lansperku 
v bueinäch na sev. svahu kopee nad Morkesem u zastavky Hnatnice, 
Ct 370— 400 m. C. Tfebova: u pramene v lese blize Kuchyne u Zadolek. 
F. Maloch 2. VIT. 1802!; v obofe u Semanina (Maloch 1034, ITL); 
u Ö. Tfebove sbiral ji take R yiuCka. Strane Tiehe Orliee u f'hoene 
(ÖelakovskV). Les za Strakovem pfi potoku (Zoernio).
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Circaea intermedia Ehrh. C. Trebovcá: u Tfebovky v Dlouhé Trebové, 
F. Maloch 16. VIT. 1892! a lesy v Zádolkách (NeSpor a H orCiCka 1905
р. 81). U Lanskrouna ( E rxlebex 1837,p. X X V I [.). V Koncinách u Sloup- 
nice porüznu u mlyna (Fleischhr MS. p. 611). Svábeniee ( F leischer); 
u Semanina (Oelakoysky); Litomysl (Celakoysky); Nedosin (Zoernig); 
Benátky (Zoernig); Osik (Zoernig, D yoRAk ).

Circaea lutetiana L. V území ve vlhéích lesích tu onde, na pr. hojné 
v pitulníkovém porostu na svahu po pravém brehu v cásti Na Luhu. 
e. 330— 340 m, dale v bucinách na kopci nad Morkesem, e. 360— 390 m.
0 . Trebová: u pramene v lesích Zádolkáob, F. M aloch 2. V il. 1892! 
(tez N espor a H orCiCka 1905 p. 81); u C. Trebové jiz Oelakoysky 
Nedosínsky park u Litomysle (OelakoyskV); na návsi v Sloupnici na 
vice rnístech ( F leischer); Strakovské lesy (Tu. N oyAk); naves u Osiku 
( I )yoRA k ex F leischer). U Kysperku na lesnícb stráních ji uvádejí 
N espoh a H orCiCka (1905 p. 129).

Cirsiuni acaule (L.) Weber. Üstí: v neobycejném mnozství na jílovitc 
opukovc pude na volnycb místech i ve svetléni lese Fod horou u RíceU,
с. 470 m; tvofí tu opravdu t̂ elé porosty, nekde az rozsáblé, a uplatiíuje 
se jako první osadník na techto stanovistích. 25. zárí bylo v nejlepsím 
kvetu a byla tu i forma s kvetem jasne rúzovym, kterou zaznamenal také 
F leische« u Sloupnice. Frevládá tu vsude typická forma s prisedlymi 
úbory, jen vzácné se ukazuje forma kraticcc stopkatá. O rozsírení druliu 
na Litomyslsku píse B. F leischer (MS. p. 335). Roste tu jen na vyslun- 
nych opukovych úklonech, jak ve vyssícb, tak v nizsích polohách. Zdá se 
pry, ze tu bylo drive hojnéjsí, nebof nepochybné C rigens ( =  acaule x 
nie,race,um) roste casto dosti hojne na místech, kde C acaule nablízku bud 
vubec schází anebo roste jen jednotlivé. Opukové stráné v Horní Sloup
nici smérem k C. Trebové (F leischer); v okolí Velké ítetové, Mandle. 
stráné smérem k Prívratu a zejména stráné u cesty smérem k Ustí. kde 
je velmi hojne (Fj.eischer); na Litomyslsku se vyskytá podle F i-etschera 
temé? vsude mezi typem kaulescentní forma. U Lanskrouna uvádí tentó 
druh uz En. E rxlehex (1837, p. X X V III).

Cirsium acaule x oleraceum (Cirsium rigens (Ait.) Wallr.). Ustí: 
ojedinéle na jílovité opukové stráni Pod horou u Ríéek, c. 470 m; odpo- 
vídá formé acauliforme Öel., ale prozrazuje hybridní püvod jiz bélavymi 
kvéty. B. F leischer (MS. p. 337) uvádí rozmanité formy tohoto mísence 
{intermedium, acauliforme a oleraciforme) z téchto lokalit: Horní Sloupnice 
smérem k 0. Trebové; na sussím palouku ve Vvlámové; Mandle u Velkc 
Retové; u Vys. Myta.

Cirsium canum (L.) Marsch.-Bieb. l Tstí: nehojné na vlhkych lukách 
údolních u Kerhartic, c. 320 m. V okolí Litomysle podle B. F leischer a 
(MS. p. 334) na vscch lukách hojne, na lukách horskych schází téméí

30
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úplné, jaoue tu nahrazcno druhem ( '  rivulare. Vyakytá ae tez bélokvété 
a a kvéty jaanc ruzovymi. U Lanakrounu uvádí je En. Ehxi.kiuíx (1837. 
p. XXVIT1).

Ciraiiiin caminí x «lcraccimi (=  (J. latarirum, (Jaeq.) All.). Üatí: 
od tuné u Kerhartie améren) pod Hrádek, po pravém brohu údolí za 
malym zelezniéním podjczdem, c. .‘120 m. Rozmanité formy tohoto mno- 
l)otvárného mísenee uvádí z Litomyalaka B. Fleischer (MS. p. 338) 
z téchto lokalit: Sloupniee (tez Horní Sloupniee), Néméiee, Litomyal 
(K lapAlkk), ChotéSiny, Hermaniee, Cerekviee, Bohuñoviec.

Clrsium camim x palustre (=  ('. mlesiacum, Sehultz.). Ve formé 
coniforme Cel na lukáeh pod „Stránémi“ )i Litomyfile (PosHeu vi.).

Cirsium caniim x rivulare (-- C. Siegertii Sehultz-Bi]).). B. Fr ía- 
senKii (MS. p. 340) podotyká, ze muaí by ti u Litomyñle velmi vzáené, 
ponévadz (■. canum kvete v otaváeli, (\ rivulare vaak z jara (v prvním 
señé) a jen ojedinéle v otaváeh a pak obyéejné teprve tenkráte, kdy>. 
canum uz odkvetlo. Uvádí [>ak lokalit y: í)iezi Uhoení a Vya. Mytem liojné 
(Zokhnjo 1901, ale r. 1902 vzáené, jen 2 exempláfc nalezeny); u rIVpírm 
a Oleéniee. Z okolí Lanakrouna je uvádéjí N khi*oh a HoiiCifKA loor»
p. 121.

Cirsium lanceolatum (L.) Hill, aubap. •ñlraficum (Tauseh.) Dom. 
Udolí Ticbé Orliee u Lanaperku: Vadétín, na kopei nad Váelavem v amr- 
kovém leae (po jedlobukovém poroatu) na avétliné a B rachypodietum  
a ilva t ic i s Cypripedium, nehojné, e. 400 m. B. Fleisí ĥrii (MS. p. 333) 
je nalezl v Konéinakém háji u Sloupniee, v kroví u Sloupniee a na opu- 
kovém úklonu u Velké Retové.

Cirsium oleraceum (L.) Scop. Na lukáeh v údolí Tiché Orliee u Úatí 
je v druhé polovici zárí vedle Sanguisorba officinalis hlavní dominantou. 
je vaak hojné i na vlhéích krajích leaníeh a ve vlhcích kfovináeh. také na 
mytích. Na vlhéináeh tvofívá i obrovaké formy. Sledoval jaem je v páamu 
e. 310— 460 m. U forem otav znamenáme tendenci tvofiti formy blízíeí 
ae f. integrifolium Wallr., avaak statného vzrúatu, i kdyz jaou podpurné 
braktee málo vyvinuty. Hofejaí liaty byvají veliké, celé, neatejné zuhaté 
a precházejí v obdobné, ale menéí zelené liateny. Trídéní naaich forem 
tohoto druhu je doaud velmi neuspokojivé. Celakovskí aám uvádí 
v Prodromu II, 256 (1873) a IV, 797 (1883) jen odrúdu fi. amarantinnm 
Lang a kvéty nachovymi (u Décína, MaunskV, na louce u Moehova 
blíze Opoéna v jediném exemplári, F mkyn), Jos. Rohi.exa uvádí v C’aa. 
Nár. Mus. C III, odd. prír., p. 13 (1929) var. integrifolium Wallr. u Boh- 
danée (VodAk), a liaty (i prízemními) podlouhlyini nebo podlouhle kopi- 
natymi, nedélenymi, jen na okraji alabé oatnitymi, F krd. S c h i ii popiauje 
z; okolí Brna ve Verhandl. Naturf. V>r. Briinn X Ll, 1902, Abh. 221 222
(1903) tri odrúdy, a to a) hnmilis aeu minas, b) majas, heterophyllam
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a c) homophyllum pinnatisectum. Z techto lze jako f. humile oznaeiti 
formy nizke, jednoüborne, s dolejsimi listy perenoklannymi (humilior, 
3 dm alta, monocephala, foliis inferioribus pinnatisectis). Odrüda b) majus 
heterophyllum je podle popisu statnä, jinak typickä forma, kdezto odrüda
c) homophyllum pinnatisectum ma vsecky listy pefenodilne a übory delsi 
braktei, je to vsak podle Schcra forma prechäzejici do C. tataricum. 
Zostatnich forem uvädim f . brachychlamydeum m. (heterophyllum, foliis 
inferioribus, pinnatisectis, sensim in folia caulina superiora indivisa 
abeuntibus, bracteis foliaceis parvis, angustis, lanceolatis, haud distinctc 
involucrantibus, quam capitula brevioribus raro paulo longioribus) 
a f. schizochlamydeum m. (bracteis numerosis, latis, ovato-lanceolatis, 
involucrantibus, pinnatilobis vel grosse dentatis, quam capitula longio
ribus). Prvni forma roste tez na kraji lesnim nad Kerharticemi, c. 350 
az 3G0 m.

Na Litomyslsku je tento druh vsude na vlhkych a mokrych lukach 
hojny (F leischer MS. p. 33(5).

Cirsium oleraceum x palustre (— C. hybridum Koch.). Ve forme 
olerac ei forme Cel. na Litomyslsku: nad Semaninem v prikopc silnicc 
((Jki.akovskv): Vylamov u Sloupnice (F i.kischkk); Handle (K lavAlek).

Cirsium oleraceum x rivularc ( =  C. erucagineum (Lam.) DC.). 
B. F leischer (MS. p. 33h) pise, ze roste na Litomyslsku vsude na horskyeh 
lukach mezi rodici, misty dosti hojne, a ze je tu nejhojnejsi ze vsech 
misencü pchacovych. Ö. Tfebova, IJsti n. Orl. (K osTAl, M aloch); u Into- 
mysle hojne (Zoerniu); Horni Sloupnice smerem k C. Tfebovc hojne, 
Vylamov a u Sloupnice ( F leischer); na Policsku na pf. na Trpinskych 
lukach az k Olesnici misty velmi hojne (Fleischer).

Cirsium palustre x  rivulare ( =  C. subalpinum Gaud.). Tento pro- 
menlivy misenec roste na Litomyslsku v cetnych formach, z nichz uvädim 
podle B. F leischera (MS. p. 342): a) rivulariforme Cel.: Vylamov u Sloup
nice (Fleischer); v  Mandlich hojne (F leischer); Trpin na Policsku 
( F l rischer); Zädolka ( K lapAlek ); b) palustriforme Cel.: Opatov blize 
Cerneho rybnika (Schwarzteich) (CelakovskV); lesni louka u Srb blize 
Chocne (Celakovskv); Vylamov a Mandle ( F leischer).

Cirsium rivulare (Jacq.) Link. Üsti: louky k Libchaväm (Troj.va). 
V Uhrovych Dolech u C. Tfebovc, F. M aloch 18. V I. 1892! Na Lito
myslsku a Policsku na lukach, zejmena bazinatych nebo vlhcich vsude 
obecne (B. F leischer MS. p. 334). U Lanskrouna uvädi tento druh uz 
E rxlehex (1837, p. X X V III ).

Cirsium tuberosum (L.) All. Tento druh uvädi z Vysokomytska 
(louky pod Vinicemi) A .T rkal (1933 p. 190), nez tento üdaj nelze uznati 
bez dokladu nebo potvrzeni. Eo. E rxleren (1837, p. X X V II I )  uvädi 
tento druh u Lanskrouna.
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Clematis recta L. Z Vysokomytska: houstiny na pokraji lesü (Sténec. 
Vraclav) ji uvádí A. T ric a i. ( 19.‘í:í p. 180). U Stenee u Buzo sbíral ji uz 
B. F leischer a její vyskyt tu ]>otvrdil téz Mm. P clchaiit (Veda l’fír. XX. 
278, 1941).

Clematis vitalba L. N kScor a HoiíLicka (1905 p. 7) ji uvádéjí v okolí 
Chocne, ale jde tu zajistó o ros ti in y zplanelé.

Cnidium dubium (Selikuhr) Thell. Podle Ñusco«a a HohciCky 
(1905 p. 18) u Vys. Myta.

Cocloglossum viride (L.) Hartm. Lesní luka a stráne u Ustí (N eScou 
a H ohcicka 1905 p. 07). Drimlüv háj u Bcnátck u Litomysle (Zon«.\n¡).

Colchicum autumnale L. Na údolních loukách u Tiché Orliee vsude 
velmi hojné roztrouseno, ale stoupá i vysoko do kopcü, kde roste i na 
travnatych lesníeh místech a na mytinách, e. 310— 500 rn. II zastávky 
Hnátnice (355 rn) na úpatí zfíeeniny Lansperku jscm sledoval jelro 
variahilitu: oba cxtrémy, joden dlouhymi a úzkymi tepaly, druby 
s kratsími a sirsími, json velmi nápadne rozdílné, ale je tu plynulá rada 
prechodu. Na lukáeli u C Trebové, F Maloch 21. VI. 1892! Na Lito- 
myslsku je velmi hojné na eelém okrcsu (B. F leischer MS. ]). 108), json 
tu casté i z jara kvctoueí formy, jednak bezlisté, jednak soucasne s lint y.

Conium maculatum L. Neznám je ani z Ústecka, ani z Litomyslska.
A. T rkai. (1933 p. 191) je uvádí z Vysokomytska (rumiste, kfoviny) 
a dodává, ze na jare 1931 bylo prodáno ze Stenee u Lu/.e do Herbario 
0 q po 45 K.

Conringia oricntalis Andrz. Z o k o l í  X a m b e r k a  j e  uvádí N k s c o r  

a H oucicka (1905 p. 100).
Consolida Ajacis (L.) Schur. U /^amberka (Ñusco« a HocrrcKA 1905 

p. 100), zajistó náhodne zplanelá.
Consolida rcgalis S. F. (íray. Její rozsírení trcba podrobneji zjistiti. 

Jak se zdá, leckdc schází nebo se vyskytujc jen náhodne (na pf. u Sloup- 
niee podle F letsch era). U ( -. Trebové se objevila v roce 1892 po prvé a to 
na poli Hyblové (,,na Skalce‘‘), F M aloch 20. V IL 1892! (viz tez M aloch 
1934, TU.). Na polích u Litomysle je místy hojná.

Convallaria majalis L. V okolí Ustí jsem ji sám nenalezl: podle red. 
T«ojx v roste tu jen lokálné. U Ö. Trebové roste na Marklové stráni za 
Rybníkem (F. M ai.och 1934, TT.). Opatov: v lese u Kukle, F. M ai.och 
29. VT. 1892! Na Litomyslsku u Sloupnice v Koncinském háji pred Bohu- 
ñovicemi ( F leischer), les Kabát u LitomySle. bazantnice u Nedosína 
(ZoERXMí).

Corallorhiza trífida Chatelain. ('. Trebová: v bukovém lese Obory 
u Semanína, F. M ai.och 14. VT. 1892), téz Kost ti.: lesv v Zádolkách. 
N kscor a H orCiCka (1905 p. 81).

Cornos alba L. Üstí: zplanelá poblíze nádrazí (o. 325 m).
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Cornus sanguínea L. V nasem území je snad vúbec nejhojnéjsím 
kefem; na vyslunnych opukovych stráníeh (na pf. na Kubincové vrclni), 
byvá az velmi pospolity, roste vsak obecné v údolí Tiché Orlice a na pfi- 
lehlych kopcích a hfebenech pfi okraji lesii (i smrkovych), e. 310— 500 in). 
Stráñ pod Skálou v Ö. Tfebové, F. Mai,och 24. VT. a 5. IX . 1892! Zjistiti 
podrobné rozsífení tohoto kefe je pro nase iTcely velmi dülezité. B. Flau
sen kr (MS. p. 040) uvádí z Litomyslska tyto lokality: kfoviny v údolí 
Koncinském u Sloupnice, u NetTebi, na Fohinkácb, v údolí Svábeniekém 
az k Cerekvici.

Coronilla varia L. V území na opukovych stráníeh, v kfovinách, na 
krajích lesú rozsííena, c. 310— 470 m. Ü. Trebová: cesta na Pfílohách. 
F. Mai.och 7. V il.  1892! (viz tez Mai.och 1934, III.). Na LitomySlsku 
vsude na úklonech, v kfoví na mezích a pod., casto s kvétcm bílym nebo 
jasnc rüzovym (F lkischhr MS. |). 883).

Coronopus proeumbens (lilib. V Litomysli u zdi a v ulicícb za zám- 
kem, pli polní cesto na Záhradí (F lhisohkh, K i.apAi.kk,Zokunic); pfi eest.e 
do Nedosína (K lacAmíh).

Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte. Fodle sdclení red. Jos 
Zajícka je casta v údolí Tiché Orlice u Lansperka a roste také v lesícli 
na kopci nad Václavem (cást Vadétína). Z krovin u Ústí n. Orí. uvádéjí 
ji také Niísrou a Hohcicka (1905 p. 07), titíz i u ^ambcrka (p. 100). 
Roste dale v parku u Litomysle (K i,ai>Ai,kk), v Strahovskych lcsíeb 
(K i,ai*Ai,kk), Konéinv u Sloupnice (téz bélokvétá) (B. F i-kischicii). Na 
Vrysokomytsku posjiolité na krovinatych stráníeh na „Aronce“ u Tisové 
a na stráni u Spálence. s kvétv rúzovymi i bélavymi (A. T rkai, 1933
p. 180).

Corydalis intermedia (Ehrh.) (¡and. Dosti hojné v Koncinském luiji 
u Sloupnice (F j.kischkr). V kroví u Trjiína na Policsku (Öu  pkk).

Corydalis pumila (Host.) Rehb. \T okolí Vys. Myta (N kSpoi: a Hoi:- 
cicKA 1905 p. 18); doklad jsem nevidél.

Corydalis solida (Mili.) S\v Kfoviny u Ustí n. Orí. (Ncsroit a Hoh- 
ciCka 1905 ]i. (57).

Corylus avellana L. V celém území na kfovinatyeb opukovych 
stráníeh. v lesích, zvlástc listnatych (buéiny a habfiny), druhotné i v smr
kovych velmi hojné roztrousena, c. 310— 5Ö0 m. Na Litomyslsku podle 
F i.kíschkha (MS. p. 199) je líska v hájích, lesích a na stráníeh dosud 
hojná. Na Policsku je jeste hojnéjsí, misty skládá porosty.

Corynephorus canescens (L.) P Beauv Na píscinách nad Kosofínem 
u Chocné (Flkischku MS. p. 70).

Crataegus inonogyna Jacap subsp. eunwnogyna Dom. V území velmi 
hojné na opukovych stráníeh, pfi krajích losó o. 310--470 m.



Crataegus oxyacant.ha L. Na stráni u zfíeeniny Lansperku (454 ni) 
hojne a statne kere. Podle "FYioism iíha (MS. p. (>50) na cclóm Litomvslsku 
je tentó druh velmi hojny, kdezto predehozí zná jen z údolí fivábeniekóho 
a z kultury.

Crépis capillaris ( ] j . )  Wallr Pustá mista u Litomyslc a místy na 
návsi ve Sloupniei (B. F lkischnu MS. p. 202).

Crépis Menais L. Dost i hojne na vlhkych lnkáeh od Kerhartic 
sme.em pod Hrádek, e. 320 in. V odr. larris Oelak. vsadc na lnkáeh na 
Litomyslsku, odr. (jlandnlifera Cclak. na Vinicíeh u Vys. Myta. u ( ' rrr(*- 
hové a v priblizné forme u Bohuhovie (Fuasemcn MS. p. 204).

Crépis mollis (Jaeq.) Aschers. B. FunseiiKU (MS. p. 205) uvádí ohè 
hlavni subspecie, mollis Dom. a hirrarioidrs (W. K.) Dom. u C Tfebovc. 
na Vylámove, u Sloupnitîe a v údolí za Strakovem pfi potoco.

Crépis paludosa (L ) Mönch. V celcm úzcmí na loukáeh, ve vlhkych 
kfovinách, na mokrináeh. takc na vlhkych ’esníeh m stcch, v porostceh 
netykavkovych, místy pospolitá. e. 310 450 m. Mokrad v lese u C 'Píc-
bové, F. M ai.och 14. VI. 1S02!

Crépis praoinorsa (Ij.) rrauseh. Na jcdnc lonco n Ncdosína dosti hojne 
(Funsenna MS. p. 205).

Crépis setosa Hall. f. B. Fuasimat (MS. p. 203) j¡ nvádí n jctclovcho 
pôle v Lnzi.

Crépis tectoruin I j . U Litomyslc vsudo na políeh velmi hojná; 
u Sloupnice tez v odrúde pe,diñóla Cclak. a grarilis Wallr. (Fuá se mat 
MS. p. 203).

Cuscuta epilinuin Weihx. Uz. B. FuascHKii (MS. p. 3H7) píse, ze so 
vyskytuje v dnsledku zdokonalenyeh strojii na èistèni semene jen zrídka. 
a to na rolích lidí ehudÿch; u Sloupnice ji nevidól od roku 1SS4 az do 
r. 1800, kdy se opct vyskytla na jednom poli v hojnosti. V Litomyslc 
(T h. N ovAk ).

Cuscuta epithymum (L.) Murray subsp. euejúthynmm Beger. 0 Trc- 
bová: na pokraji lesa u Semanína, F. M ai.och 11. VT1I. 1802! (doklad na 
listu (Centaurea scabiosa). Na Litomvslsku se objevuje nckdy ve volikem 
mnozství na suchyeh pahorcích a mezíeh na ríiznych rostlináeh a sama 
zase mizí. Na bazinc Vylámovské u Sloupnice s lodyhou i kvcty sarlatovc 
zbarvenymi (F i.f.ischkr MS. p. 388).

Cuscuta epithymum (L.) Murray subsp. trifolii (Babingt. ot Oibs.) 
Beger. Na Litomyfilsku mezi jetelem dosud vrelmi hojná: lodyhv nckdy 
zlatozluté, nekdy cervené (F i.kischkr MS. p. 388).

Cuscuta europaea L. V Dlouhé Tfeliovc n a  rozrazilu, F M ai.och 
10. VIT. 1892! Na chmelu a vrbách v Osiekém údolí (T h. N ovAk): na 
brehu u Kosíre ( K i.apAi.uk); na chmelu v údolí Svábcnickcm ( F i.kischkk).

První prísptfvek k  pnzn¡uií UvíHeny v puvodí Ticlir Orlice... 3f>



30 K. Dornin:

Cynoglossum officinale L. V ûzemi nepozorovâno, v okolnieh krajich 
vzacné. Dobrikov u Vys. Mÿta (Skarmtzk); Sténeo. u Luze (A. T ukai. 
1933 p. 191); hrâz rybnika Velk. Kosire u Litomysle (Zokrnk; 1SS8).

Cyperus fuxus L. Rûzovÿ rybnik a Velkÿ Kosir u Litomysle (Zokuniu).
Cypripedium calceolus L. Vadétin u Lansperka: smrkové lesy (pu- 

vodne jedlobukové) na kopei nad Vâclavem, e. 415— 450 m, svah .JV 
hlavné na svctlejsieh mistech v B raehy podietum  s ilv a t ic i velmi 
hojné, dosnd mnolio set trsû, statnÿch, éasto 2— 3 kvétÿch; v hlubsim 
stinu a hlavne na jehliéi krni, je drobné a sterilni. Tuto starou znâmou 
lokalitu, kterâ by mêla byti prisné chrânéna, navstivil jsem za vedeni fed. 
Jos. Za.iîôka; trsy odtud ])fesazené na lesnaté opukové s trôné n ( ’ J’fe- 
bové se na tomto novém misté ncudrzely. Ojedinéle ve svahové buèiné 
v ndoli rri(4ié Orliee pod Hradkem po ])ravém brehn poblize strazniho 
domku ê. 59 (e. 320 m). Po levé strané (tucliz zhruba naproti této nové 
lokalité) roste strcviénik v bojnosti na jcdnom misté pod lesni skalkon 
(tu je j nalezl red. T uo.ina). B. F ucischkk (MS. p. 1ST) jej uvâdi na zapadni 
strané Kubiîieova vrchu smérem k flidké (viz téz N kspou a lloitriêKA 
1905 p. 52). Titiz autori (|). 100, 33) uvâdéji strcviénik v okoli Litomysle 
a Zamberka, Ko. Krxlkiuîn (1S37. |>. XXYdl I )  u Lanskrounu. A. T hkai. 
(1933 j). 1S7) jej uvâdi z Vysokomÿtska na strâni u Domanic a u Doub- 
ravie. Roste tu ..Na Hûrach11 za Libejeinou nad Doubravieemi (Zokunk;) 
a Porié —  les H lira smérem k Lubné (K opkckv, Zokrmo). Strané pod 
Pésicemi (B. F i.kisciikiî, ef. Pi i.( 11 \u r Véda. Prir. XX. 27S, 1941).

Cytisus capitatus Scop. C Tfebovâ: pri zâpadnim konei Uhrovyeh 
Dolû (F Maux u) 27. \r 1S92!) a lesy v Zadolkàcb (Nkspou a Hoiu u' ka 
1905 p. <S1). Titiz autori (p. 1K) jej uvâdéji z okoli Vys. Mÿta, En. Ei«.\-
i.kukn (lS37.p. XXVIII) u Lanskrounu. Na kraji boru mezi Privratcm 
a Slou|miei (Mai.och 1934, V). Na Litomyslsku u Stitek hojné ( F i.kisciikiî). 
téz Chlumek. Strakov Janov Mikulé (('kkakovskv). Kozlov. Clupek. 
Kulda a j.

Cytisus nigricans L. Lesy v okoli L’sti n. Orl. ( N k s p o u  a H o i i c i c k a  

1905 p: 07. sam jsem je nevidél). Titiz autori jej uvâdéji (p. SI) v lesieh 
v Zâdolkâch u ( ' Trebové. E rxi.kiikn ( 1S37. p. X X V T II) u Lanskrounu. 
r i - . r . A K o v s K V  u Choené a Vys. Mÿta. Zokknh; na Cblumku u Litomysle.

Cytisus ratishonensis Seluiffer. Podle N kspoha a H orcickv (1905 
p. 1S) z okoli Vys. Mÿta.

Dactylis Aschersoniana (iraebner. V Nedosinském liâji u TJtomysle 
( K kika), ex  R ohi .k.va (1931 p. 11).

Dactylis slovcnica l)om. Csti n. Orl.: skupina v trâvé v ûdoli Tiehé 
Orliee od Kerhartie smérem pod Hrâdek, pri okraji ûdolnieh luk po 
])ravém brehu; je obrovskâ, zelenâ ma stebla naspodu ztlustélâ. ma 
listy mékké. dolni jeu po jedné straiié nasivélé. e. 320 m. Je to novy drub
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pro kvétenu Ceeli a je patino, ze nejde o vyskyt naliodily, nebot' pri revisi 
Mai .o c h o v a  lierbáre jsem nalezl exemplar, jím sbírany 4. VI. 1X92 na 
lukách u C. Trebové!, sice bez spodku, ale jelio príslusnost k I). slorenica 
se zdá nepocliybná.

Daphne mczerciim L. Z okolí U.stí je uvádéjí N kñpou a Hoh^iOka 
(1905 j). 07); je dosti hojná v lesíoh k Hutvaldu (V K i TAk). Vadétín 
u Lansperka: na kopci nad Václavem v smrkovych (püvodné jedlo- 
bukovych leHÍcli nadmíru bojné az velmi liojné, take na svétlejsícli 
místecli h Brachy podium silratieum a ('y  pri ¡tedium velmi liojne roztrou- 
sena; tez na kopci nad Morkesem n zastávky Hnátnice, c. .'1(H)— 410 m.
C. Trebová: kfovina n Semunínskélio borku, F. Mai.ocii X. IV' 1X92. 
Z Vysokomytska („Hajka“ n Knínova, Podrázok a j.) ji uvádí A .T kkai. 
(1933 p. 1X5).

Datura stramonium L. .Jenisovice a Xiténeo na VysokomytsUu 
(A. T jikai. 1933 |». 191), u Zamberío» ( N kspoh a H okóicka 1905 p. 100). 
V Litomysli nekdy ze zahrad na rumisté zabélily ( F i.kihcii i;i<); na (íesté 
do Nedosínského báje ( K i.ai- \i.kk ) a Zaliaj n Litomysle (Til. N ovAk ).

Delphinium elatuin L. Hubs|). iuter medium (Sol.) Fleiseh. et Lind. 
Tentó liorsky drub, znániy z Kral. Snézníku, uvádéjí N i> i>ok a Hoiicicka 
(1905 p. 100) u Zamberka.

Dentaria hulbifera L. Üdolí Tiché Orlice: liojne ve svaliové buéiné 
])od Hrádkem po pravém breliu u strázního domku é. 59, c. 330 m (na 
protéjsí strané údolí ji sbíral red. T i i o j n a ). Vadétín: na kopci liad Václa- 
vem v snirkovém lene i v buéiné, zvlásté polonabé, c. 370— 450 m; velmi 
liojne v buéinácli lia kopci nad Morkesem (c. 305— 415 ni), tu tvorí pri 
lií'ebenu v tisíci a tisíci excmplárícli zvlástní typ. Na Andrlové clilumu je 
uvádéjí N k h i ’o k  a H o i i c i c k a  (1905 p. 55). V Trebová: bukovy lea u Sema- 
nina, F. M a i .o c h  15. V 1X92! lesy u Strakova ( P o s p í c h a i .. K i .a i w i . k k ): 

Nedosínská stráñ u Sv. Antonina ( C k i .a k o v s k Y ) .

Dentaria enneaphylla L. Ústí: na Luliu a v Obore (red. T iuuxa); 
atráné okolo Lansperka (N ksimik a Hoiuk' ka 1905 p. 00). C. Trebová; 
bukovy les u Semanína, F. Mai.ocii 12. IV 1 Xí>2! Pansky les u (' rI rebove 
(R yiucka). U Strakova (Posimchai.. K i.apAi.kk. Zokkmo). U Lanskrouna 
ji uvádí En. Ekxi.kkkn 1X37, p. X X V III. — D. ylandulosa \V K. vysadil 
(nckolik oddenkú z Bukovinv) pfed vice jak padesáti lety Zokkmo do 
lesa Strakovskelio, pochybuji vsak, ze se tu udrzcla.

Desehapsia ílexuosa (L.) Trim V okolí Ústí v lesícb a na niytinácli 
zcela scliází. Nalezl jsem ji zeela lokálné na svahu Andrlova elilumu 
(e. 400 m) a pak na plosiné Kubincové vreliu (e. 4X0 ni). Je zajímavo. 
ze zpravidla chybí i tam, kde jsou Calluneta, Myrtillcta a jiné aeidií'ilní 
porostv. Roste vsak lokálné na permu pri silniei od zastávky Hnátniee 
na zríeeninu Lansperk s L y co ¡to d iu m  c la ra h tm  v meeliatém Myrtilletu
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s vfetícin, c. 400 in. Je zajímavo, ze B. F lkischbk uvádí ve svc rukopisné 
flore Litomyslska (p. 00) jen tyto dvé lokality: paseky lia Vylámove 
a v letííeh u Horní Sloupnice smérem k Mandlím.

Descurainia sophia (L.) Webb. U pivovaru v Chocni (Fu-asenna). 
V mésté Üstí lokálné (c. 330 m). Rumisté u nádrazí v C. Tfebové, F. Ma 
loch 1892! Na Litomyslsku schází podlc F u -hschkua (MS. p. 515) u Vodé- 
rad, Dzbánova, Jelinédí, a bezpochyby vsude ve vyssích polobácli okretíii; 
je velmi vzáené y  Sloupnici, ale roste v Litomysli, Nedosíné a Cerekvici. 
Vys. Myto a jinde na okrese (A. T kkal 1933 p. 191).

Dianthus carthusianorum L. Z území není znám, také Fu-asea na jej 
neuvádí z Litomyslska a Policska. A. T kkal (1933 p. 190) jej uvádí 
z Vysokomytska pod „Plesem“ ve Vys. Myté a na „Panové kopci“ 
u Prosece.

Dianthus deltoides L. Suche travnaté uklony u C. Trebové, F Ma
l o c h  4. V il. 1892! Obceny na mezícli u Sloupnice, Dzbánova, Vodérad, 
Hrádku, Jelmécí a velmi hojny na mezích na Poliesku (B. Fu-aseaj-ai 
MS. p. 551).

Digitalis grandiflora Mili. Na stránícli u Litio v okrese 2ainberk ji 
uvádéjí Naspoa a H okOiCka (1905 p. 172), u Lanskrounu Ed. Eaxuauas 
1837, p. X X V li l .  Podle FuasdiKav (MS. p. 403) je liojná na Poliesku.

Diplotaxis muralis DC. Jak se zdá, sírí se druhotnc, ale její vyskyt 
byvá precbodny. Na nádrazí u C. Trebovc byla podle F. Malucha (1934, 
111.) drahou zavleeena, Fu-aseHi«;a píse r. 1896, ze se sírí v poslední dobe 
na trati státní dráhy mezi Litomyslí a Trzkem. V Litomysli na zdích ji 
nalezl FLBiscHna, v Nedosíínc K lapálbk, v Brandyse n. ürl. Cklakovskv, 
ve Vys. Myté A. T kkal (1933 p. 193).

Dipsacus Silvester Huds. Vzáené. A. T kkal (1933 p. 194) jej uvádí 
na pustych místech v poríéním písku na Vysokomytsku, FuuseHja; 
(MS. p. 345) na návsi v Sloupnici a v Heímanicích, dále liojné na návsi 
v Trzku (K laválkk) a v Mat. Sedlisti (T h. N oyák).

Drosera rotundifolia L. Tentó drub, vyznaény pro raselinné louky 
v oblasti Ceskomoravské vysociny, uvádéjí N kspok a H okcicka (1905) 
z okolí Choené (p. 7), Kysperka (p. 128), Jablonného (p. 139) a Lanskrou- 
na (p. 121, tu uz Ejtxuau-LN 1837. p. X X V II l ) ,  A. T kkal (1933 p. 188) na 
Vysokomytsku kolem Horn. Jelení, na Frantiskáeb, na Borkáeli u Pro- 
scée. — Bazinná lesní luka ve Vylámové u Velké Retové, F. Maloch

8. V IH . 1892!
Dryopteris austriaca (Jaecj.) Woynar. U Ústí jen velmi vzáené 

a vsude, kde jsem ji vidél, nchojné, na pr. na Andrlové chlumu, lokálné 
na Luhu, e. 320— 400 m. Na kopci nad Morkesem u Lansperku v bujném 
podrostu bukovém na sev. úklonu velmi statné a vyznaéné formy 
odrudy var. oblonga (Milde) Podp. Na Litomyslsku roste podle B. Fl u -
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schJiit.v (MH. p. 8) hojne po okrese, zcjmcna v horskych lesicli: Pfivrat, 
Htrakov, lesy v Zadolkach, Brlenka (K i.apAlkk), Mandle, liraz rybuika 
u Trzku (Zoeiimg); lesy u Hvojanova na Bolicsku (F lejscheji).

Dryopteris filix-mas (L.) Hcliott. V eelem üzeini dosti hojne roztrou- 
sena, ale mene nez papratka samiei, c. 310— 500 m. Na Vadctine na kopci 
nad Vaclavem v smrkovem (püvodne jedlobukovem) lese (e. 370 m) var. 
deorsilobata (Milde) ve velnii typicke a napadne forme.

Dryopteris orcoptcris (Ehrli.) Maxon. V suchein borovem lese ve 
Vylamove u Sloupnicc ( F leischer MH. ]). 10); les v Mündlich u Velke 
Retove ( K lapAlek.), kde podle F leisch ejia na svem püvodnim nalezisti 
zanikl, ale byl nalezen v hojnosti na jinych mistech telioz lesji. Nicsi-ou. 
!i H okCiCka (1905 p. 121) ji uvadeji z okoli Lanskrouna.

Dryopteris phegopteris (L.) C (üuistens. V lizeini v lesicli na myti- 
naeli jen roztrousene, na pf. na Andrlove (thliimu pod Janderovou vy- 
hlidkou (e. 400 in), take lokalne na Luhu, pod Hradkem a hojneji v bu- 
cinäch na sev. svahu kopee nad Morkescm u Lansperku (e. 300—400 in).
C. Tfcbova: u potucku Heinaninskeho v lese, F. Maj.och 20. VII. 1892! 
v lese u cesty k Horam a liboci Hjuileniska n Ö. Tfebove (Mamich); 
v lese nedaleko l’ fivratu ( M a l o c h ) ;  lesy v Mandlich u Velke Retovc 
a u Hradku (Flkischhk), Htrakovske lesy u Litornysle (Zokhmh); lesy 
ii Clupku ( K lapAckk , Zoukmc); Vodcrady— Haj (F müschku).

Dryopteris pulchclla (Halib.) Hayek. V lesich v nasein lizeini je 
vzaena, coz zajiste souvisi s opukovytn podkladem. Ma tu jen nuilo iui- 
lezist a na nich roste zpravidla nehojne, na pf. v dolni casti Andrlova 
chluniu (c. 380— 400 in), tez u Janderovy vyhlidky (e. 450 in), Na Luhu. 
na Kubincovc vrehu, na kopci nad Morkesem u Lansperku (c. 370 az 
390 m). Lesy u Hemanina a lesnate üboci palice u C. Tfebove (F Mamich): 
Mandle u Velke Retove a Hradecke lesy (F leischkk); lesy u Htrakov» 
( K lapA i .e k , Z oe it m g ) ;  Ölupek a Bolenka ( K lapAl e k ) a j. Z Vysokomytska 
(porüznu, v sterbinach skal) ji uvadi A. T kkal (1933 p. 187).

Dryopteris llobertiana (Hoffm.) C. Christens. Üsti a lesni opukove 
strane s bylinnym podrostem v dolni casti Andrlova chluniu pod pfi- 
rodnim divadlem velini pospolite a statna forma (c. 390 in), take v ka
men! u pomniku sv. Vaclava na lipati Vadetina u zastavky Hnatnicc 
(drobnejsi a mene zlaznata) a olysävajici formy na kopci nad Morkescm 
v podrostu bucin. Dale se uvadeji tyto lokality: mezi Chocni a Drandysein 
na pravem bfehu Orlice ((^klakovskV); vapnitc uklony v C "ffebove 
(KoSiAc); u potoka nad Hemanincin na prahorach (KostAi.); na stare 
zdi Nedosinskeho haje (F leischkk); na zdi u lesa ve Htrakove (Zoeiimg); 
na zdi v Benatkach u Litornysle (Zoeiimg); Boskov u Üjezda hojne 
(Zoeumg ); ojiukova skala v poli za rychtou v Morasicich (Zoeiimg).
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K  rostlinám, které jsein sbiral, pfipojuji tyto poznámky. Na Andr- 
lovc chlumu roste forma drobná a velmi malo zlaznatá, která ciní dojem 
mísence D. pulchella x Robertiana, ale vedle tobo jsem tu nalezl porost 
formy abnormálné statné, zvysi 4— 5 din, s dolejsími segmenty I. rádu 
zdéli 12— 15 cm (f. major)\ tato forma je zlaznatéjsí a bohaté plodná. 
Také na kopci nad Morkesem rostou vedle D. pulchella velmi slabc 
zlaznaté formy naseho druliu a jejich liybridní púvod nelze vylouciti. 
Jsou tu i formy lysé jako D. pulchella, ale pomer dolních postranních 
lístkú I. rádu k zbyvajícímu listu je u nich stejn}; jako D. Robertiana. 
Oznacuji tuto olysalou formu jako D. Robertiana f. calvescens m. a po- 
nechávám rozfesení otázky o jejím mozném hybridním püvodu dalsímu 
bádání.

Dryopteris spinulosa (Müll.) O. Ktz. V území prevládá nad I). 
austriaca. Jsou tu drobné formy var. exaltata (Lasch) Podp. (na pf. pod 
Hrádkem a Na Luhu), k nim patrí i forma na osamoceném zulovcm bal- 
vanu v lese pod Hrádkem, která by molda byt na prvy pohled povazována 
za drobnou formu D. austriaca var. deltoidea, ale uz její bledé plevv 
prozrazují príslusnost k spinulosa. Jsou tu i formy, které nelze prifaditi 
k var. elevata (A. Br.) Podp., na pf. na Vadétíné, na Andrlovc chlumu 
u Janderovy vyhlídky (c. 450 m). B. Puíisciuáit (MS. p. 8) uvádí tentó 
druli jen v lesícli v Mandlích u Velke Retové a na skalách u Budislavi 
a Jaroso va.

Dryopteris thelyopteris (L.) A. (Jray. Mokry okraj lesa naproti 
Kosumberku u Luze (B. F lkiscukk MH. p. 10).

Echinocystis lobata (Michx.) Torrey et Cray, flícky u Ústí, viz
K. Domim ve Vede Píír. X X I. (1042).

Echinochloa crus-galli (L.) Roem. et ¡Schult. Plevel v zahradácb 
v Litomysli (Zokkmo) a ve Sloupnici (Fleischkk), u Kosíre u Litomysle 
(F leischi:it), na cesté mezi Sloupnicí a Hefmanicemi, u Netfcbského 
rybníka a na cesté do Kornic (K laeAlek).

Echinops sphaeroeephalus L. Vrolná lesní mista na hfebenu nad 
flíckaini (c. 405 m); kolem je smrkové mlází. Z Litomyslska je zná 
F leischer jen ze zahrad.

Ecliiuin vulgare L. Na kefnatych opukovych stráních Kubincova 
vrcliu u Ústí c, 325— 350 m; hojnc Pod horou u Rícek (c. 470 m) a na 
stráních a opukovych skalinách u zfíceniny Lansperku (454 m). 0. Tfc- 
bová: na dráze naproti Rybníku, F. Maloch 21. VI. 1802! Z Litomyslska 
uvádí F leischer (MS. p. 381) jedinou lokalitu: na vyslunnych stráních 
Koncinskych u ¡Sloupnice liojné.

Elatine alsinastrum L. Z okolí Vys. Myta ji uvádejí N eseor a H or- 
cicka (1005 p. 18).
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Elcocharis acicularis (L.) R. Br. Opatov: na pokraji rybn. Hvczdy, 
F. Maloch 20. V IL  1891! (tamtéz K os'í Al).

Elodea canadensis Miclix. Üstí: vyplñuje tüñku za topolovou alejí 
v Kerharticích, c. 325 m; zarüstá rybníky (Rod horou) v spoustách ex 
N espor a H orOicka (1905 p. 08).

Elymus europaeus L. U Semanína, lesy v Zádolkácb, Eistelberg, 
Sauberg (K lapAlek, Zoerxiu); Strakovskÿ les u borní stndánky (Zoehnlc); 
u Lanskrouna (Erxleijex).

Epilobium adnatnm G rise l. Rûzovÿ rybník u Litomysle (Zohkxki); 
Nedosín (K lapAlek); v selské zahrádce v Sloupniei ojedinele a boj ne 
v Cbotesinách (Fleischer).

Epilobium collinum (4 niel. Na stërkovitÿeb rolícb v Horní Sloupniei 
a na vyprahlyeh stráníeh u Telecíbo (B. F leischer MS. p. 001).

Epilobium collinum x montamim (  ̂ E. confine Hausskn.). Na 
návsi v Tcleeím (Fleischer MS. j). 009).

Epilobium hirsuium L. Rybníky u Hofmanic, Netrebí, Loucná, 
údolí Konëinskë, Svábenické, Rorní Sloupniee (Fleischer MS. p. 598).

Epilobium hirsutum x parviflorum ( - E . s u b h irsu tu m  Uennaris.). 
Konéiny u Sloupniee, s rod ici (B. F leischer MS. p. 004).

Epilobium hirsutum x roseum. Konëiny u Sloupniee (F leischer 
MS. p. 004). Toboto misence, i nëkterë jiné, Fleischer eh uvàdënc, bude 
treba podrobiti peëlivë revisi, tfcbas autorûv bystrozrak pfi poznávání 
mísencú i forem je dobfe znâm.

Epilobium montanum x obscurum (— E. ayyrcyoluin LeJak.). 
Strakov u Litomysle (K lapà.lek).

Epilobium montanum x palustre (— E . m u n i a n i fo rm e  Knaf.). 
Rrikopy v Zalsi (B. F leis< uee MS. p. 005).

Epilobium montanum parviflorum. Sloupniee u Litomysle 
(B. F leischer MS. p. 004).

Epilobium obscurum Scbreb. Usarla Lansperk pod zfieeninou, 
e. 430 m. Bazina Vylámovská u Sloupniee (Fleischer); Litomysl (K la- 
pAlek); Sv . Katerina u Poliëky (Celakovskï); pfiko])y bafinatÿcb luk 
u Telecibo (Fleischer).

Epilobium obscurum x parviflorum ( — E . d a c icu m  Borb.). \T Horni 
Sloupniei u Cblebounovy strouby (Fleischer MS. p. 008).

Epilobium obscurum x roseum (=  E . b ra ch ia tu m  Celak.). Yr Sloup
niei lia nëkolika mistecli ( F leischer MS. p. 007).

Epilobium palustre L. Na Litomyslsku liojné na mokradeeb (Flei- 
seiiER MS. p. 003). Bafinaté louky na Vylâmovë u Velkë Retové, F. M.v- 
Lucii 8. V lll. 1892!

Epilobium palustre x parviflorum ( — E . r iv id a re  Wablenb.). Na
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Litomyslsku u potoka pod myslivnou u Strakova (Zoerxio cx F lei
scher MS. p. 006).

Epilobium parviflorum Schreb. V üzemi caste, zvlaste v pfikopech, 
na bfezich, mokfinach, c. 310— 330 in, ale jde i mnoliem vyse do po- 
strannich dolin a roste u potückü v kopcich. Hojna u Litomysle, take 
v  Sloupnici (Fleischer MS. p. 599).

Epilobium parviflorum x roseum ( — E. persicinum Rclib.). Na 
navsi v Sloupnici, velmi liojne u Koncinskeho potoka (Fleischer); 
Svabenice (K houlIk ); u strouhy pfed Näckovym mlynem v Nedoshie 
(Zoekxig).

Epipactis latifolia (L.) All. V üzemi, jak se zda, vzacnc; ve svahove 
bucine pod Hradkem po pravcin bfeliu u sträzniho domku c. 59, c. 320 in. 
C. Tfebova: roztrousene u lesnich cest (F. Maloch 1934, II.); lesy v Za- 
dolkach (N espok a H orcicka 1905 p. 81); Pfivrat (Fleischer); u Seina- 
ninskeho potoka, na Zelnici v lese u potokü (Maloch); les Kabat u Lito
mysle a Dolecky u Sebranic (Zoermg). U Lanskrouna ji uvadi E rxlehex 
(1837, p. X X V II I ) ,  z Vysokomytska (u Mentouru, Podrazku, Posekance) 
A . T rkal (1933 p. 189).

Epipactis palustris (L.) (Jrantz. C. Tfebova: na bazinatyeh lukacli 
u Semaninskeho borku (F. M aloch 20. V II. 1892!, (tez K ostAl, T h. 
N ovak) a na raseline Zaduhy (Maloch 1934, II.); bafiny u Ö. Tfebove 
(R viucka); velmi liojne na vypustenem rybniku u Zadolky (K osTAl); 
Vylamov n Sloupnice na dvon mistech (Fleischer, viz tez N esror a H or- 
cicKA 1905 p. 09, ktefi uvadeji tento drub 1. c. p. 33 take u Litomysle); 
u potoka u Kukle na moravskych hranicich (K osTAl); lesy u ßudislavi 
(T h. N ovak). U Lanskrouna uvadi ji jiz E rxlehkn 1837, p. X X V II I  (tez 
N esror a H orcicka 1905 p. 121), z Vysokomytska (u Jenisovic, Mcrkovec)
A .  T rkal (1933 p. 187).

Epipactis purpurata Sm. C. Tfebova: v lese u pramene bliz Pfivratu 
F. Maloch 7. V III .  1892! jako E. latifolia. Tento vzäcny drub roste podle
B. F leischera (MS. p. 184) v lese Kfepelniku (Hradecke lesy).

Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw. V lese u Cermne u Lanskrouna 
(Jakosl. K osTAl , viz tez M aloch 1934, II).

Equisctum limosum L. V udoli Ticke Orlice na Luhu u tune (slepeho 
ramene) velmi statne, c. 320 m. Porüznu take na Litomyslsku.

Equisetum silvaticum L. V üzemi v lesich roztrousene, na pf. na 
üpati Andrlova chlumu i vyse, take u Orlice pod Hradkem a na Luhu, 
v Klopotskem udoli a u zastävky Hnatnice v lesich na kopci nad Mor- 
kesem, c. 320— 400 m. Na Litomyslsku vsude v lesich a na polich na 
byvale lesni püde (Fleischer MS. p. 19).

Eragrostis minor Host. Na trati nadrazi v Brandysc n. Orl. r. 1882 
velmi liojne (B. F leischer MS. p. 83).
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Erigcron acer L. subsp. anyulosus (Caud.) Vaccari. Podle Flei
scheka (MS. p. 298) velmi hojny na Litomyslsku i Policsku.

Erigeron acer L. subsp. cuactr Dom. Strane u zficeniny Lansperku 
(454 in). Hojne na stcrku trati draliy mezi Litomysli a Ncdosinem 
(Fleische«, MS. p. 298).

Erigcron canadensis L. U Üsti pomernc pofidku; tu onde na niytich, 
lilavnc s ochuzelou vegetaci, na pf. na Luliu a Kubincüv vrcli, c. 320 az 
450 m. Na Litomyslsku podle Fleischeka (MS. p. 299) na rolich, navsich, 
v secich vsude velmi hojny.

Eriophorum angustifolium Roth a E. latifolium Hoppe. Uba druliy 
rostou v okoli C. Tfebove, F. M aloch !, take F leisch ick uvadi na bafinate 
louce na Vylamovc u Sloupnicc oba druliy. E. vaginalum L. nepfichazi 
pro nas v üvaliu; na bafinate loiû c u Rudislavi sbiral je K lacAlek.

Eryngium campcstrc L. Neznam je ani z Üstecka ani z Litomyslska. 
13. F leischek (MS. p. 012) je uvadi jedinc na polnim bfeliu od Budislavi 
k Mladonovicüm (Zoekmg).

Erysimum chciranthoides L. Usti (c. 340 in), pusta mista; u Ö. rJ’fe- 
bove, F. M aloch 1892! Na Litomyslsku podle F leischeka (MS. p. 517) 
u Sloupnice dosti vzaene, jcn nahodile, rovnez u Dzbanova, Voderad, 
Jehnedi, liojncji u Boliunovic, Netfebi, Ccrekviee, hojne na polich 
u Nemeic, Litomyslc.

Erysimum hieraciifolium Juslen. subsp. durum (Prcsl) Thell. Na 
polnim bfeliu u Benatek u Litomysle (Zoekmg) (viz tez N eskoji a H ok- 
cicka 1905 p. 33). Zda dosud?

Eupatorium cannabinum L. V celem üzemi hojne, na lesnatych 
stranich, mytinach, take dole v lidoli ve vlhkych houstinach, od Lans- 
perku jifes Üsti a Kerhartice pod Hradck a k Luliu, v Klopotskem üdoli, 
u Ricek, na Kubincove vrcliu, na Andrlove chlumu rozsifeno, c. 310 az 
500 m. Z Vysokomytska (u Derflika, u Cliocne na Clilumu, na „Milacce“ 
u Born u Prosece a j.) uvadi je A. Tkkal (1933 p. 187). V üdoli Orlice 
mezi Usthn a Chocni uvadeji je take Celakovskv, F leischer, u C. T fe
bove na rüznych mistech F. Maloch, u Koncinskeho potoka ve Svabe- 
nicicli F leischer; dale Litobachy (Celakovskv), Semanin (Posi’j'chal), 
les za Strakovem (K lacAlek, Zoekmg) a jinde.

Euphorbia amygdaloidcs L. U Lanskrouna uvadi ji uz E d. E ralehea 
1837 p. X X V II I ,  pak tez N espok a H orCiCka 1905 p. 121; roste tu 
v Albrechtickem üdoli. Haj na Chlumku (K lapAlek, Celakovskv); stran 
bazantnice Svabenicke (K koi llk, Fleischer).

Euphorbia cyparissias L. V üzemi je obycejnym zjevem na opuko- 
vych stranich, mezicli, u kfovin, c. 310— 470 m. Na Litomyslsku a Po- 
licsku je podle Fleischeka (MS. p. 195) vsude velmi liojna.
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Euphorbia dulcís L. V celém území y lesích roztrousené, c. 320 az 
450 m, na pr. y  habíiné na úpatí Andrlova chlumu (c. 330 m) i porüznu 
vyse v smrkovcm (púvodné bukovém) lese, také u Tiehé Orlice v éásti 
pod Hrádkem a na Luhu, v Klopotském údolí a u Lansperka na kopci 
liad Vaciavem na Vadétíné (e. 3C0— 400 m) v smrkovych (púvodné 
jedlobukovych) lesích a na kopci nad Morkesem v buéinácli (e. 360 az 
400 m). C. Tfebová: Marklova stráñ za Rybníkem, F. Maloch 13. V 
1892! Také na Litomyslsku porúznu (Fleischer, Zohilmg a jiní), na 
Poliésku u Sv. Antonina (Celakoysky), u Chocné, Brandysa, Lanskrounu 
(Celakoysky) atd.

Euphorbia esula L. Na Litomyslsku v krovinách, na mezíeli i na 
rolícli liojná (Fleischer MS. p. 1941).

Euphorbia exigua L. Na Litomyslsku jen na opuce. U Litomysle ji 
uvádí Celakoysky a F leischeh (MS. p. 191) dodává, ze tu dosud roste 
hojné, a sice na polícli mezi Litomyslí a Kornicemi, jakoz i u Benátek 
(ZüElLNUi).

Euphorbia hclioscopia L. U Ústí porúznu. Na Litomyslsku podle 
F lejscueka (MS. p. 192) vsude na polích, u cest a v zahradách jako 
pie v el.

Euphorbia peplus L. V území velmi hojné na pusté a zahradní piulé, 
c. 330— 350 m, na pí. Ústí a okolí, u zastávky llnátnice a j. Na Lito
myslsku hojné jako plevel v zahrádkách ve Sloupnici a Litomysli a asi 
vsude v teplejsí éásti okresu, ale nikoliv na horách (F leischer MS. 
p. 191).

Euphorbia platyphyllos L. U rybníka Kosíre u Litomysle (Cela 
koysky, Z oermc); na návsi v Heímanicích a Vel. Sedlistích (F leischer); 
pod Horcckou bazantnicí (F leischer, Z oermc); u Cerekvice (F leischer).

Euphorbia virgata Wählst, et Kit. C. Trebová: násyp dráhy naproti 
Rybníku, F. M aloch 9. VI. 1892! U silnice litomyslské u Poliéky (F lei
scher, Z oermc). Zdáse, ze jde jen o druhotné lokality, éemuz nasvédéuje 
i ojedinély vyskyt.

Euphrasia montana Jord. V údolí Tiehé ürliee mezi Ústím a Luhem 
porúznu, ale roste s ni také E. Rostkoviana a stricta, c. 310— 320 m.

Euphrasia Rostkoviana Hayne. V území na loukách éasto, na úpatí 
Andrlova chlumu, pod Hrádkem, na Luhu, u Hnátnice a jincle. Také na 
Litomyslsku a Poliésku je podle F leischera (MS. p. 416) vsude velmi 
liojná. Svétlíky z povodí Orlice bude vsak nutno studovati na hojnéjsím 
materiálu. Sám jsem sbíral formy, které mám za prostfední mezi E. Eostko- 
viana a E. montana. Fleischer uvádí zase z Litomyslska formu, kterou 
má za mísence Rostkoviana X stricta.

Euphrasia stricta Host. Ústí: s acidifilní vegetací v údolí Tiehé Orlice 
po pravém brehu v úseku na Luhu (c. .‘:50 m) velmi hojné, také dále
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u Luhu a v Klopotském údolí, téz velmi bojné u zfíceniny Lansperku 
(454 m). Rúzné formy véd<v*i o veliké proménlivosti tohoto druhu. 
Nékteré (na pf. u Lansperku) jsou eelkem typické, pak ale tu jsou formy 
striktní, v dolejsí éásti stromkovité vétvené, odpovídajíeí subspeeii 
stricta (Host) Wettst., lisící se ponze tím, ze m ají lis ty  podstatné 
k ra ts í nez c lán ky lodyzn í. Uz tímto znakem se blízí k subspeeii 
suecica Murb. et Wettst. a teto subspeeii blízí se tím víee formy jedno- 
duclié nebo chudé vétvené (dolé nebo uprostfed), jaké tu jsou vasté 
(f. remotifolia m.). Vedle tobo se vyskytá forma velkokvétá (f. robusta 
Sag.) s krátkymi internodiemi (typiekymi pro E. stricta), ale odpovídajíeí 
velikostí kvétu druhu E. Kerneri Wattst. Také zvláste robustní, vysoké 
a vétvené formy mají dlouhé lodyzní élánky.

Evonymus curopaeus L. V eelém území na opukovyeh kfovinatych 
stráníeh, mytinách, v kfovináeh roztrouserié, e. 310—470 m. V. Tfebová: 
mezi Bieiovou strání a potokem za rybníkem, F. Malocii 27. V 1SÍ)2! 
Na Litomyslsku podle F i.kiscukka (MS. p. 504) jen porüznu: luéní kroviny 
mezi Sloupnieí a Vodérady; v Sloupniei v jcdné zabradé velky strom; 
Konéiny, Bobuñoviec, u Ceiekviee; v bájíeb u Litomysle bojné (Zokhniu); 
Osiíiké údolí, Rulák (Tu. N ovák). V plotceb a krovistíeb na Vysoko- 
mytsku (A. T rkal 1033 p. 102).

Fagus silvática L. V eelém nasem území byl púvodné buk domi- 
nantním stromern; prostíraly se tu vsude souvislé bueiny, resp. jedlo- 
bukové a bukohabrové lesy, jak jsem vylozil jiz dríve (Studie, (Vistl). 
Smérem k (!. Tfebové spatruje se smrk dnes jesté víee nez u Üstí, ovsem 
i tu jsou ])resvédéivé náznaky, ze lesní kultura zménila radikálné púvodní 
kryt lesní. N kspou a HouéiéKA (1005 p. SI— 82) písí o lesíeh v Zádolkáeb 
u C. Tfebové: Vsude vysokv les bukovv a smrkovy“ Jsou to lesy kolem 
lovecké cbaty „Küchel" Na buk poukazují Arum, Isopyrmu. Sanicuta. 
Cardamine, impaticms, Circaea lutetiana a intermedia; z motánníoh prvkú 
Rosa pendulina, Verónica montana, Thalictrum aquilerjiifolinm. Lysi- 
machia nemorum, Aconitum lycocionum, Astrantia, ale jsou tu (zajisté se 
smrkem) i hercynské typy jako Struthiopteris spicant. Trientalis\ jinak 
se uvádí z této oblasti téz Gentiana ciliata, Fragaria viridis, Cytisus capi- 
latus. —  Pokud se tyée Litomyslska, píse B. F muschek (MS. p. 200): 
U Sloupnice jen ojedinélé stromy. Od Prívratu k ( ' Tfebové bojné. místy 
skládá i celé partie lesní. Souvisly bukovy les je v obofe u Semanína. 
Púvodní rozsífení buku tfeba zjisfovati pfedevsím podle zbytkú buko- 
vého podrostu, ktery se zdrzuje namnoze dlouho i v druhotné smréiné. 
Zajímavy, dosti statny buk, jeboz kmen je srostly s kmenem smrku, jsem 
vidél v dolní eásti kopee nad Morkesem u zastávky Hnátnice, c. 365 m. 
Známy je „veliky buk“ nebo „Horákúv buk“ nedaleko borovnice 
u Brandysa n. Orí.: je zvysi 30 m. má- objem kmenu ve vysi jiuldrubn
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metru 6 m, prúmér konmy 30 m, stárí pres 300 let (N espor a H orciCka 
]. c. p. 43).

Falcaría sioides (Wib.) Aschers. V území js ni nevidél. A. T rkal 
(1933 p. 192) uvádí ji u Jenisovic na Vysokomytsku, mimo to byla nale- 
zena u Cerekvice (Fleischer), u Osiku u Litomysle (K lapálhk) a u Be- 
nátek u Litomysle (Zoernig).

Festuca gigantea (L.) Vill. subsp. triflora (L.) V území celkem vse- 
obecné rozsífena v lesích i krovinách a casto velmi hojná a koncem záfí 
jesté v plném vj^voji. Patri ponejvice k habrobukovym lesum, ale udrzela 
se i v kulturních lesích smrkovych. Neváze se na vodu a mokriny jako 
subsp. engigantea, roste casto v lesích i v marinkovych typech a v mnoz- 
ství. Je to zajisté autumnální rasa druhu F  gigantea, kterou jsem nalezl 
tu onde v obrovskych trsech (naprosto rozdílnych od drobnéjsí F  tri
flora) a uz dávno odkvetlou. Sledoval jsem ji pri vsech exkursich: na 
Andrlove chlumu, na Kubincovc vrchu, v údolí Tiché Orlice od Kerhartic 
pod Hrádek, dále na Luhu, v údolí Klopotském, u Rícek, na Vadétínc 
u Lansperku na úpatí kopce nad Václavem, kde rostía s usychající a mo- 
hutnou subsp. engigantea, také v dolní zone kopce nad Morkesem u za- 
stávky Hnátnice, celkem ve vysi c. 310— 500 m: mam za to, ze mezi 
obema subspeciemi jsou také prechody, to jest for my habitu triflora, ale 
s vícekvctymi klásky. () Trebová: v lese u ])otoka Setnanínského. 
F. Maloch 19. VITT. 1892! (velmi typická!, gracilní, listy uzoucké, klásky 
asi trojkvété). Pokud sem patrí ,,F gigantea“ z Litomyslska a Vysoko- 
mytska, treba teprve zjistiti.

Festuca hcterophylla Lam. Ústí: jizní opukové kernaté stráné Ku- 
bincova vrchu poblíze nádrazí, c. 330— 350 m. Nedosínsky háj u Lito
mysle (Zoekmo).

Festuca silvática (Poll.) Vill. V horskych bucinách nebo jedlobuko- 
vych lesích jen lokálné. \r lese mezi Mikulcí a Karle pri hranicích cesko- 
moravskych (Celakovskv) .

Festuca sulcata (Hack.) Richter. Lansperk (454 m). Na Litomyslsku 
podle F letschera (MS. p. 90) hojná.

Ficaria verna Huds. Velmi hojné na celém Litomyslsku a Policsku, 
zvlásté na lukách (Fleischer MS. p. 480).

Filago arvensis L. Koncinská stráñ u Sloupnice a na rolích a úklonech 
u Trpina na Policsku (F leischer MS. p. 314).

Filago germanica L. Bazantnice na Chlumku (Posim'chal, K lapálek, 
Zoermg).

Filago minima (Sm.) Pers. Na sterkovitych rolích u Sloupnice, 
Vodérad, Jehnédí, Hrádku, Dzbánova velmi hojné, také na Koncinské 
stráni (F leischer MS. p. 314); pole pícd hájem Kabátem (Zokkxig).

4(i



První príspévok k poznání kvclcny v povodí Tiché Orlice... 47

Filipéndula hexapetala Cilib. Na Litomyslsku jen porúznu: silnicní 
pfíkop u Janova (Zoernig), kernaty úvoz n Osika (Tu. N ovák), mez ]>ri 
silnici u Benátek (Zoernig).

Filipéndula ulmaria (L.) Maxim, subsp. eu-ulmaria Dom. V údolí 
Tiché Orlice u Ustí obeená na bfezích a vlhcináeh, jde i dosti vysoko do 
postranních dolin, c. 310— 470 m; obecné v odr. denudata. Na Litomysl
sku roste tato odruda v lesním údolí u Horní Sloupnice smérem k Ú. 
Trebové a na Vylámové u Sloupnice, odr. glauca (Schcltz) v údolí Kon- 
cinském, na Folunkách, ve Svábenicích (Fleischer MS. p. 851).

Fragaria moschata Duchesne. Na kefnaté inyti v údolí Tiché Orlice 
na Luhu, c. 350 m. ('. Tfebová: Marklova stráñ za Rybníkem (F. Maloch 
1034, IT). Hermanické zádusí a o hora u Netrebí (F lkischhr).

Fragaria viridis Duchesne. V území na vyslunnych, kfovinatych opu- 
kovyeh stráních casto, na j)r. na jizním svahu Kubincova vrchu u nádrazí 
v Ústí (c. 330- 350 ni), velmi hojnc Pod horou u Rícek (c. 470 m). 
lokálné v Klopotském údolí (330 470 ni), hojné na vyslunnych svazích
pod zríceninou Lansperkem (454 m). (' 'Prebová: lesy v Zádolkách 
(Nkspoji a H ohciCka 1005 p. Si). Na stráních Koncinskych u Sloupnice 
hojné a na mezi za Hermanickym rybníkem (Fleischkh MS. p. 002).

Fraximis excelsior L. Ústí n. Orí.: v bukovych lesích vidél jsem tu 
onde kere (na pr. pod Hrádkem), které by mohly byti púvodní, jinak tu 
onde stromy (i statné), ale nepochybné vzeSlé z kultury. F l e i s c h e r  

(MS. p. 368) uvádí z Litomyslska jen péstované stromy.
Fumaria officinalis L. (). 'Prebová: pole u Prívratu. F .  M a l o c h

10. V III .  1802!; hojné na políeh u Horní Sloupnice (u Dolní Sloupnice 
vzácné), Velká i  Mala Retová ( F l e i s c h e r  MS. p. 500).

Fumaria Vaillantii Loisel. U kaplicky v Koncinách u Sloupnice 
(Fleischer MS. p. 500, r. 1808 marné hledána, r. 1000 znovu zjisténa): 
meze u silnice naproti V Sedlistím (Fleischer).

Gagea arvensis Schult. U Litomysle (K larálek). v Líbánkách. 
Osiku hojné (Zoernig), u Sloupnice vzácné (Fleischer).

Gagea lutea Schult. Louky u Ú. l ’rebové, F. Maloch 12. IV  1802! 
Na Litomyslsku podle F leischera (MS. p. 156) na lukách. kefnatych 
stinnych úklonech, v hájích vsude v okrese hojná: u velikém mnozství 
v travnatych zahradách v Sloupnici.

Gagea pratensis Schult. Na políeh u Sloupnice. zejména mezi jetelem. 
ale ne hojné (F leischer): na rolích u Litomysle velmi hojné (Zoernig).

Galega officinalis L. Z okolí Vys. Myta uvádéjí ji N e s p o r  a H o r - 

c i c k a  (1005 p. 18), ale není u T r k a l a  (1033).
Galanthus nivalis L. Údolí Ticlié Orlice u Lansperka: loucka pod 

kopeem nad Morkesem. mezi krajem lesa a tratí. c. 350 m (teste V Za- 
i í c e e ) .  Velmi hojné ..Na folunkách" u Scdlisté-Sloupnice ( F l e i s c h e r ) :
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podle potoka Desné od Osika az k Trzku; tez na stráni Nedosínské 
a v lesíku v Chlumu ( P ospíchal); 11 Némcic v Kolousce ( K allmíWzek, 
Z ohknhi). U Lanskrouna je uvádí uz E kxlkken 1837, p. XXV1T, na Vyso- 
komytsku roste podle A. T kkala (103.3 p. 185) ve velikém mnozství na 
kraji bukového lesa u Bétníku v domoradickém údolí.

(«alcopsis angustifolia Ehrli. C. Trebová: Marklova stráñ za Rybní- 
kem, F. M aloch 5. XI. 1802! B. F lkisciikk MS. p. 444 ji uvádí z opuk: 
Konéiny u Sloupnice, velmi hojné na opukovém úklonu pod Netrehí. 
hojné na opukovych stráníeh v okolí Luze, velmi liojne na opukové stráni 
,,Pod liájem“ u Poríée, na stráni pod Hrádkem, dále u Litomysle pri 
polní cesto u Benátek (Zoeknh;) a v lomeeh (K lapAi.uk).

(«aleopsis piibesocns Bess. U Üstí n. Orí. liojne v lesích, na niytícli. 
pustycli místech, o. 310— 500 ni. V  Litonivsli a Sloupnici ( F lkisciiei¡. 
ZoTíUNKl).

(laleopsis speeiosa Mili. Vr území, jak se zdá, nehojne: píi kraji lesa 
v údolí Ticbé Orlice od stráznílio domku c. 50 pod Hrádkem k Lulm. 
<*. 320 m. Hojné na stráníeh údolí Choccnsko-Brandyského (K lapíi.hk): 
Nedosínsky jiark u Litomysle (Pospíciial, Zoki:m<¡); Háj mezi Voderady 
a ( -liotésinami (Flkisciiku); Ohlumck u Litomysle (Klapái.kk); lnúiz 
rybníka Hefmaniekélio (Flkischkk).

(lalinso^a parviflora Pav Üstí: u nádrazí (324 m) a u trati obeená. 
také Kerhartice, Klopoty. Bícky, Hnátnice, Lansperk, zkrátka vúbee 
obeená, e. 310— 460 m. U C3ioene mezi repon ji uvádí A. T kkal (1033 
p. 103). F lkischkk ji jeste neznal.

(jalium aparine L. U Üstí v kfovináeh jen velmi porúznu; v údolí 
Tielié Orlice v malcm bramboristi v úseku od Kerhartic pod Hiádek 
zvlástní bustosméstnaná forma, c. 320 m. Také na Litomyslsku jako 
plevel na jiolích, v zabradách liojne ( F lkischkk MS. p. 350).

(¿alium borcale L. C Trebová: na Stépánové louce u Pfívratu. 
F M alocii 1802! V okolí Litomysle na lukáeh dosti hojné ( F lkischkk).

(jalium cruciata (L.) Scop. Rozsíreno v krovinách, na mytícli, tiav- 
natych místech lesních od Lansperku pfes Ustí a Kerhart.ice pod Hrádek 
a na Luliu i na okolníeh kopcích (Andrlúv chlum, Kubincúv vrcli. 
u Rícek atd.), c. 310— 500 m.U Ü. Trebové hojné ( F lkischkk); Marklova 
sti;áñ u Rybníka (Maloch 1034, II). V okolí Litomysle v hájícli, krovinách 
i na návsích (Sloupnice, Vlckov) hojné ( F lkischkk MS. p. 360).

(líalium palustre L. Tuné u Kerhartic (c. 320 m) a vúbee na bfezích 
a v mokradech v území obecné. Podle Fu-asen kka (MS. p. 358) velmi 
hojné vsude v okolí Litomysle a C. rrfebové na bazinatyeh lukáeh. 
u rybníkú, túní.

(«alium puntillan Murrav subsp. vvhjotuw (Caud.) Schinz et Tliell.
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Ö. Tfebova: v lese na Jeleniei, F. M aloch S. VIT. 1H02! Hojne v okoli 
Litomysle na inezich a stranich ( F leischer MS. p. 357).

Galium rotundifoliuin L. (!. Tfebova: v lese na Jeleniei, F. M ai.ocm 
H. VIT. 1802!, take na jinycli mistech (pod Pfivratskou silnici, F leisi i iek); 
lesy öd Hrädku na Vylamov, Mnndlc a Koncinske haje n Sloupniee 
( F leischer MS. p. 3(11); na H orach ( K lapAlek). Take Choeeft (Onz) 
li Lanskrounu (Üelakovsky).

Galium Schultcsii Vest. Nedosinsky park (fhaAKovsKv): Chlumek 
( K lapAi.eiv).

Galium silvaticuni L. V lizemi v lesieh a kfovinach, take na mytich 
na mnoba mistech, eelkein rozsifeno, hlavne s bukeni, habrein a liskmi. 
ale udrzelo sc i v kulturnieb hucimich, e. 310 — 500 in. ('. Tfebova: kef- 
nata Marklova straft za Rybnikem, F. M aloch 8. V II. 1802! V udoli 
Orli ee od Usti do Chocne misty hojne ( F leischer). Chlnmek u Tr/.ku 
(Oelakoyskv , K lapAlek); v Nedosinskem haji hojne ( K lapAlek).

Galium spiirinm L. var. le.iospermvm (Wallr.) Hayek. Plcvcl na 
rolich (na pf. u Sloupniee inezi brambory) i v zahradach na Litomyslsku 
( F leischer MS. p. 350). Var. Yaillanlii (DL.) Koch taktez (u Sloupniee 
pospolu s pfedebozim).

Galium uliginosum L. Kainz u Pfivratu ( K lapAlek , Z okrxih); bafi- 
nata Inka na Vylamove u Sloupniee (Fi.eischer); Strakov ( K lapAlek).

Galium vernum Scop. U Lanskrouna je uvadi E rxlehex 1837. 
p. X X V II.

Galium verum L. Na Üsteeku, u 0 Tfebove, na Litomyslsku rozsi- 
feno na inezieh, stranicli, sussich loukach. V okoli LitomySle je podlc 
B. F leisch era (MS. p. 352— 353) hojne jak subsp. euremtn Dom. tak 
subsp. Wirtgeni (F.  S chi ltz) Oborny. Tato kvete aspoft o tyden drive.

Genista germanica L. Z uzenii ncznam. Dvofisko u Chocne (Cei.a- 
koyskY); C. Tfebova ( R vricka); bazantnice na Horkaeh (Zo hr mo . 
F leischer); les Kabat u Litomysle a okolni louky (T h. N ovAk): u Brlenky 
(Zoernig).

Genista tinctoria L. V okoli Usti roste dosti casto na krajieh lesu 
(teste red. T r oj na , sam jsem ji nevidel). Lesy u V Tfebove, h. M aloch
2.V II. 1802! ü  Zamberka ( N espör a H okcicka 1005 p. KiO). Na Lito- 
myslsku v hajieh a lesieh hojne ( F leischer MS. p. 850).

Gentiana amarella L. subsp. <■ iinnmrella Murb. var. axillaris 
(Schmidt) Hegi. Nehojne na jilovite, opukove pude Pod horou u fticek 
(e. 470 m) u Üsti. Dale jsou zaznamenany tyto lokality: strain* na Po- 
povei u ¡Stcnce u Luze (A. T rkai . 1033 p. 100); meze u Vraelave u Vys. 
Myta (Zoernig); u Velke Retove a Semanina ( K lapAl ek ); u mestske 
eihelny v Litomygli (Zoehnju); v Horni Sloupniei poruzmi ( F leisi he r). 
U Lanskrouna (En.  E rxlehex 1837 p. X X V II).
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Gentiana campestris L. Pod tímto jménem jsou uvedeny nékteré 
lokality, které tfeba vsak znovu ovéfiti a zjistiti, o ktery druh jde. 
U Lanskrouna (En. E kxleben 1837, p. X X V II );  lesy v Zádolkách u C. Tfe- 
bové (N espok a H oäOiCka 1005 p. 81); svétlé lesy u Novych Hradu 
u Desné (T h. N oyAk ).

Gentiana ciliata L. V území na opukovych kefnatych i volnych 
stráních casta: roste na Kubincové vrcbu (c. 325— 360 m), ale v  úzasném 
mnozstvi (sta a sta) Pod horou u Ricek (c. 470 m); jsou tu formy s veli- 
kymi kvéty, vzácné i s drobnymi, ctyrikráte mensími, nékteré jsou 
temnéji modré, jiné (vzácnéji) bledsí, jsou jednokvété az vícekveté. 
1— 6kvété. Zvlástní zmínky zasluhuje forma zdrobnélá malokvétá: 
flores parvi, c. 21/2 cm longi (in planta typica usque 41/2 cm longi); planta 
pumila, simplex, uniflora, 6— 7 cm alta. Dosti hojné na paloucích a mezi 
krovinami od zríceniny Lansperku (454 m) k osadé (c. 430 m). V spous- 
tách u Retúvek (smérem k Sloupnici) dr. N eklax V elehil 25. IX . 1041! 
Lí)kálné také v Klopotském údolí. C. Trebová: na kraji lesní césty nad 
Coufalovou studánkou u Prívratu a jinde (F. Maloch 1034, V) a lesy 
v Zádolkách (N espok a HouriíKA 1005 p. 81); tito autori (p. 160) ji uvá- 
dejí také u ^amberka. V okolí Litomysle podle F leische« a (MS. p. 375) 
vsude roztrousená, y hojnosti jen na opuce: palouky a meze v Horní 
Sloupnici v Koncinách na rúznych místech (Fleische«); hojnc u Hrád- 
ku a Velké Retové (F leische«); za mcstskou cihelnou u Litomysle. 
lesík Kabát (Zoeiimg); u Litrbachú, Karle, Semanína, Opatova (Pospí- 
chal).

Gentiana cruciata L. Lesní louky a stránc u Ustí (N espok. a H okcicka 
1005 p. 67). U. Ö. Trebové (Cej .akovsky). Pravy breh pfi lucním údolí 
za Litobachy blíze Nové Vsi (K astneh). U Lanskrouna (En. E kxlehen 
1837, p. X X V II ).

Gentiana Germanica Willd. subsp. eugermanica Braun-Blanq. 0. Tre- 
bová: lesní luka biíz kaple na Horách, F. M aloch 28. IX . 1802! Vedle tobo 
uvádí M aloch (1034, V ) G. germanica var. calycina na louce v Zádolkách. 
N espok a H okCiOka (1005 p. 67) uvádéjí G. germanica na lesních loukách 
a stráních u Ústí, En. E kxlebex (1837, p. X X V II ) u Lanskrouna. B. F lei
sche«  (MS. p. 373) neuvádí vúbec G. germanica z území, zato u Ö. Tre- 
bové, u Litomysle a Policky G. carpathica Wettst.

Gentiana pnenmonanthe L. Opatov: luka od Kukle k Starému 
Valdeku, F. M aloch 10. V III .  1802!; Opatov (K lapálek); luka u Mikulce 
(Celakoysky, Z diíjlmg); u rybníka v Körbru (K lapálek). Bor u Vys. 
Myta a Sténec u Luzce (A .T kkal 1033 p. 100).

Geranium columbinum L. Stráné u zfíceniny Lansperku (454 m). 
Náves v Sloupnici na mnoha místech a u kaple v Koncinách (F leische«). 
U  ^amberka (N espo«  a H okcicka 1005 p. 160).
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Geranium dissectum L. Vysoké Mÿto, Choceñ, Ústí n. Orí. (Öela- 
koysky). Ö. Tfebová: Bierova stráñ za Rybníkem, F. Maloch 2. VI. 
1892! Hojne jako plevel v zahradách v  Sloupniei (Fleischer).

Geranium phaeum L. Ústí: travnatá mista a u kfovin v údolí Ticlic 
Orlice pod Hrádkem a odtud k Luhu (misty jestë 25. IX . kvetlo), c. 
315— 320 m; pak misty hojnë v Klopotském údolí a odtud do Rícele 
(c..420 m). Choceñ a Brandys (Celakoyskÿ), u Visnarova ve Vys. Mÿte 
(A. T kkal 1933 p. 188), u 2amberka (N eseok a H orCiCka 1905 p. 100), 
u Lanskrouna (E d. E rxleben 1837, p. X X V III ).  C. Trebová: kernaté 
stráne za Rybníkem, F. Maloch 12. VI. 1892! Velmi hojnë na lukách 
v okolí Litomysle (Fleischer), na lukách blíz Sv. Antonina u Litomysle 
(Celakoyskÿ); v Sloupniei i na zahradách hojnë (Fleischex).

Geranium palustre L. V území, jale se zdá, nehojnë; jestë kvetoucí 
pfi leraji lesa v údolí Ticlic Orlice od strázního domku c. 59 pod Hrádkem 
le Luhu, c. 320 m. Vylámov u Velkc Retovc, kraj lesa a bazinatÿch lule, 
F. Maloch 8. V l l l .  1892! (viz tez Maloch 1934, IV). U  0. Trebové podle 
Malocha schází. F leische.il(MS. p. 582) jmenuje tyto lokality: Konciny 
u Sloupnice na rúznych místech; hojnë ve Svábenicích pod Bohusovieemi; 
náves v Chotësinâch; kroví u Zálse. Na Vysoleomytsku u Derflíka je uvádí 
T iikal (1933 p. 188).

Geranium pratense L. V území roste hojnë v údolí Ticlié Orlice 
zvlàstë v blízkosti osad a domü, ëasto s bledsími levëty (f. lilacinum Cel., 
viz tez R oblen a 1923 p. 131), c. 310—350 m, stoupá do 470 m v postran- 
nícli dolinách. V okolí Litomysle je na lukách, zejména na opuce, vsude 
velmi hojnë v odr. lilacinum, kdezto typické není pràvë hojnë; b ë lok vë tc  
na louce u rybnilea Hermanického a na nàvsi v Sloupniei (Fleischeü 
MS. p. 581).

Geranium pyrenaicum L. V Üsti v tràvë pod Kubincovÿm vrchem. 
C. Trebová (F. Maloch); v Litomysli v zahradách (Poseí* iial, Zoekmo).

Géranium Robertianum L. Velmi obeené v lcsich a kíovinách, 
c. 310—500 m, také na Litomyslsleu vsude v plotech leamennÿch, lia 
vlhleÿch stinnÿch místech, v Nedosinë a Sloupniei take bëlok vëtc, 
v Hràdku velmi ozdobnà forma flore laete roseo (Fleische» MS. p. 578).

Geuni rivale L. V okolí Ústí porûznu (fed. T hojna). C. "ITebová: 
u poto leu, struh, na lukách v okolí, F. Maloch 20. V 1892! (tÿz 1934, 
111, uvádí je jen u potoka na lukách v Krivliku). Mokrà lulea a u potoleû 
na Vysokomÿtsku (A. Txkal 1933, p. 194); u Lanskrouna (Ehxleiie.n 1837 
p. XX V III). V okolí Litomyslska hojnë (Poseichal), v Ptacim lese 
(Th. N oyàk), údolí Konëinsleë, Folunlea, Svábenice (Fj.eiscuee). Luka 
u Trpina na Policsleu (Fleischer).

Geum rivale x urbanum (— G. intermedium Elirli.). Litomyslsleo: 
u Netfebi s rodici (Fleischer MS. p. 080).
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Gcum urbanum L. V üzemi roztrousene v lesich, kfovinach, na 
pustych mistech, c. 310— 470 m.

Gladiolus imbricatus L. Hojne u Mikulce blizko hranic moravskych 
ke Kukli (Celakovsky, P ospichal); mezi Litrbachy a Janovem po- 
skrovnu na lesni louce (PospIchal); okoli Policky (N espok a H okcicea 
1905 p. 97).

Glyccria fluitans (L.) R. Br. Klopotske üdoli u Üsti. U Litomysle 
(Zoeknig), u Sloupnice u Koncinskeho potoka, lesni kaluze u Horni 
Sloupnice a ve Vylamove (Fleischer MS. p. HO).

Glyccria maxima (Hartm.) Holmb. Upatov: rybnicek u Vidlicaku, 
F. Maloch 29. V I. 1892! U Hlubokeho rybnika a Kosifc v Litomysli 
(Zoerniü); rybnik u Velk.Sedlist (Fleischer, Zoernig); v rybnice Henna-
nickem (Fleischeh)-

Glyccria ncmoralis Ueehtr. et Körnieke. U potoka vytekajiciho 
z udoli Kfivolika u C. Tfebove velmi liojna (Jakoslav K osTAl, viz lez 
F leischeji MS. p. 87 a Maloch 1934, III ).

Gylccria plicata Fries. V üdoli Ticke Orlice pod Hradkcm, c. 320 in. 
U potüeku blize Üsti (R ohlena 1931 p. 15). C. Tfebova: pfikop u drab\ 
blize strazniho doniku e. 200, F. Maloch 14. VI. 1892! U C. Tfebove 
velmi liojna a na Litomyslsku vsude liojna u potokü, v jifikopeeli, um 
mokrych lukaeh, ncjbojnejsi ze zblocluinü (Fleischek MS. p. 87).

Gnaphalium liitcoalbum L. Na Litomyslsku na zanedbanem sterUo- 
vitem poli na Dzbanovci (Fleischek); pole pfed lesem Kabatem u Lilo- 
mysle (ZoekiMo); na bfeliu Kosife u Litomysle a nahofe na Cliliunku velmi 
vzaenc (K lapAlek).

Gnaphalium silvaticum L. V üzemi neroste na aktivni püde lesni. je 
vsak caste na ochuzele a vylouzene (nebo vapnite) püde, na temenccl' 
na tftinovych myticli, v Callunetech a Myrtilletecli, ovsem v nejvctsi 
casti üzemi se omezuje prave na tato stanoviste a ochuzele kraje lesni.
o. 310— 500 m. V okoli Litomysle vsude obecne na pasekach, ve vfeso- 
vistich, v lesich i na rolicli (Fleischek MS. p. 315).

Gnaphalium uliginosum L. V üzemi porüznu, na pf. na vllikycb Mi 
nitych mistech v üdoli od Kerhartic smerem k Hradku (c. 320 in) 
u Ricek (c. -4 20 m), u zastävky Hnatnice (355 m). Na Litomyslsku velmi 
liojna na polich, v pfikopech a pod. (Fleischer MS. p. 310).

Gymnadenia conopsca (L.) R. Br. Lesni louky a strane u üsti (N i;sr<n; 
a H oucicka 1905 p. 07). C. Tfebova: kefnate strane za RybniKeni. 
F. Maloch 9. VI. 1892! (tyz 1934, II, j menu je Marklovu st ran za R> b- 
nikeni). Na ostrove rybn. Hvezdy u Opatova (M ajah n); üdoli za Kozlo\ ein 
k Clupku (Maloch); na mokrych loukach u Sloupnice dosti liojne ( f  i.m 
s c h e r ) ;  louky u Karle, Scmanina (Bosnc h a l ) ,  Mikulce ( ( e l a m ) N s w ' )
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u Borek a ve Strakovskych lesích (Tu. NovAk); 11a lukách u Litomysle 
(Zokkmg); Sv . Katerina 11a Policsku (ChlakoyskY). Na Vysokomytsku 
11a lesních loukácli u Posekance (A .T kkal 1033 p. 188). U Lanskrounu 
(Ekxlebkn 1837, p. X X V III).

Gypsophila muralis L. Velmi hojné 11a vlhcích rolích u Sloupnice, 
Kornic, dale u Vodérad. Dzbánova, Jehnédí (Fu¿ischeh MS. p. 543).

Hederá helix L. Vadétín u Lansperka: v smrkovém (púvodne jedlo- 
bukovém) lese na kopci nad Vádavem a také 11a jebo svétlejsích místech 
s B racliypod ietu in  silvatici se strevicníkem casto, ale jednotlivé, 
c. 380— 450 111; nehojne také v buéinách 11a kopci nad Morkesem, c. 380 az 
410 m; s bukem 11a svalm pod Hrádkem (red. T jiojea). (). Trebová: 
Marklova stráñ za Rybníkem, F. Mammii 5. XI. 1892! V hazantnici 
Bohuñovické ve Svábenicích (Fu-asen Kit).

ilelianthemum chamaccistus Mili. Niibsp. ova tu m  (Viv.) l)om. 
Vinice u Mravína a jindc na Vysokomytsku (A. T ukai, 1933 p. 191). 
V okolí Chocné (N kscoii a HoneifKA 1905 p. 7). Z Litomyslsku uvádí 
FiJoiseiiEii (MS. p. 533) tyto loknlity: Mikulé u Litomysle (CelakovskY); 
louky u Borck, v «Innové (T 11. N o\Ak); u Benátek. Janova, Bolanky 
(K lal'Aijík); u Cerekviec sniérem rPisové (K iumi.Ik); úklony u Nové Vsi 
(Zoekmu); u Osika, hojné u Trstenice a 11a stráníeb 11 Stfenice (Fu-useniai).

Ilcllcborus viridis L. IJ Lanskrouna jej uvádí En. Eiixij-jiem 1837.
p. X X V III. 11 Zamberka N esim>i¡ a H oiu' k' ka (1905 j). 100). Jdc zajisté 
jen o zplanélé rostliny. Na Litomyslsku péstují tentó drub casto v zalua- 
dách (Fkkischek MS. p. 488).

Hepática nobilis Mili. Na innoha místech v údolí Ticlié Orlice, není 
vsak zcela obecná. Patrí buku a liabru, udrzuje se vsak misty dloulio 
i v druhotnych smrkovych lcsícli, ac i tu nejspísc u néjakclio listnáce (na 
pf. lísky). Misty roste 11a inalém prostranství velmi liromadné. Sbíral 
jsem ji v dolní zone Andrlova chluniu, u Kerhartic, pod Hrádkem. na 
Luhu, c. 320— 400 m, dále 11a Vadétíné 11a kopci nad Václavem misty 
v smrkovém (púvodním jedlobukovém) lese (c. 300— 400 m). nehojne na 
kopci nad Morkesem u zast. Hnátnice (c. 370—410 m). C Trebová 
krovina u Semanínskébo borku, F. Mai.och 8. IV  1892! Konciny u Sloup- 
nice, jia vice místech. dále Folunka (tu i kvétem cervené rüzovym) 
Svábenicc a Hrádecké údolí (Fuast h  1; 11 MS. ]». 474): Nedosínsky háj. 
Stráñ a remíz Nazaretsky (K i.acai.kk). Ilukovy les u Bétníka v Domo- 
radickém údolí, téz ruzovy (A .T kkai, 1933 ]». 185).

Hemiaria glabra L. Písciny u potoka pod Komimberkem (K i.aj’álkk). 
lT rPrpína na Policsku porúznu (FuaseiiKit).

liieraeiiim auricula Lam. et I)(' Vsude na Litomyslsku hojné 
Fujsi hi;k MS. p. 208). Lokálnc 11a louce v Klopotském údolí u Lstí.

Pr\ní píispevek k poznmü kveteny povodí rr¡c-lu* Orí ice...
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Hieracium Bauhinii Bess. V rüznych formách príslusejícícli k subs]). 
magyaricum Zahn a subsp. eu-Bauhinii Zahn na Litomyslsku (Konciny 
u Sloupnice, Hefmanice, Hrádek, Osik, Nedosin, Litomysl, Janov), take 
u Vys. Myta a na úklonech dráhy u Chocné (Fleischer MS. p. 273).

Hieracium cymosum L. U Litomysle (K larAlek ex F leischer MS. 
p. 270). U Lanskrounu je uvádí E d. Ekxlebex 1837, p. X X V II I .

Hieracium flagellare Willd. (H . pratense —  pilosella Zahn). V okoli 
Litomysle na svazich silnic, na mezich na mnoha místech, také Koncínská 
louka a meze u Sloupnice (Fleischer MS. p. 268).

Hieracium floribundum Wimm, et Grab. (H . jrratense >  auricula 
Zahn). U Üstí n. Orí. dosti cetné (R ohee.va 1923 p. 92). C. Tfebova. 
travnatá lesní cesta v Zádolkách (Zoernig); Suchá u Litomysle a Koncin- 
ská stráñ u Sloupnice ( F leischer MS. p. 270).

Hieracium Lachenalii Gmel. Lesnatá stráñ na kopci nad Václavem 
na Vadetíné, c. 400— 420 m. Nekolik lokalit z Litomyslska uvádí F lli- 
schiír (MS. p. 275).

Hieracium laevigatum Willd. V území na opukovych krovinatych 
stráních, mytinách a v  lesích rozsíreno, c. 310— 500 m. Hojné take na 
Litomyslsku, odkud F leischer (MS. p. 275) uvádí u Dzbánova take 
subsp. tridentatum (Fríes) Zahn.

Hieracium murorum L. V území roztrouseno v rüznych formách, 
stcjné i na Litomyslsku.

Hieracium pilosella L. V území hlavne na druhotnycJi stanovisl íc li 
a na oclnizeló pude, jinak je opukovym spolecenstvüm cizí. Na Litomy- 
slsku a Policsku je vsak podle F eei.sche.ra (MS. p. 267) vsudc liojné.

Hieracium piloselloides Vrill. Mezi Cliocní a Slatinou a na })asecc 
u Dzbánova ex F leischer (MS. p. 271).

Hieracium pratense Tausch. Na Litomyslsku podle Fleisch li: \ 
(MS. p. 269) na dosti cetnych místech.

Hieracium raccmosum Waldst. et Kit. Dosti rozsíreno v zajímavycli 
a vyraznych formách, také na kopci nad Václavem na Vadetíné, na 
Kubincové vrcliu, pod Hrádkem, c. 320— 450 m.

Hieracium sabaudum L. V úzeiní casté v lesích a na mytinách, 
v rüznych formách, které patrí jak subsp. e-usabaudum Dom. tak subsp. 
boreale (Fries) Zahn. Podle F leischeka (MS. p. 278) hojné také na L ito
myslsku a Policsku.

Hieracium umbellatum L. Uvádí je z Litomyslska F leischer (MS. 
p. 277), ale jelio rozsííení není dosud podrobnéji známo.

Hippuris vulgaris L. Brandys n. Orí. (Culakoyskv)- Na, Policsku: 
mlynsky príkop na Dlouhé u Brezo ve (F JjEischer MS. p. 188).



IIolcus lanatus L. Misty na vlhcích údolních lukách u Tielié Orlice 
mezi Ústím a Luhem, o. 310— 320 ni. Na Litomyslsku porfíe F lkisciieiia 
(MS. p. 64) hojny vsude na lukách, úklonech i v seéích.

Holens mollis L. V nasem území y lesích i na otevrenych místecli 
poruznu, o. 320— 500 ni. Také n Sloupnice, Litomysle, Vodérad, Chotésin, 
Janova (Fleischer, K lavAlek, Z okií.mi ;).

Holostcum umbcllatum L. Konéiny u Sloupnice na vice místech. 
u Litomysle nejhojnéji smércm k Oerekvici a odtud porfíe silniec k Netrebí 
(Fleischer MS. p. 540).

Homogyne alpina (L.) Cass. V7 okolí LanSkrouna (En. E uxleiien 
1837, p. X X V III).

Humillos lúpulos Jj. Ústí: ])lany elimel roste v ninozství (hlavne 
25. IX . ovsem plorfny) v úrfolí Ticlié Orlice orf Ústí pfes Kerhartioe porf 
Hrárfek a k Lnlni, také v Klojiotskérn úrfolí, c. 310— 350 m. Forfle 
Fl iíihchiíi¡a (MS. ]). 226) schází úplné o Sloupnice, Vorferarf, Jehnérfí, 
Dzbánova a bezpocbyby ve vsech jeisté cblarfnéjsícb cástcch okresu: 
rovnez u (l. Trebové jest jen péstovany (M aloch), roste vsak plañe uz 
o Skutce, v úrfolí Orlice orf Ustí k (íliocni a dale do kraje a v úrfolí Loucnc 
a u potocních píítokú. V kroví potoka porf Hobimovicemi ( F lkiscmkr); 

ÖRicke údolí ii Litomysle (Zoickmg).
Hydrocotyle vulgaris L. Porfíe N uScoka a HoaeirKv (11)05 p. 18) 

u Vys. Myta. Tentó pozoruhorfny úrfaj vyzarfuje ovérení.
Hyoscyamus niger L. u 2amberka (Nicsrou a Hoiirif’KA 11)05 p. 160). 

Objevuje se po návsích v Heímanicích, Chotésinách, Cerekvici, Serflisti 
(Fleischer MS. p. 31)1), tez v Trzku a Horn, i Doln. Újezrfé (K lai’Alek).

Hypericum acutum Mönch. Chocen a Vysoké Myto (Cklakoyskv), 
na Vysokomytsku tez u Podécek (A .T rkal 11)33 p. 187). Ústí: u strouhy 
porf Kubincovym vrehem, c. 330 m. Dalsi lokality (prikopy, potoky) 
uvárfí Fleischer (MS. p. 571): Pfívrat, Horn! Sloupnice, Koncinsky potok 
u Sloupnice, tez Némcice (Zoeunig), Osik u Litomysle (T h. N ovák).

Hypericum hirsutum L. U Domoradic na Vysokomytsku (A. T kkal 
1933 p. 187), Choceñské doubravy (Öelakovsky); u  Ö. Trebové horni 
hrbet na opuce (Celakoysky); Sv . Antonín u Litomysle, Chlumek (Cela- 
kovskY, Z oerxig); na Folunkách u Sloupnice, bazantnice u Bohuñovic 
(Fleischer).

Hypericum humifusum L. 0. Trebová (R yhiCka). Podle F lkischkka 
(MS. p. 571) roste liojné na stérkovitycli purfách orf Vorferarf az po Vy- 
lámov a orfturf rfále po vysociné, zejména na jetelistich a vresovisticb: 
Dzbánov, Jehnérfí, Hrárfek, Vlckov, Ölupek. Zhof, Némcice, Sloupnice. 
rfále role okolo Borku pferf Janovem a v lese Kabát (P oscíchal).

Hypericum maeulatum C'rantz. V celém území na okrajích lesú 
a krovin, lesních loukách i na vlhéích místech obecny, hojnéjsí nez
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H. perforatum, c. 310— 500 m. Ö. Trebová: kraj lesa u Semanína, F. M\- 
r,oon 11. VIT. 1892! i jinde v okolí. Na lesníeh lukách na Vylámové 
n Sloupnice hojnë (Fleischen); u Nëmcic (K lavAlee); v krovinâch a na 
lukách u Sloupnice (Fleischen).

Hypericum montanum L. U Luze u Stënce, u Sedlece (Fleischen, 
cf. P i lcha ht Vëda Pfír. XX. 278, 1941). Chocen a Strakov u Litomysle 
(Celakovskÿ).

Hypericum perforatum L. V území roztrousenë. C. Trebová: sucha, 
travnatá mista, F. M aloch 15. VIT. 1892! (nâpadnë úzkolisté!). Na 
Litomyslsku vsude velmi hojnë (Fleischen MS. p. 572).

Hypochaeris glabra L. Velmi hojná na stërkovitÿch rolích od Vodërad 
a Dzbánova az na Vylámov u Sloupnice, ale na lepsích pudách schází; 
u Jehnëdi, Hrádku, Janova; na Policsku u Trpína hojná (Fleischen 
MS. p. 290).

Hypochaeris macúlala L. Ö. Trebová: lesy v Zádolkách (NnSeois 
a TToiíCicka 1905 p. 81); lesní stráh u Kukle blíze moravskÿch hranic 
hojnë (Jak. KosTAl).

Hypochaeris radicata L. Ustí: lesnatÿ svali (smrk) s acidifilní vcgc- 
tací v údolí Tichc Orlice v cásti na Luhu (c. 350 m) a jinde V území na 
obdobnych stanovi,stich. Na Litomyslsku a Policsku vsude na paloucích. 
mezích a |)asekách hojná (F leisciihu MS. p. 291).

Impatiens noli-tangere L. U Brandysa ,,pod K lopoty“ , v okolí Jeni- 
sovic (A .T jckal 1933 p. 187). V celém nasem území u Lansperku a Hnát- 
nice pfes Üstí a Kerhartice pod Hrádek, Na Luhu, v Klopotskëm údolí 
í)becná. Není tu vyznacná pro bystfiny (ac roste i na nich), nybrz rosto 
v ponëkud vlhcích lesích (pûvodnë bukovÿch a jedlobukovÿch, dues 
zcásti smrkovych) a tvorívá tu ohromné netykavkové porosty. rTakovc 
porosty spatríme na pr. na svahu Andrlova chlunui nad prírodním 
divadlem (c. 410 m), kde jsou opravdové netykavkové lesní stráné. 
Vreliké netykavkové porosty jsou také po jiravém bfelm Orlice na svazích 
pod Hrádkem a Na Luhu. Zajímavy typ, v némz Oxalis tvorí nizsí 
a Impatiens vyssí patro, jen na híebenu kopce nad Morkesem (c. 410 m). 
(J. Trebová: v lesním údolí Krivolíku, F. Maloch 20. VTIT. 1892! Na 
Litomyslsku asi ménë hojná. F leischen (MS. p. 575) ji uvádí jen u Sloup
nice (u potoka a na návsi) a u Hrádku.

Impatiens parviflora DC. Pod mostem v tunelu v Chocni ]>ozoroval ji 
jiz K lai'álek; od té doby se tu nesmirnë rozmohla a roste v ohromncm 
mnozství v parku Chocenském podél Orlice v kfoví (F leischen)- A- I a KAl 
(1933 p. 187) píse, ze hustyrn kozichem svyrn pohltila celÿ breh Tichc 
Orlice v Pelinách, v Chocni, téz v Jungmannovych sadech ve Vys. Myh 
(tu ji pozoroval téz Skarmtzl) a jinde. V Chocni se stala plevclí i v blíz 
kosti nádrazí (D o.min 1920 —  1930); take N espon a H onCiT'ka (1905 ]». 0
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ji uvádéjí z Chocné. V  mnozství roste take u Vraclave a u Sv. Milewláse 
(Fleischer, viz P ulchart Veda Prír. X X . 278, 1941). Hojne 11a brezích 
Louéné v samé Litomysli (M. P i lciiart V II. 1931).

Inula britannica L. Na návsi v Sloupnici hojne, téz u Hefmaniekélio 
rybníka (Fleischer MS. p. 301). Podle A. Trkala (1933 p. 190) sbírá lid 
lia Vysokomytsku tentó drub a I .  salicina jako „arnilea“

Inula salicina L. Na slatinné bariné za Cliocní (Fleischkr); na Vy
sokomytsku (bez blizsí lokality) ji uvádí A. T he al (1933 p. 190). 0 Trc- 
bová: bafinatá louka u Semanínského borku, F. Maloch 11. V II. 1892! 
Molerá louka u Horní Sloupnice smérem k 0. Trebové (Fleischer): 
bafinatá louka u Semanína (Jar, K oSTAl ); lesní návrsí za Litrbachy 
proti Nové Vsi (Zoernic).

Inula vulgaris (Lain.) Trevisan. V území castá: neobycejné hojne na 
krovinatych opukovych stráních Kubincova vrchu (c. 325—380 ni), také 
Pod liorou u Rícele (c. 470 m), loleálné na mytícli v údolí Tiché Orlice 
mezi Kerharticemi a Luhem (c. 340— 350 m); Vadétín u Lansperleu: na 
mytích na kopci nad Václavem (c. 450 ni); hojne mezi krovinami na 
stráních u zííceniny Lansperka (454 m). Nedosín u Litomysle (K lavAlek); 
v Doleckách (Th. N ovák).

Iris pseudacorus L. V okolí Ústí (N eSpor a H okCiíka 1905 p. 07). 
C. Trebová: u Tfebovky za rybníkem (F. M aloch 1934, IV ); u C. Trebové 
porídku (R yiuCka). Na Vysokomytsku u druliého rybnícku Zámrského 
(A.Trkal 1933 p. 194). U  Lanskrouna (En. E hxlehen 1837, p. X X V II). 
Lucní príkopy u Hrusové (Skaknitzl). Barinaty príkop v lukáeli pod 
Dráby proti mlynu „na Valse“ (Zoehnig).

Iris sibirica L. Na lesní louce u Horního Jelení (podle sdélení ¡SieAu- 
aitzlova ex Fleischer MS. p. 174). U  Lanskrouna (Ekxlebex 1837 
p. X X V II).

Isopyrum thalictroides L. Ústí: déti je píinásejí z údolí Tiché Orlice 
odnékud u Hrádku (sdélení fed. T rojxy). C. Trebová: lesy v Zádolkách 
(N eSpor a H orCiCka 1905 p. 97). Koncinské háje u Sloupnice, Folunka, 
Svábenice, Horecká bazantnice (Fleischer MS. p. 489); stráñ u Nedosína, 
háj Lazaretsky, u Némcic (Pospíchal); Osické údolí (Th. N ovák). Horní 
Jelení (Skarnitzl). Na Policsku u Trpína (Fleischer). U  Lanskrouna 
(En. E rxlerex 1837 p. X X V III). Na Vysokomytsku v bukovém lese 
u Bctníka v Domoradickém údolí, téz u Rzí (A. T rkal 1933 p. 185).

Jasionc montana L. Z území neznám. U 2amberka ji uvádí NeSpor 
a Horcuka (1905 p. 160), na Litomyslsku roste podle Flkischera (MS. 
p. 252) na vyprahlych úklonech, mezícli, pasekách púd stérkovitych od 
Vodcrad az na Vylámov u Horní Sloupnice, téz Vlckov a Ölupele, dále 
Sucliá u Litomysle (Zoermg).

První pí'íspevok k po/.mmí kvetcm povodí Tic-lió Orlice... 57



58 K. Domin:

Juncus alpinus Vill. var. fuscoater Rchb. Na Policsku bliz sklarny 
bv. Katefiny v raselinnem pfikope u myslivny (Celaeoysky). Na bafinc 
ii Chocne u kfizovatky draliy smerem k slabine (Fleischer MS. p. 140).

Juncus articulatus L.Na mokfadech na Üstecku a Litomyslsku casto. 
Forinu viridiflorus (Asch.-Graeb.) uvädi R ohlena (1923 p. 90) u Üsti
ii. Orl.

Juncus bufonius L. Casty na mokfadech na Üstecku, Litomyslsku 
a Policsku. NaTrpinskych lukach uPolicky roste liojne odrüda lax as Gel. 
(Fleischeu MS. p. 161).

Juncus bulbosus L. Na Vylamove u Sloupnice (Fm iisciiEJt); kaluz 
na pokraji lesa nad Poficim a nad Hohenfeldem u Detfichova (Zoeiusig). 
Na Policsku u Sv. Katefiny (Celakovsk?).

Juncus comprcssus L. Slatina u Chocne; hojny na lukach, u bafin 
a v pfikopech v okoli Litomysle (Fleischer).

Juncus conglomcratus L. V  uzemi casty v üdoli Tiche Orlic ê, take 
na mytinach, v postrannich dolinäch do 470 in. Velini hojny ve vscch 
lesich na pasekach v okoli Sloupnice (Fleischer).

Juncus effusus L. Na Litomyslsku mene hojny nez J. conglomeralm, 
na pf. u potoka bliz Netfebi, Mandle, bafiny u lesü Vylamovskyclt 
(Fleischer MS. p. 146). Misence J . diffusus Hoppe nalezl F leisciiei: 
v Mandlich u Velke Retove.

Juncus filiformis L. U Sloupnice, pod Horeckou bazantnici mezi 
Netfebim a Cerekvici (Fleischer), mokra luka v  üdoli nad Brlenkou 
(Zoernig), pastviny na Frantiskach (Th. N ovAk ). Hojny na mokrycli 
lukach na Policsku (Fleischer).

Juncus inflcxus L. U Ü sti misty v üdoli Tiche Orlice mezi Üsüin 
a Luhem, c. 310— 320 m. N a Litomyslsku velmi hojny vsude n potokn, 
louzi, rybnikü (Fleischer MS. p. 147).

Juncus squarrosus L. Lanskroun (Celakoysky).
Juncus tenageia Ehrh. U  Lanskrouna podle En. Erxlebem (1837 

p. XXVII).
Juncus tenuis Willdt. Ü sti: neobycejne liojne na travnatych prübo- 

necli nad kapli v Klopotskem üdoli smerem k Rickam, c. 360— 400 m. 
Tez v lesich mezi Hornini Jelenim a Cermnou n. Orl. (Rohlena 1923 
p. 90).

Juniperus communis L . V idel jsem pouze na zdech zficeniny Laos- 
perku (454 m), tu jeden prastary, rozlozity kef s moliutnym jmem a nc- 
kolik mensich. Roste dosti liojne v lesich u Velke a Male Retove, vc 
Vylamove v Sloupnici, na Hradku a porüznu v blizsim okoli Litomydc 
(Fleischer MS. p. 26).

Knautia drymeia Heuff. Je v nasem üzemi velmi vyznacna svou 
hojnosti hlavne pro okraje bucin a smisenych listnatych poiostu, <i i
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roste i v dosti ldubokém stínu, jindy zase jen u kíovin. Zaznamenal jsem 
ji v dolní zone Andrlova cldiimu, od Kerhartic pod Hrádek, na Luliu, 
v Kiopotském údolí, u Rícek, na Kubineove vrcliu, na kopci liad Mor- 
kesem u Lansperku atd., c. 310— 500 ni. R ohlena (1033 p. 03) uvádí 
vsak jako velini hojnou v lesícli u Brandysa n. Orí. a u Zamberka K. 
silvática var. germina (Celak.) a podotyká, ze sestupuje casto na louky. 
Také Fleischer (MS. p. 347) oznacuje typ liojny v lesícli v okolí Lito- 
mysle (Kabát, Chlumek, Konciny, Folunka, Netfebí, Nedosín atd.) 
a v hájích u Semanína (Kost Al) jako Scabiosa silvática L., pravo tak 
E rxleben (1837, p. X X V I I) u Lanskrouna.

Koeleria gracilis Rers. Podio Fleisoueiia (MS. p. 27) na niozích 
u Litomysle (leg. Z oernio).

Koeleria pyramidata (kam.) Rom. Na mozi u Semanína, F. M alocii 
25. VI. 1802! Na Litomyslsku podio Fleisch era (MS. p. 71) na palouoích, 
mezícli, na lukácli liojne.



II.

Vyzkum nerostü a hornin Vinaficke hory.
i i c d o l p  a n t o n I n .

(I)oslo 23. 11)42.)

O Vinarieke liorc, eedicovom vrchu, rozkladajiohn so nad oboi Vina- 
rieemi, asi 5 km sovcrno od Kladna so zmihujo vice aiitoru. Ackoliv 
erupec hyla zkoumana s hlediska geologiokoho, ae by ly provcdcny potro- 
graficko studio horniny, po slrauoo minoralogioko nobyla tato lokal ita 
dosud podrobnoji zpraoovana. V oodioi totiz vystupuji na noktoryob 
mistcoh dutiny, jejiohz stony jsou })okryty ootnymi niinoraly v zajinia- 
vyoli formacli vyskytu i paragenosioli. Vo svem matorialu jsom nasol 
nerosty, ktere odtud nebyly dosud znamy a kolem noktoryob dutin jsom 
nalezl obruby z horniny odchylneho slozeni.

V teto praci hodlam prostudovati jednak mineral}’ , vyskytujioi so 
v dutinaob horniny a jejioh paragenese, jednak povahu loukokratnioh 
obrub, obklopujioiob nöktero z teohto dutin.

Probbal litorsitiirv.

Po prve byl podan strucny popis erupce a kontaktu s okolnimi 
horninami v praci M. V L tpolda1) o kamenouhelne panvi kladensko. 
Autor srovnava zdejsi horninu s oedioem Slanske hory a poukazuje na 
jejich rozdilnou odlucnost. Po strance petrografickö byla hornina popsana 
E. B oRickYm2) v monograficke praci o ceskycli oedioich a uroena jako 
anamesiticky nefelinitoid. V hornine nalezen amfibol, magnetit, nefelin, 
leucit, apatit a fidce i biotit. Kiuafi a H klmhaokkk3) opakuji popis B oRjo- 
Ktino a zmihuji se o cedioovyoh zilach, proräzejioloh karbonsko vrstvy,

') M. V L l l ’Oi.D: Das Steinkohlengebiet im nordwestlichen Theile d. Prager 
Kreises in Böhmen. Jb. R. Anst. 1862, s. 617.

2) E. BoilKUvi: Petrograf. studia cediß. horstva v Öeohaoh. Areb. pro pfir. 
vyzkum Gech. 1. II. 1873, s. 58, tab. I l l ,  obr. 8.

3) J. K rejCI-R. H klmhackkr: Erläuterungen zur geologischen Karte der 
Umgebungen v. Prag. Arch, pro pfir. vyzk. Gech, IV. 1879, s. 152.
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v nichz bylo uhlí zkokováno. Fon.i.ox4) opravuje BoRického záménu 
augitu za amfibol, leucit temer zádny nenasel, zato vsak zjistil nosean 
a olivin. Hlavné popisuje zilné liorniny, prorázejíci kladensky karbon. 
Podle SigmciVda5) vyvfel cedic hlavni puklinou JZ sméru a nékolika 
mensimi pobocnymi puklinami, jez se paprséité rozbihaji. Schröckhx- 
sthinova6) práce byla vénována hlavné podzemním zilám éediéovym. 
Hora sama je slozena ze tri lávovych prouclü s tufy. Petrograficky nove 
zpracoval cedic z Vinafické hory A. Oxi>iti:.i.7) Popisuje kontakt s okol- 
ními sedimenty, jehoz úéinek je pomérné maly. Hornina je slozena hlavné 
z drobnych krystalkü slabé pleochroického augitu, nefelinu obsahuje 
méné v podobe vyplni mezer mezi zrny augitu, zfidka v krátkyoh sloup- 
cich, serpentinisovany olivin, krystaly magnetitu, casto kostrovité, 
ilmenit a trochu pyritu. Ve shlucich nefelinovych se vyskytuje vzácné 
biotit spolushauynemasodalithem. Obrysy ohraniéené temnym rámcem 
z rud a augitu, slozené z nefelinu, augitu a magnetitu poukazuji na to, 
ze hornina püvodne obsahovala takc basalticky amfibol. V práci O. 
uvedena .J. K ayinoy a chemická analysa horniny a diskutována metodou 
Osannoyoc \rypocteny hodnoty:

s 44.S4: A «,2K; (' (),3H; F — 41 ,H4; n <4,22.

Slození srovnáváno s jinymi horninami a zjisteno. ze se nejvice blizi 
nefelinickému cedici z Vogelgebirge. Hornina urcena jako anamesiticky 
cedic limburgiticky nefelinicky.

K petrografickému popisu samotné horniny mohu podotknouti jen 
malo. Normální typ horniny souhlasi s popisem 0>'nfik.io\'Vm, jen pyritu 
jsem primo v horniné nikde nenalezl, zato byvá nékdy pfítomen na 
jemnych kapilárních puklinách, kde tvoíí souvisly povlak. V lomu na 
jizní cásti hory jsem nalezl ponékud odchylnou facii horniny, která jest 
velice houzevnatá, takze se dá velmi tézko lámat. Ve vybruse obsahuje 
trochu vice magnetitu, jehoz nékterá zrna jsou vyvinuta v krásné 
kostrovitych krystalech, hnédavé sklo a pomérné hojné se vyskytující 
nosean v idiomorfních zrnech s drobnymi orientovanymi tmavymi 
vrostlicemi. Jinak petrografické vlastnosti vinarického éedice jsou plné 
charakterisovány starsí literaturou.

4) X. Fori.l.ox: Über veränderte Eruptivgesteine aus den Kohlenbergbauen 
d. Prager Eisenindustriegesellschaft bei Kladno. Verb. d. k. k. R. Anst. 188ä, 
s. 277.

5) A. SloMUXl): Die Basaltberge b. Schlan u. Winafic. Progr. ném. gymn. 
na Smíchové 1893.

*) F. ScHuöcKEXSTKlX: Die Basalteruption bei Kladno am Winaficer Berge. 
Vfist. Král. spol. nauk. 1900, XXLV.

*) A. OX l)RK..T: Cedic y. Vinaric. hory. Ro/.pr. IT. tr. C\ A. 1921, r. X X X , c. 48.
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O minerálech v  dutinách hominy nebylo dlouho nie známo, ponévadz 
hornina jest znacné kompaktní a dutiny jsou dosti vzácné. V práci 
J. N emeOka,8) opakující jinak starsí názory na horninu, zmiñuje se 
autor, ze v zíle, pronikající uhelnymi slojemi jizné od Vinafické hory, 
,,pfichází££ neobycejné mnoho zeolitú ruzné barvy. O facetovanych 
kuliékách thomsonitu y dutinách horniny primo na Vinafické hoíe se 
zmiñuje po prvé J. K ratochvíj,9) v  topografické práci o nerostech Siráího 
prazského okolí. F. Slavík10) se zmiñuje ve zprávé o novych vyskytech 
minerálú v Óechách o kalcitu, „milleritu“ a modrych povlacích ,,side- 
ritu££. A. OndHej ve vy§e jiz citované práci popisuje thomsonit, slozeny 
ze dvou zon, z nichz vnéjsí je hrubé krystalická, vnitíní jemné vláknitá. 
Dále uvádí chabasit v podobc bílych krystalickych povlaku, natrolith, 
povlékající vzácné stény éediéové brekcie, kalcit v nékolika formách, 
casto s obsahem Mn, pyrit a jeho vétráním vznikající ,,kastanit“ . J. Kit v- 
tochvIi;11) v petrografickém a mineralogickém prehledu kladenského 
okolí uvádí krome jiz drive popsanych minerálú modré povlaky ,,vi- 
vianitu“ , bíly phillipsit s bledcmodrym bradavcitym ,,kolofanitcm££.

L’rehledny popis dutin.

V horninc Vinafické hory jsou dutiny pomérné vzácné, pouze 
v urcitych partiícli, obycejné pfi okraji éedice, setkáváme se s nimi ve 
vctsím poctu. Jejich velikost je rúzná. Nacházíme zde dutiny nékolika- 
centimetrové az tfí- i vícedecimetrové, tvaru pravidelného, kulovitého, 
zplostélého nebo elipcitého, obycejné vsak nepravidelného. Byvají pro- 
tazeny jedním smérem, tvofíce jakési sterbiny nebo vysílají nékolika 
sméry své vybézky. Nékteré dutiny mají zfetelné pfívodní kanálky, jiné 
nikoli. Vnitfní povrch jejich je nékdy hladky, jindy zprohybany a tvofí 
lalocnaté a pupén covité vybézky. Kolem nékterych dutin nacházíme 
obruby ze zfetelné odchylné leukokratní facie hominy.

Minerální vyplñ je velice rozmanitá, jinde vystupuje v horniné jen 
jeden minerál. Na pf. kalcit vyplñuje dutinu bud úplné nebo tvofí kúru 
V2— 1 cm tlustou, slozenou z rhomboedrú, nebo ze skalenoedrü. Nékteré 
malé dutinky jsou úplné vyplnény zeolity, mesolithem nebo phillipsitem. 
Ve vétáiné dutin, a to je typické pro Vinafickou horu, je vnitfek povleéen 
éernou kúrou na povrchu modré barvy, vzhledem podobnou vivianitu,

H) J. NEmeCek : O hore Vinafické a hore Slánské. VI. Vyroé. zpráva íes. 
rnést'. i obec. Skol na Kladné r. 1883.

9) J. Ivt! atochvj r.: Nerosty sirSího prazHkého okolí. 1912. Zpráva st. reélky 
na M. Strané v Prazo.

,0) F. Sr.AVÍK: Nové vyskyty minerálú v Cechách. C. Mus. 1918, 92, s. 40.
n ) J. K ratocuvíi.: Kladensko po stránce mineralo^ické a petrografické. 

lláiísky Svét, r. XT, 1932.
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která nékdy prikryvá drobné kuliéky kalcitu nebo obaluje jemné zluté 
jehlicky, upomínající na millerit. Na téchto povlacích byvají nárostlé 
nékteré zeolity, kalcit v  ruznych formách i barvách a casto i aragonit. 
Pbillipsit nasedá v podobé mlécné bílych kupek na holych sténách dutin 
s narostlym gismondinem a tyto kupky se nékdy spojují v  souvislé 
povlaky, na nichz narustají facetované koule thomsonitu, dosahující 
znacné velikosti. V jinych prípadech pokryvá bezbarvy phillipsit casto 
v pékné vyvinutych prorostlicích dutinu a na jeho plochách narustají 
dosti casto droboucké bradavky svétle nebo tmavéji modré barvy, po- 
dobné modrym povlakíun, vyskytujícím se v jinych dutinách. Na tomto 
phillipsitu narustají pyrit, chabasit, thomsonit, kalcit v rhomboedrech 
nebo skalenoedrech, kulovitych agregátech zelenavé barvy nebo tenkych 
bílych jemnozrnnych kurách.

Svétlé obruby okolo dutin.

Hornina okolo dutin byvá obyéejné úplné normální, nejsou visak 
vzácné pfípady, kdy dutina je obklopena horninou odlisného typu. 
Zhruba lze rozeznati dva druhy takovychto obrub. Jedny jsou svétle 
sedé s bélavymi skvrnami, byvají nékolik cm siroké a precházejí pozne- 
náhlu v normální horninu. Druhy typ jsou obruby zelenavé nebo sedé, 
jemnozrnné i hrubozrnné maximálné 2 cm siroké, ostre ohranicené od 
okolní horniny.

Svétlé skvrnité obruby bez ostrého ohranicení od ostatní horniny 
odpovídají minerálním slozením píiblizné normální horniné. Liéí se od ni 
jenom tím, ze krystaly augitu nejsou jiz tak idiomorfní a spíse jsou po- 
nékud protáhlé. Nápadnéjsí zménu prodélal nefelin, ktery je velmi 
znacné rozlozen, nazloutlé barvy a silné zakalen. Právé tentó zákal nefe- 
linu zpúsobuje nápadnou svétlost této facie horniny. Svétlé skvrny zde 
odpovídají partiím bohatSím nefelinem.

Sedozelené obruby ohranicené ostfe od normální horniny (tab. II, 
obr. 1) jsem nalezl okolo vétsího poctu dutin. Obruba je vyslovené 
leukokratní a skládá se ze dvou vrstev do sebe vzájemné píecházejících 
(tab. I, obr. 1). Ve vnéjsí vrstvé je mnozství augitu silné redukováno 
a vedle normálního zlutosedého augitu je zde prítomen ruzovy zretelnéji 
pleochroicky titanaugit, zfídka krystalograficky omezeny, obycejné 
ponékud korrodovany, velmi casto protazeny v krátká stébla. Nékteré 
krystaly mají presypátkovou strukturu (tab. I, obr. 2). Hojné jsou roz- 
ptyleny mezi ostatními souéástkami éerné cárkovité nebo stromeckovité 
útvary ilmenitu. Vzácné tu a tam nalezneme drobné nepravidelné útrzky 
biotitu. Nad tmavymi souéástkami tu zfetelné prevládají soucástky 
svétle. \ elice hojny je nefelin, ktery vyplñuje siroké mezery mezi tina-
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vymi soucástmi. Vedle nefelinu nachází se zde jemné krystalická hmota, 
nazloutlá, zakalená s nízkym indexem lomu, která vystupuje allotrio- 
morfné spolu s ním a zdá se byt totozná s phillipsitera v hrubozrnné 
obrubé. Vedle toho spatrujeme zde i velice drobny, vláknity mineral, 
jehoz vlákna jsou casto zkroucena, pfes sebe prekrízena a na nékterych 
místecli se nékolik takovych vláken radiálné seskupuje. Mají nízky index 
lomu a negativní charakter zony.

Vnitrní vrstva blizsí k dutiné je nazloutlá, zakalená a píevládá v ni 
allotriomorfní phillipsit. Magnetit zde schází jiz úplné a augitu je tu 
jesté méné, nez ve vnéjsí vrstvé. Obyéejny augit tu jiz není zastoupen 
a vzhled titanaugitu je znacné odlisny od píedchozího prípadu, kde 
korrose byla pomérné slabá. Zde jsou krystaly velmiintensivnékorrodo- 
vány. Vétsí zrna byla roztrhána v paralelní útrzky, které zachovávají 
púvodní pololiu, nebo jsou zcela nepravidelné rozptyleny v horniné. 
Casto tvofí dlouhá stébla, na konci roztfepená, která byvají vroubena 
orientované usporádanymi útrzky augitu nebo kostrovitymi útvary 
ilmenitu. U krystalu s presypátkovou strukturou podlehly vice korosi 
partie vnitrní nez vnejsí, takze jsou z obou stran hluboee rozeklané. 
Ilmenit je mnohem hojnéjsí nez ve vnejsí vrstvé a kostrovité útvary jsou 
dosti velké. Nékde vystupuje v cárkovitych formách orientované k sobé 
uspoíádanych. Misty se vytvorily i útrzky biotitu a také nefelin je tu 
vzácny. Zato dosti hojné zde nacházíme vláknity zeolit, zarostly ve 
phillipsitu, tyz jako ve vnejsí vrstvé.

Sedavou hrubozrnnou obrubu jsem nalezl kolem jedné dutiny obsa- 
hující phillipsit a thomsonit. Podél její hranice s normální horninou je 
husté nahromadén paralelné usporádany augit. Obruba sama je ve vy- 
bruse nápadné svétlá. Tu a tam je roztrousen magnetit a také augit, 
tvorící vétsí krystaly, je nápadné fidsí. Jeho idiomorfní krystaly byvají 
ponékud protazeny, titanaugit je tu také píítomen, ale dosti vzácné. 
Nejhojnéjsí je tu nefelin ve velkych idiomorfních krystalech. Okraje 
zrn jsou velmi éasto zakaleny a méní se ve hmotu o nizsím indexu lomu, 
patiné smés zeolitú. Tato proména postupujeipopuklinách, takze misty 
zbyvají jen jádra cerstvého nefelinu. Vedle nefelinu spatrujeme zde 
dlouhé lámelo vané listny dosti siroké, sikmo zhásející. Misty se tyto 
listny diagonálné prorústají. Na príénych pruíezech jim odpovídajících 
je rovnéz vidét zdvojéaténí. Charakter zony jest negativní, dvojlom 
nízky, index lomu kolem 1,52. Tentó minerál upomíná svym vzhledem 
na heulandit, má vsak prílis vysoky index lomu. Prostory mezi témito 
minerály jsou vyplnény nazloutlou hmotou s velmi nízkym indexem 
lomu, ponékud nad 1,49 a jevící komplikovany srúst. Index lomu i struk- 
tura pfipomíná bíly phillipsit, vyskytující se v nékterych dutinách.

Podobné obruby kolem mandlovych dutin v éediéích uvádí
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M. Stark12) z Euganei a blize vznik podobnych zjevü vysvetluje H irsch13) 
v popisech mandlovych dutin z Ober Prschkau u C. Kamenice (Böhm. 
Kamnitz). Podle H irsche odpovida tato hornina camptonitu. O podob
nych obrubäch se zminuje ve sve nepublikovane disertacni präci tez 
VI. MaiA.14)

Obruby tohoto typu, ostre ohranicene od okolni horniny vznikly 
licinkem par obsazenych v dutinach a maji zfetelnc pegmatiticky 
Charakter, jak je podrobneji uvedeno v kapitole o genesi dutin.

V^skyty chloritu.

Chlorit je typickym mineralem mandlovych dutin melafyrü a dia- 
basü v paragenesich, predpokladajicich relativne vyäsi temperatury, 
naproti tomu pomerne mnohem vzäcneji se vyskytuje v cedicich spo- 
lecnc se zeolity, jejichz vznik se dal pfi temperaturäch nizsich. Jsou 
znamy sice ncktere vyskyty chloritu tohoto druhu, na pr. v Ces. Stfedo- 
hofi, ale pro nedostatek materialu vetsina jich züstala blize neprozkou- 
mana. Jiz v. Z ephahovich15) se zminuje o mineralu podobnem chloro- 
feitu z Probostova (Proboscht) u Zalezel (Salesl), v podobe cernozelenych 
ledvinitych ütvarü. A. Scheit16) nalezl v cedici z lokality Neubauer Berg 
u Öeske Lipy (Böhm. Leipa) na phillipsitu kulicky chloritu zelene barvy 
s modrym povrchem a pokläda je za klinochlor. Prohlizime-li zeolitovc 
dutiny hornin z okoli Decina (Tetschen), a j. lokalit, zjistime v nekterych 
take pfitomnost chloritu. V dutinach cedice z Weitendorfu ve Styrsku 
se vyskytuje dosti hojne chlorit, jako jedna z nejstarsich vyplni, po- 
psany S ihmcnuem jako delessit. Ponevadz tyto chlority mivaji nekdy 
modrou barvu, byly nezfidka pokladany za fosfaty, nejöasteji za vivianit, 
H irsch.17) Na zdejsi lokalite tvofi chlorit tmavomodre povlaky na stcnach 
dutin (tab. IT, obr. 1), nebo svetlejsi kulicky nasedajici na krystalech 
phillipsitu (tab. IV, obr. 1). Püvodne jsem se pokouäel dokazat v techto 
povlacich a kulickach pfitomnost fosforu, ale i nejcitlivejsi kvalitativni 
reakce davaly ve vSech pfipadech resultat negativni. Rozpouätely se

12) M. Stark : Geologisch petroptraphische Aufnahme der Euganeen. Tsch. 
rnin.-petr. Mitt. Ed. 27, 1908. s. 550— 559.

13) J. C. HiBSCH: Über d. eninptonitische Fazies basalt. Gesteine... Tseh.
min.-petr. Mitt. Rd. 38. 1925, s. 202— 207.

u) VI. Mai.V: Gedieove horniny pfi liiiick^ poruse mezi Jizerou o Labern. 
Nepublikovanu disert. präce.

16) V. v. ZEPHARoi ICH-F. El.( KE: Miner. Lexikon f. d. Kaisertum Österreich 
I—ITT, Wien 1859— 93.

'*) A. Scheit: Von Mesolith d. Neubauer Berges b. Böhm. Leipa, Lotos 59, 
1911, s. 275.

" )  B- H irsch: Die Minerale d. Böhm. Mittelgebirges. Jona 1934.
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dobre v HCl, pri cernz se vylucovala vlockovitá kyselina kremicitâ. 
Analogicky s timto vÿskytem se domnívám, ze i ostatni vÿskyty 
vivianitu, popisované z Ceského Strehodori, jsou podobnÿ modravÿ 
chlorit.

V horninë je chlorit dosti hojnÿ, vznikl proinënou z olivinu a vypl- 
ii uje bud’ dutinku po pùvodnim minerâlu a tvofí az pseudomorfosu nebo 
vystupuje v  nepravidelnÿch shlucích mimo pûvodni minerai. Je bud 
supinatÿ, paprscitë vláknity nebo celistvÿ, casto byvá zonární se stfída- 
jícími se svëtlejsimi a tmavsími nebo isotropními a anisotropními 
prouzky. Jeho barva byvá bud spinavë zlutá nebo svëtle i tmavozelená, 
bez patrného pleochroismu. V jednom vÿbruse jsem nalezl nëkolik dro- 
bounkych zilek prostupujících horninu, jejichz okraje byly vyplnëny 
chloritem, stfed pak zeolitem.

V dutinách nacházíme chlorit v rüznych formách. První typ tvofí 
lcdvinité nepravidelné povlaky, nëkdy krápníckovité az cervíkovité 
zkroucené útvary, casto zarostlé do vápence. Na nëkterÿch vzorcích 
jádro ledvinitych útvarú tvofí kulicka kalcitu, nebo se stfídají vrstvicky 
kalcitu a chloritu, jindy kulicka chloritu je slozena z nekolika skofápek, 
mezi nimiz je prázdny prostor (snad zde byl kalcit vylouzen). Na povrchu 
je zbarven modfe v  rüznych odstínech. Obycejnë byvá tmavomodry, 
nëkdy i tak trnavy, ze prechází do sametové cerni, mûze vsak bÿt i svct- 
lejsí, bledëmodrÿ az svëtle sedomodry. Vnitrek je cernÿ, matnë smolnë 
leskl}^, v tenkÿch úlomcích prosvítá hnëdë. Modrá barva tvorí jen jakoby 
jernny poprasek na povrchu. Pod mikroskoijem je v drobnÿch úlomcích 
zlutÿ, silncjsí zrnka jsou hnedá. Casto je radiâlnë paprscitÿ s koncentric- 
kym usporádáním vrstev o ruzném indexu lomu, jindy je celistvÿ, 
s lasturovitym lomem, bez stípatelnosti. Snazil jsem se zjistit povahu 
modrého povlaku, ale i pfi nejpeclivëjshn seskrabávání modré vrstvy 
neobdrzel jsem nie jiného, nez drobné supinky téze hmoty jako ostatní 
chlorit. Tentó prásek sám má jiz makroskopicky zlutavou barvu. Pod 
mikroskopem jsou supinky slámové zluté bez patrného pleochroismu 
a strechovitë se prekryvají. V odrazeném svëtle má povrch vëtsicli zrnek 
modravou barvu. Optické vlastnosti tëchto chloritû velmi kolisají. Index 
lomu se méní v rüznych zonách n — 1,53 az 1,56, supinky modrého 
povlaku mají n nepatrnë vyssí nez 1,56. Charakter zony je misty nega- 
tivní, misty positivní, mnohé partie jsou ùplnë isotropní.

Chlorit s sedavym povrchem jsem ulozil do zásuvky spolu s celou 
radou rüznych chemickych reagencií. Asi po roce jsem tentó kousek 
chloritu opët vyhledal a zjistil jsem, ze zmënil barvu v blankytnë modrou, 
pravdépodobne úcinkem nëkteré z reagencií. Nepodarilo se mi vsak dosud 
zjistiti, která látka tuto zmënu barvy chloritu zpúsobila.
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Z Pyrenejí uvádí L asaulx18) a blíze popisuje J. Macpherson19) 
podobnÿ silikát kràsnë modfe zbarvenÿ pod nàzvem aërinit, blizkÿ 
nontronitu. Vyplnuje drobné zilky v horninë a stmeluje zrna soucástí 
horniny. Je zemitÿ, supinkaté struktury, podobnë jako tentó chlorit, 
ale supinky mají v procházejícím svëtle modrou barvu se silnÿm pleo- 
ehroismem. Také vÿsledek jeho analysy uvàdëné L asaulxem se znaënc 
liâi od nize uvedené analysy zdejsiho chloritu. Na nëkterÿch mistech 
obsahuje chlorit celistvé partie hnëdé barvy bez zretelné stipatelnosti 
s velmi nizkÿm indexem lomu (n nepatrnë nizëi nez 1,50).

Pro vedi jsem orientacni analysu tohoto chloritu. Ponëvadz vsak 
material je velmi nehomogenní, a bylo mozno ho opatriti jen malé 
mnozství, mûze tato analysa slouziti pouze k priblizné orientaci, ale nelze 
z ni ciniti zàvëry o konstituci tohoto minerâlu.

Càsteënà analysa ëerného ledvinitého chloritu s modrÿm povrchcm, 
nasedajícího primo na stënu dutiny:

S i02 31,08%
a i 20 3. 18,74%

Fe20g 10,48%
FeO 13,53%
CaO 1,88%
MgO 3,54%
H 20 ztráta zíháním 14,66%

Pomër soucâsti se nejvice blizi podle Orcela20) prochloritüm hlinito- 
zelezitÿm, cili delessitûm, jejichz vÿskyt je prâvë charakteristickÿ pro 
mandlové dutiny basickÿch hornin. Opticky jevi ovsem znacnë nizSi 
index lomu, nezli uvâdi W inchell,21) kterÿ prisuzuje delessitu n =  1,50 
az n =  1,61.

Druhÿ zpüsob vÿskytu chloritu na tom to nalezisti jsou radiâlnë 
paprscité kulicky, uvnitr svëtle sedozelené barvy, na povrchu svëtle 
modré nebo sedomodré. Celkovÿ vzhled tohoto chloritu je zcela odlisnÿ 
od typu pfedchazejiciho a podle jeho svëtlejsi barvy se dâ souditi, ze jeho 
obsah zeleza je mnohem nizâi. Pod mikroskopem tvori slâmovë zlutâ 
vlâkna s charakterem zony positivnim a index lomu je vyssi nez n— 1,590. 
Dvojlom je velice malÿ. Pro nedostatek materiâlu nemohl jsem provésti

18) A. v. L a s a u l x : Minoralogi.sch-kristal. Notizen (Aërinit, Pilinit, Ardennit). 
NJb. 1876, s. 352.

1#) J. MAcruEitsoN: Übor da.s Vorkommen des Aërinit. NJb. 1882, i l,  
98.

20) J. OiifEL: Recherches sur la composition chimique des chlorites. Thèses 
do la Fac. de Sci. Paris, 1927.

l l )  W inchell: Am. Journ. (5), 11, 283, 1926.



analysu tohoto typu chloritu, ackoliv jeho hmota je naprosto jednotnà. 
Podle popisu se makroskopicky podobá minera] u z lokality Neubauer 
Berg (Schkit 1. cit.) urcenému jako klinochlor, avsak lia rozdil odnëho, 
nepozoroval jsem na nëm zretelného pleochroismu a minerai je dobre 
rozpustnÿ v HCl.

Vzàcnë nalezl jsem jestë treti zpûsob vÿskytu chloritu. Nasedá jako 
v predeslém pripadë na phillipsitu a tvori také radiâlnë paprscité kulicky. 
Ma vsak na povrchu i uvnitr sametovë cernozelenou barvu. V procháze- 
jicim svëtle tvori zelenavá vlákna. Mà nizkÿ dvojlom a charakter zony 
vlàken je positivni. Index lomu n vysâi nez 1,56. Vzhledem odpovídá 
normálním delessitûm z melafyrovÿch nebo diabasovÿch dutin.

Koule z mesolithu a thomsonitu.

V mnohÿch dutinách upoutávají pozornost nápadné, casto dosti 
velikë (az nëkolik cm v prûmëru) polokoule thomsonitu, jejichz povrch je 
slozen z drobnÿch, vycnivajicich krystalkû pravitkovitého tvaru, nebo 
je facetován terminálními brachydomatickÿmi ploëkami radiâlnë uspo- 
ràdanÿch thomsonitovÿch krystalu (tab. II, obr. 2). Na prürezu je patrno, 
ze se tyto polokulovité agregáty skládají ze dvou vrstev. Vnëjsi zonu, 
slozenou ze silnÿch stébelj tvori thom sonit, vnitrní jádro, jemnë vlàk- 
nité s vlàkny téz radiâlnë usporâdanÿmi, mlécné barvy, je tvoreno 
m esolithem . Hranice mezi obëma zonami neni ùplnë ostra, na prcchodu 
vidime, ze mesolith pronikà v dolnich partiich mezi stébla thomsonitu. 
Presto je mozno velmi snadno odloupnout mesolithové jádro, ponëvadz 
jcví zonární odluënost.

Thom son it tvori hrubá stébla na vnëjsim konci ohranicenà krysta- 
lovÿmi plochami, velmi dobre stëpnà podle pinakoidû. Index lomu jest 
ve smëru a ponëkud vyssi nez 1,510 a ve smëru y nepatrnë vyssi nez 
1,530, dvojlom ve srovnání s mesolithem mnohem vyssi, zhàâeni primé. 
Charakter zony je u nëkterÿch stébel positivni, u druhÿch negativni, pii 
cemz oboje stébla spolu bud srûstaji, nebo v krystalu jednotného charak- 
teru je vlozena lamela charakteru opacného.

M esolith  se nachází obyëejnë uvnitr tëchto kouli. Jest jemnë 
vlàknitÿ, bilÿ, hedvàbnë lesklÿ s vlàkny koncentricky usporâdanÿmi. 
Pod mikroskopem je zakalenÿ, anisotropni s primÿm zhásením a velmi 
nizkÿm dvojlomem. Index lomu n =  cca 1,50, charakter zony je positivni 
i negativni. Oboje partie jednak rovnobëznë srûstaji, jednak se prorüstaji 
napric vlàken, takze upominaji na perthitické prorûstâni u zivcû. Partie 
positivniho charakteru zony maji modrou anomální barvu.

Tentó zpûsob srûstâni dvou rûznÿch zeolithû jest velmi zajimavÿ, 
ackoliv podobnÿ orientovanÿ srûst byl jiz vícekrát zaznamenán.

Vÿzkum neroatû a hornin Vinarické hory. !♦
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Goegey22) popisuje orientovany srúst mesolithú s natrolithem z Fried- 
richsthalu u Benesova n. Pl. (Bensen). Zde jsou krystaly na spodu tvo- 
feny natrolithem, potom pokracuje partie slozená z mesolithú a na spiéee 
jest opét natrolith. Scheit23) popisuje z Jakuben u Décína (Tetschen) 
vyskyt thomsonitu, jehoz krystaly jsou proniklé natrolithem, nahore 
preénívajícím thomsonit. Také H ibsch24) se zmiñuje o podobnéin ob- 
rústání natrolithu thomsonitem. Itadu takovych srústú popisuje B üg- 
ují/d.25) Zjistil vedle uvedenych pfípadú tyto srústy: mesolith —  skolecit, 
natrolith —  skolecit, a také mesolith s thomsonitem. Tentó nalezl jen 
v jednom prípadé a to z Cape Brewster ve vychodním Gronsku; zde 
vlákna mesolithú a thomsonitu jsou nepravidelné promísena a paralelné 
srostlá. V na§em prípadé se vytvoril nejprve agregát mesolithú, pak se 
píestával tvorit mesolith a píevládal vznik thomsonitu v pomcrné úzké 
zone a dale pak vznikal éisty thomsonit.

Vedle téchto dvouvrstevnyeh koulí nacházíme také nékdy koule, 
slozené pouze z mesolithú a odpovídající jádru predeslych (tab. I l l ,  
obr. 1). V tomto prípadé bylo snad tvorení mesolithú preruseno. Povreh 
téchto koulí je dosti hladky, nékdy zde naeházíme slabé náznaky krysta- 
lovyeh ploch.

Púvodné se pfedpokládalo, ze vnitrní jádro je pouze odehylnou 
formou thomsonitu, lisící se od vnéjsí vrstvy pouze strukturou a mléényin 
zakalením. Avsak najjadny makroskopieky rozdíl a odchylné optické 
vlastnosti poukazovaly na to, ze to jsou dva odliáné zeolithy. Zkousel 
jsem také k rozlisení obou zeolithü pouzíti barvicích mctod T i i ig i  tto- 

vy< íi s vysledkem, shodujícím se s ostatním pozorováním. Provedl j.seiu 
také kvantitativní analysu obou zon, abyeh zjistil rozdíl jejich cheinické- 
ho slození a vedle tobo jsem analysoval také cisté mesolithové koule. 
P fi vybírání materiálu jsem pouzil pouze vnitrních partií mesolithovych 
a vnéjsícli thomsonitovych, kdezto partie precliodní jsem odstranil.

Analysa thomsonitu:

S i02 37,53%
a i2o 3. 31,77%
CaO 11,99%
MgO 0,00%
Na20 4,37%

22) R. Gühgey: Über Mesolith. Tsch, Mitt. X X V III , 1909, s. 77— 100.
23) A. Scheit : Eine regelmäßige Verwachsung von Tliomsunit und Nuüulitli 

Tsch. Mitt. 31, 1912, s. 495.
24) J. E. Hlliscu: Geol. Karte d. Böhm. Mittelgebirges Tsch. Mitt. X X X IV , 

1917, s. 196.
26) O. B. Böggii.D: Re-examination of some /.eolitos. Det. KGL. Danske 

Vedenskabernes Selskab. Math. fys. Meddela. IV, 8, 1922.



Tab. I.

1. Sedozelená leukokratni obruba. Dole tmavá normální hornina.

2. Detail pravého hornillo robu predeslého obrázku. Velkÿ krystal Ti-augitu a cerné 
kostrovité útvary ilmenitu.



Tab. II.

I. Dutina pokrytá modrocernÿm cliloritom, s kaloitovou koulí a leukokratní
obrubou.

2. Facetovaná koule thomsonitu.



Tab. III.

1. Mesolithovo koulo s hladkym povrchem.

2. Zonární ph il lip,sit a roztrousené krystalky gismondinu.



Tab. IV.

I. Povlak sed rhô ehloritu, prorostlice pbillipsitu, pokryté kulickami chloritu a eirá
lesklé krystaly chabasitu. 2

2. Velké krystaly kalcitu, s plochami posetÿmi drobnÿmi, jehlickovitymi iitvary 
kalcitu. Chvostkovité agregáty aragonitu.
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K aO. 0,32%
H 20 ziliânim 14,35%

100,33%

Analysa inesolitliu z jâdra kombinované koule (I.) a z hladké, pouze 
mesolitliové koule (II.).

i. 11.
S i02 •40,5«% 41,15%
a i 20 3 2 «,««% 2«,4«%
Caü 5,0«% 5,33%
MgO stopy stupy
Na20 11,00% 11,02%
K 2ü 0,51% 0,25%
142ü  ziliânim 15,58% 13,52%

100,43% 100,7«%

Thomsonit ma dosti maly obsali Na, alo pomërnë velini mnolio vody 
proti bëznému slozeni. Résultât analysy odpovidâ pribliznë thomsonitu 
ze Seebergu u Kadanc (Kaadcn), uvâdënému H eyem,26) ncbo Doia- 
terem27) uvedenému thomsonitu z Kilpatricku, analysovanému llam- 
melsbergem.

Mesolith sc napadnc liai od nurinâlnich typû vclicc nizkÿm proccu- 
tem Si. Obsahuje take ponckud vice Al. llozdil, kterÿ vykazuje analysa 
mesolithû ve srovnâni s normâliiim slozenim mesolithu, by liasvedeoval 
primesi nejaké cizi lâtky, avsak oiiticky nelze nijakou cizi primes zjistiti. 
Analysy jâdra sinisenÿch a ciste mcsolithüvÿch kouli se dosti dobre 
slioduji, jeu mesolitliové koule obsalniji ponckud vyssi proccnto Si.

Dehydrataci analysovanélio matcriâlu a to obou vrstev kombino- 
vanÿch kouli jsem provedl do 300° C v elektrické susârnë a vyssi teploty 
v elektrické peci. V susârne jsem zahrival obë dvë lâtky soucasnë. Urceni 
pri 350° C jsem provedl postupnë i v susârnë i v peci. Rozdil vah pii pre- 
neseni z jednoho prostredi do druhého byl tak nepatrnÿ, ze jej lze 
zanedbat.

Dehydrataee mesolithu :

16ü 0,00% 200° 3,00%
50" 0,47% 250° 3,71%

100° 1,27% 280° 4,20%
150° 1,«4% 300° 7 ,««%
180° 2,64% 350° 10,70%

2e) HuY and ÜAiNNIstek: Studies on Hie Zeolites.
27) C. D üELTEK: Handbuch d. Mineralchemie H, 3. Dresden u. Leipzig 11)21.
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400° 11,18% 600° 11,09%
500° 11,84% 1200° 13,58%

Dehydratace thomsonitu:

16° 0,00% 280° 4,38%
50° 0,24% 300° 0,37%

100° 0,56% 350° 9,35%
150° 1,85% 400° 10,46%
180° 2,73% 500° 12,07%
200° 3,32% 600° 13,87%
250° 3,99% 1200° 14,35%

Z prübéhu dehydratace vidime, ze u inesolithu odchází do 280° 
poznenáhlu celkem asi 4% vody, kolein 300° ztrácí hlavni podil vody, 
asi 7%, a od 400° odejde jiz jen 2,5%.

U thomsonitu odchází do 100° méné vody nez u inesolithu, potom 
do 200° jde voda rychleji, do 300° opét malo. Kolem 300° ztrácí tliom- 
sonit asi 4% náhle a pak do 600° odejde postupnc pres 6% vody.

Kalcit.

Zpiisob vyskytu kalcitu na Vinafickó hofe jc velice rozmanity. 

Vystupuje ve tvarech (0112) bud’ jednotlivc rozptylcnych, liarostlych 
na chloritych povlacích nebo na phillipsitu, nebo seskupenych v kiiry, 
pokryvající stény dutin. Velikost jedincú byvá 0,5— 2 cm. Byvají ciré 
nebo slabé nazloutlé, pokryté nékdy bclavou, zlutou nebo hnédou kúrou. 
Hncdé zbarvení kúry je zpúsobeno hydroxydem zelezitym, pronikajícím 
kalcit. Povrch belavych kor je jemnc krystalicky a tím hrany krystalü 
jsou ponékud zaobleny. Jinde na velkych rhomboedrech (2— 3 cm), 
kolmo na plochách v pravidelnych íadách jsou rozestaveny tésné vedle 
sebe asi 1 mm dlouhé jehlicky, váechny stejné vysoké, pósete droboun- 
kymi klenci kalcitu (tab. IV, obr. 2). Hmota jchlicek je zakalená a nahoíc 
na nich nasedají nékdy jehlice aragonitu.

Druhy zpúsob vyskytu kalcitu jsou vínové zluté skalenoedry se 
zaoblenymi hranami, nasedající jednotlivc na phillipsitu, asi 0,5 cm 
veliké.

V dutináeh jsou liojné kulovité agregáty kalcitu s radiálné paprscitou 
strukturou, vyrostlé bud primo na horniné, nebo na kúre chloritu (tab. II, 
obr. 1). V jejich stfedu nacházíme casto jako krystalisacní centrum 
kulicku chloritu a snad tyto kulicky byly púvodné povazovány za sfero- 
siderit. Povrch tcchto kalcitovych koulí byvá druzovity a pak je slozen 
z individuí skalenoedrickych nebo rhombocdrickych, jindy je povrch
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pokryt lmëdou liladkou kûrou, asi podobného druhu, jako byvá na 
klencích. Barva je bud bílá nebo svëtle zelená, coz je zpûsobeno pri- 
tomnosti pomërnë znacného mnozstvi Mn.

Pod povlakem chloritu bÿvaji nekdy nialé, sedavé nebo zlutavé 
kulicky voskového lesku s paprscitÿm nebo zrnitÿm slohem. Na nckto- 
rÿch kulovitÿch agregâtech kalcitu sedi drobné ciré krystalky s inten- 
sivnim leskem. Bÿvaji to obyëejnë spojky vysokého klence otupeného 

na vrcholu tvarem (0112). Krystaly téhoz typu s drsnÿmi korrodovanÿmi 
plochami nalézâme nekdy primo na chloritu.

Ze Zemského musea jsem obdrzel vzorek, kde na tmavozelenéin 
chloritu byly narostlé shluky drobnÿch bilÿch rhomboedru se zrnitÿm 
povrchem ploch a ponëkud zaoblenÿmi hranami. Na prûrezu mëly zaji- 
mavou stavbu, slozenou z nékolika vrstev, takzo celek vypadal jako 
nëkolik skatulek v sobë ulozenÿch. Jádro tvorilo ùplnë ciré lesklé indi- 
viduum kalcitu. Nad nhn, oddëlena jemnou mczcrou lezcla krystalickà 
bílá kûra, zachovávajíc obrys pûvodniho krystalu, jako perimorfosa. 
Pak následovala zlutà kûra stejnÿin zpûsobcm utvorenà a nad thn jestc 
dalsi dvë, pri cemz barevnÿ odstin kazdé vrstvy se ponëkud liSil od 
pfedeslé a kazdà z vrstev je oddëlena mezerou od predcházejíeí. Tyto 
pcrimorfosy dosahuji velikosti maximâlnë 0,5 cm.

Modré povlaky chloritu bÿvaji potazeny tenkou drobnë krystalickou 
kûrou bilého nebo zlutavého kalcitu, kterÿ nëkdy pfikryvá i zeolity. 
Nëkdy pokrÿvà kalcit v podobë jemné práskovité vrstvy bilé, nazloutlé 
i narüzovëlé barvy ostatni minerâly v dutinë. Tentó prásek byvá pro- 
niklÿ spleti dlouhÿch jehlicek pyritu. Jindy nasedá na starsim krysta- 
lickém kalcitu v podobë jemnÿch narûzovëlÿch lupénkù.

Kalcit byvá nëkdy intensivnë korodován. V dutinë souvisici s kapi- 
lární puklinou v horninc, vyplnënou pyritem, nalezl jsem vâpenec do té 
rniry korrodovanÿ podél stëpnÿch puklin, ze byl rozdelen v nëkolik 
lupénkù rovnobëzne sestavenÿch nebo i samostatnÿch ùtrzkü a càstecnô 
jejich povrch a càstecnë i dutina byla pokryta limonitem.

V dutinâch tufû jsem nalezl hlizy zelenavého hrubë krystalického 
kalcitu, bohatého Mn. Nëkde tvorí na puklinách kury, z jejichz povrchu 
misty vynikaji jednotlivé velké rhomboedry s nerovnÿmi nebo schodovi- 
tÿmi plochami. Povrch tëclito kor i stën puklin v nich mívá barvu tmavo- 
hnëdou od produktù oxydace prítomného Fe a Mn. Vedle tohoto zele

navého vápence vyskytuje se v tufech i bezbarvÿ, slozenÿ z (0112) tvo- 
ricich vëjirovité povlaky spoleënë s paramorfosami po aragonitu, kterÿ 
bÿvà misty jestë zachován.

Celkem zde nacházíme kalcit v nëkolika generacich, z nichz nej- 
dûlezitëjsi jsou tri. Prvni ncjstarsi generace, vzniklà i)fed chloritcm, jsou
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drobné kulicky nebo nékdy zelenavé krystalické shluky s druzovitym 
povrchem. Do drulié generace by patíily jednak rhomboedry bezbarvé 
bílé nebo linédó, skalenoedry a z nich utvofené kulovité agregáty kalcitu. 
Sem patrí nejvétsí cást kalcitu, vyskytujícího se na teto lokalité. Na- 
posled prijdou drobné krystalické bílé povlaky a práskovity kalcit.

Ostatní mincrály.

Nejstarsím mineralem v dutinách éedice Vinarické hory je p liil- 
lipsit. Nasedá na stény v podobé obvyklych komplikovanych prorostlie 
bezbarvych i nazloutlych, bud íídce roztrousenych, nebo liustéji na- 
hloucenych a casto tvorí souvislé povlaky stén. Jednotlivé prorostlicc 
byvají nékdy prekrásné vyvinuty v podobé prostorovych krízú a tlosa- 
liují velikosti az 0,5 cm (tab. IV  obr. 1). Nekdy tvorí mimetické tvary 
rhombického dodekaedru se zperenym ryhováním na plochách a zapuk- 
lymi úhly v rozích, seskupcné v povlaky. Plochy byvají nezíídka pokryty 
drobnymi kulickami svétlemodrého chloritu.

V nékterych prípadech se phillipsit vyskytuje ve zcela odlisné po
dobé. Tvorí mlécnó bílé komplikované pseudooktacdrické prorostlicc se 
zaoblenymi hranami a druzovitymi plochami, roztrouscné v podobé 
bílych kupek na cerném podkladé horniny. Tentó pseudooktaedricky typ 
popsal jiz íStaj)Ti.am )ior28) ze Stempclu u Marbuigu, a od nás od Nové 
Paky T i;('iok.2U) Nékde se tyto kupky spojují v druzovité küry nékolik 
mm silné. Na plochách téchto pseudooktaedrü i pies 1 cm velikych vi- 
dímc zubaté ryhování. Povrchová vrstva je eirá skelné lcsklá, vnitfek 
je mlécné zakalen. Casto na prüfezu je patrna zonárnost (tab. II I ,  obr. 2), 
pri éemz se strídají vrstvy ciré s mlécné bílymi. Zonární krystaly byvají 
pokryty bipyramidami gismondinu. Na mlécné bílych kürách narustají 
polokoule mesolitho-thomsonitové, ale povrcli není nikdy pokryt clilo- 
ritein. Mikroskopicky mají pseudooktaedrieké prorostlice phillipsitu 
strukturu slozenou z kostrovitych krizujících se lainel, které se vzájenmé 
pronikají. Index lomu je o néco málo nizsí nez 1,50, dvojlom je nízky, 
a limeta je silné zakalena.

Na bílych pseudooktaedrech phillipsitu sedí gism ondin  (tab. III , 
obr. 2) bud jednotlivé nebo v druzách tetragonální bipyramidy, 
obycejné drobné, ale nékdy dosahující velikosti i 0,5 cm. Jeho plochy 
nejsou úplnc hladké, mívají ponékud druzovity povreh. Je bud bélavy 
nebo ciry, stépny podle pyramidy. Je anisotropní a na nékterych úlom- 
cícli lze pozorovat dvojcaténí. Charakter minerálu nebylo lze spolehlivé

2H) St .vdtiA ndkis: Beiträge zur Kenntniß d. Mineralien... (Arnücim, Natrolit, 
Phillipsit), NJb. 1885, II. Bd., s. 97— 135.

2#) T uchk: Dva zajímavé typy phillipsitu u eedicú v sv. Cechúeh. Shorník 
Zem. musca v Praze. V'ol. IB , (1938), No. 7.



Vÿzknm nrrostû a hornin Vinnïieké horv. 15

stanoviti pro nedostatek vhodného materiâlu a priliâ velikÿ uhel os 
optickÿch. Dvojlom ma dosti vysokÿ, index lomu blizkÿ 1,54. Tento 
pomërnë vzâcnÿ minerai nebyl dosud na Vinarické bore nikdy na- 
lezen.

Na povlacich bezbarvého phillipsitu nebo na kurâch chloritu na- 
rûstaji krystalky chabasitu (tab. IV, obr. 1). Tvori krâsné, ëiré, inten- 
sivnë lesklé az nëkolik mm veliké klence, jejichz plochy jsou zboreené, 
ëasto silnë rÿhované s vyvinutÿmi vicinâlnimi ploskami. Nëkdy se 
jednotlivé drobné krystalky chabasitu seskupuji ve trpytivé kùry, pokrÿ- 
vajici v dutinâch mensi plochy. Nëkteré jeho krystalky bÿvaji prostou- 
peny jehlickami pyritu s chloritovÿm povlakem. Je opticky negativni 
s nizkÿm dvojlomem. Index lomu je nepatrnë vysâi nez 1,4S0.

V jinÿch dutinach sedi na chloritovëm povlaku drobné, nejvÿse 
dva mm veliké krystalky an al ci mu s pëknë vyvinutÿmi plochami 
rhombického dodekaedru, uplnë ciré a silnë lesklé, jen mâlokde ponëkud 
nazloutlé. Nasedaji jednotlivé na modrém chloritu, takze po odloupnuti 
maji na spodni stranë otisky jeho ledvinitého povrchu. Nëkteré partie 
jsou pokryty tenounkou krystalickou kürou kalcitu. Plochy, ackoliv 
jsou intensivnë lesklé, jsou zboreené a rÿhované, takze na goniometru 
nedâvaji zfetelné signâly. Pod mikroskopem je tento minerai cirÿ, bez 
zfetelné stipatelnosti, lasturového lomu. Je dokonale isotropni s indexem 
lomu n — 1,488.

Také tento minerai nebyl drive znâm z nasi lokality. Velice zajimavÿ 
jest jeho krystalovÿ tvar, nebof rhombickÿ dodekaedr byl sice jiz na 
analcimu zjistën, na pr. na Monte Somma nebo v diabasu ve Friedrichs- 
dorfu v Hessensku (Goi.DscnMiin30), ale jenom jako ploska otupujici 
rohy ikositetraedru. Proto je pozoruhodné, ze zde je omezen vÿhradnë 
timto tvarem.

Vzâcnë zde nachazime také n a tro lith . Vyskytuje se nëkdy v du
tinach jako jedinÿ minerai v nich zastoupenÿ a tvori dosti tlusté povlaky, 
z nichz cnëji do dutiny jehliëkovité krystalky, asi pül cm dlouhé. Oby- 
cejnë bÿvâ bëlavÿ, vzâcnë také ponëkud narûzovëlÿ.

V mnohÿch dutinach nachazime na phillipsitu také p y r it, kterÿ 
bÿvâ vyvinut rûznÿm zpûsobem. Vystupuje bud v pentagonâlnich 
dodekaedrech s velmi hrubÿmi plochami a zaoblenÿmi hranami. Tyto 
krystaly bÿvaji asi 1 mm veliké. Jinde se vyskytuje v drobnÿch krych- 
lickâch s hladkÿmi lesklÿmi plochami a tyto krystalky bÿvaji nezridka 
jednosmërnë protazeny ve sloupky, srüstajici pod pravÿm uhlem, a opa- 
kovânim tohoto srûstu v rûznÿch smërech vznikaji klikaté utvary. Za 
pyrit nutno poklâdat i drobné jehliëky zluté barvy, kovového lesku,

;,n) V (¡ni.Dscir.MlDT: Atlas (1. Krystallforman. Hoidolbor^ 1913— 23.
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které byly púvodné povazovány za millerit, s nímz mají nápadnou po- 
dobnost, ale neobsahují Ni. Sloupkovité útvary pyritu, vzniklé protaze- 
ním krychlí, jsou patrné prechodním stadiem tohoto extremního jedno- 
smérného vyvoje.

A ragon it je nejmladsím minerálem v téehto dutinách. Tvorí eirá 
dlouhá stébla, nebo tenké jehlicky, velmi casto seskupené ve chvostkovité 
nebo paprséité agregáty. Nékdy byvají tyto jehlicky ponékud narüzovélé. 
Nasedá bud’ na kurách chloritu, nebo drobnych povlacích nejmladsího 
kalcitu. Nalezl jsem jej také na kalcitovych rhomboedrecb (tab. IV, 
obr. 2). V tufovych partiích byvají paramorfosy kalcitu po aragonitm, 
ale nékdy jej nalezneme jesté neproménény.

Prehled paragenesí.

Ve vSech dutinách nenacházíme vSechny tyto minerály, obyéejné 
byvají pfítomny dva neb tíi pohromadé a v nejlepsím prípadé jich 
najdeme az pét. Proto chci atruene uvésti prehled vyskytu téehto ñeros tu 
v poíadí, v némz se vyvíjely a jako pííklad uvedu nékteré z charakteris- 
tickych paragenesí.

Phillipsit jsem zde nalezl vzdy jako nejstarsí minerál a to ve dvou 
formách. Normální phillipsit byvá velmi casto pokryl kulickami chloritu 
a je podkladem pro nejbohat.sí paragenese. Pseudooktaedricky bíly 
phillipsit nemá na sobé nikdy chlorit, vyskytuje se nékdy s gismondinem 
a casto s mesolitho-thomsonitovymi koulemi.

Pyrit nasedá obycejné na phillipsit a byvá pokryt chloritem. Nachá- 
zíme jej nejéastéji v jehliékovité podobé, fideeji v krychliékách pravi- 
delnych i protazenych, nebo v pentagonálních dodekaedreeh. Nékdy 
v téze dutiné nalezneme vedle sebe vsechny tyto tfi typy.

Chlorit v souhlase s vyskytem Weitendorfskym a vyskyty ze Stíedo- 
horí je jedním z nejstarsích minerálú. Nacházíme pfed ním pouze phil
lipsit s pyritem a kalcit. Tmavy chlorit pokryvá primo stény dutin, 
svétlejáí, podobné jako Scheitem (1. cit.) uvádény klinochlor z lokality 
Neubauer Berg nasedá v podobé bradavek na normálním phillipsitu. 
Nékdy pokryvá tentó chlorit také jehlicky pyritu.

Gismondin tvorí bud jednotlivé krystalky nebo souvisly povlak na 
bílém phillipsitu.

Chabasit byvá narostly na tmavomodrém chloritu nebo na phillip
situ a nékdy jeho krystaly jsou proniklé jehlickami pyritu obalenymi 
chloritem.

Analcim narusta na trnavém chloritu a byvá pokryt vrstvickou 
nejmladáího kalcitu. Vzájemné stáíí tíí posledních zeolitu jsem nemohl 
uréit, ponévadz jsem je nikdy nenalezl pohromadé.
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Kalcit nacházíme nejméné ve trech generacích. Nejstarsí generace 
kalcitu vystupuje pod povlaky chloritovymi, jindy pokryvají tentó 
kalcit kulicky svétlého chloritu. Druhá generace sedí na phillipsitu a cha- 
basitu, ale je starsí pravdépodobné nez mesolitho-thomsonitové koule. 
Jsou to rliomboedry a skalenoedry nebo kulovité agregáty. Ve tretí 
nacházíme kalcit v podobé jemnych bílych krystalickych kor nebo prás- 
kovitych povlaku po pí. drobounkych bílych kulicek nasedajícícli na 
druhou generaci.

Nejmladd z téchto minerálú je aragonit. Byvá narostly bud na 
chloritu, nebo na druhé a jesté castéji tfetí generaci kalcitu.

Nyní uvedu nekolik nejtypictcj.sích paragenesí, zastoupenych v méni 
materiálu:

1. Phillipsit (bíly) —  gismondin —  mesolith —  thomsonit.
2. Phillipsit (bezbarvy) —  kalcit —  pyrit —  chlorit.
‘1. Phillipsit (bezbarvy) —  pyrit —  chlorit —  chabasit — kalcit.
4. Kalcit I —  chlorit —  kalcit II  —  kalcit ITT.
r>. Chlorit —  analcim —  kalcit T il —  aragonit.

Podle teoretickych píedpokladu R líi:ssk a Cornt mély by napfed 
vznikat minerály s nejmenáím obsahem vody a postupné dale se tvoíícím 
minerálum by mélo vody pfibyvat. To by v§ak nastalo pouze v ideálním 
prípade, kdyby se minerály vylucovaly vsechny za stejnych podmínek. 
Ponévadz vsak behem vylucování se podmínky v dutinách méní, stane se, 
ze minerál více hydratovany dostane se dopredu nebo se v paragenesi 
i opakuje. Právc zde je takovou vyjimkou phillipsit jako nejatarísí 
minerál.

Yznik ohruh a dutinovyeli mincrálu.

Magmatickou diferenciad odstëpené leukokratní partie horniny 
utvorily hnízda, která züstávala v tekutém stavu, kdyz jiz ostatní hor- 
nina byla utuhlá. Pozdëji, kdyz i tyto partie pocaly tuhnouti, nabÿvaly 
ùëinkem par v nich obsazenÿch pegmatitického charakteru. Magnetit 
a ilmenit se vyvíjely kostrovitë, hmota stávala se hrubozmnëjëi, minerály 
drive vykrystalované byly korrodovány nebo ëàsteënë promënëny 
(titanaugit, nefelin) a tvofily se slozky, neprítomné v ostatní horninë 
(biotit, zeolity). Znaënë pfibylo také chloritu. Tyto facie, ostfe ohraniëené 
od ostatní horniny, lze do jisté miry srovnávati s pegmatitovymi hnizdy 
acidnich hornin. Nahromadily se v nich mineralisátory, které podmínily 
odchylnÿ zpûsob krystalisace a dokonce i vytvofení novÿch minerálú.

Po utuhnutí této leukokratní partie, jez utvorila obrubu, koncentro- 
valy se zbylc tëkavé soucásti, zejména voda, v jakÿchsi bublinách, na
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jejichz sténách pfi dalsím tuhñutí z vodnich roztokü zde vzniklych tvo- 
fily se zeolity.

Ponévadz lze pfedpokládati, ze tyto vodní roztoky kapilárními pukli- 
nami v hornine cirkulovaly a její slozky atakovaly, privádéjíce do roztoku 
nové a nové látky, muzeme takto vysvétlit bohatou minerální paragenesi 
nékterych dutin. Casto jsou patrny i kanálky, jimiz tyto roztoky cirkulo
valy. Prítomnosti látek, vzniklych rozruáením horniny, nasvédéuje 
zejména chlorit s vysokym obsahem zeleza.

Souhrn.

Hornina Vinarické hory píes svou znacnou kompaktnost obsahuje 
v urcitych partiích dosti velké mnozství dutin, jejichz stény byvají 
pokryty zajímavymi minerály.

Kolem nékterych téchto dutin nalézáme leukokratní obruby ostre 
ohranicené od ostatní horniny, které mají zretelne pegmatiticky charakter 
a obsahují jako podstatnou slozku i zeolity. Tyto obruby odpovídají asi 
ve vétsím mérítku „camptonitickym“ obrubám dutinek v éediéovych 
horninách, uvádénym H jiischkm.

(.harakteristické pro dutiny códice Vinarické hory jsou krásnc 
modré povlaky na jejicb sténách, které byly pokládány za vivianit. 
Chcmickou analysou a stanovením optickych vlastností bylo zjisténo, ze 
jde o ch lo r ity  zc skupiny delessitu. Jako podobny drub chloritu byly 
uréeny i drobné sedavé nebo namodralé kuliéky, pokládané drívo za 
kolofanit, které nacházímc narostlé na nejstarsích minerálech.

Dalsím nápadnym zjevem v téchto dutinách jsou facetované koulc 
thom sonitu, které nékdy dosahují velikosti nékolika cm. Skládají se 
ze dvou vrstev. Svrchní vrstva krystalická, hrubé stébelnatá je éirá, 
spodní, jemné vláknitá je krídové bílá. Horní krystalická vrstva podle 
svych optickych vlastností, krystalového tvaru i chemické analysy je 
normální thomsonit, kdezto bílé vláknité jádro téchto koulí odpovídá 
opticky m esolithu, aékoliv analvsa jeví urcité odchylky. Nápadny je téz 
rozdíl ve ztráté vody u obou minerálü béhem dehydratace.

Ve vét^iné téchto druzovych dutin nalézáme k a lc it v rúznych for- 
mách vyskytu, odpovídajících éasto ruznym generacím. Nejstarsí jsou 
drobné sedavé kuliéky nebo zelenavé krystalické shluky s druzovitym 
povrchem. Za druhou generaci pokládám bílé po pr. hnédé klence, nebo 
zlutavé skalenoedry. V této generaci se tvorí nékdy velké kulovité shluky 
kalcitu, tvorené klenci nebo skalenoedry. Nejmladsí je bíly práskovitv 
kalcit, nebo drobné krystalické bílé küry, pokryvající ostatní minerály.

Dále zde nacházíme radu jinych minerálü. P h ill ip s it  vystujDuje 
ve dvou formách. Tvorí bud’ normální bílé prorostlice ve tvaru prostoro- 
vého kríze, nebo pseu.dooktaedrické útvary s facetovanymi plochami
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a v tomto pfipadc je jelio limota mlécné zakalena. G ism ondin v tetra- 
gonálních bipyramidách je jednim z nejstarsich minerálü tcehto dutin. 
Chabasit v lesklyeh rhomboedrech má ploehy silné ryhované a zborcenó 
vieinálními ploskami. Neobvykly je vyskyt analeim u v jednoduchem 
tvaru rbombiekého dodekaedru. .Jako dalsí zeolit byvá pfítomen i na- 
tro lith , je vsak zde veliee vzácny V nekterycb pracích je uvádcn z Vina- 
fieke liory tez millerit. Sknteenc nacbázíme v nékteryíih dutináeh 
vlasové jehlieky zluté barvy, které vsak nedávají naprosto reakei na Ni 
a jsou to pouze extrérnné jednosrnerne protazené krystaly pyritu . l^yrit 
vystupuje také v krychliekách normálne vyvinutych nebo protazenyeli 
v silnéjsí jehlieky, coz lze pokládat za pfechodni formu k vlasovym 
útvarúm. Vedle toho vystupuje i v pentagonálních dodekaedrech s drs- 
nymi plochami. A ragon it jako jeden z nejmladsich mineralii nasedá 
na ostatni v podobe stébel nebo chvostkovite seskupenyeb agrega!ü 
jehliekovitych krystalkü.

* *

Dékuji vsem svym ucitelüm, zvláste p. prof. dr. KaATociivli.ovr 
za cetné rady a za dovolení provésti práei v jeho ústavu a p. prof. dr. S i.a- 
vik'ovi za poskytnuti studijniho materiálu a stály zájem o mou práei. 
Dale dékuji p. doc. dr. O iu.oyoví za uvedení do práce a kontrolu pratiov- 
ních vysledkú a p. F. Tvuzovi, fotografu Zemského musea, za krásné 
provedené snímky.
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Pfípad kryptonefrie u larev zlatohlávka (Coleóptera). 
Ein Fall von Cryptonephrie bei den Larven von 

Cetonia (Coleóptera).
Mit pinol1 deutschen Zusammenfassung.

Dr. K. SllLC, 

lhno XTT, Jungmnnka 37.

(Doslo 4. brozna 1942.)

Kryptonefrie je zjev pozorovany u hmyzu, a to vétsinou u larev, kdo 
kratai, nebo delfii konce malpighiekyeh trubie vrustaji bud’ pod obaly 
atreva, do steny atreva nebo do mimostfevních dutin, které vzniklv 
arúatem jeho vychlípek a vydutí a to tak, ze ae nám zdá, jakobv ústily do 
atreva samého.

V poaledníeh leteeh ae kryptonefrie hojné atudovala a tentó müj 
príspévek je rozpracování a doplnéní mého nálezu, poznámek, nácrtú 
a preparátú z r. 1893, které jsem ucinil na materiálu z byvalého zahrad- 
nietví p. For/rV\A v Nualíeh, kde ponravy zlatohlávkú zily ve znaéném 
])oétu v kompoatu. —  Prof. V k.tdovskv, u néhoz jsem tehdy v íistavu 
pohoatinaky jako medik pracoval, nepovazoval tentó nález za tak dule- 
zity, aby ae publikoval, bylot to v dobách. dobfe charakterisovanych 
vyrokem prof. FiurK, kdyz mné jednou ve ave pracovné, kam mé pozval, 
fekl na odehodnou: ,,Die Entomologen glauben, daß sie auch Zoologen 
sind!“

Prof. H. WKiier. Straßburg, Elsaß, ktery je v otázce kryptonefrie 
zapracoveán, mé na dotaz ujistil, ze kryptonefrie u larvy zlatohlávka je 
dosud neznámá, ba ze predstavuje pravdépodobné i dosud neznámy typ, 
coz urcí az po celkovém zpracování dosud známé literatury o tomto 
jiredmété, ke kterému se chystá.

Práce má dva oddíly. V prvém je nutno popsati zazívací rouru, 
která je sice popsána M inganzlmm (1889) u larvy Cetonii blízkého brouka 
Oryctes nasicornis, ale právé v podání zadního atreva pochybená; proto, 
ac je ae stavbou téhoz u Cetonie skoro shodná, nemohu se podle svého 
pitevního nálezu na jeho práci odvolávati.

V oddílu druhem pojednává se o kryptonefrii.
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A. Stfevo (tab. I).
Stfevo probíhá od úst k fiti v podélnó ose téla a clení se v dutinu 

ústní, pfední stfevo ¿ili jícen, stfední a zadní stfevo; east jieneni poeí- 
najíe a?< pofátku zadního stfeva probíhá bez zákrutú pfímo, zadní stfevo 
má nékolik oddílú a v nfckterych z nich zákruty, probíhající ve stfcdové 
sagitální roviné (obr. 1).

Popis dutiny ústní není vzhledem k nasemu thcmatu nutny. 
Jícen (obr. 1«<) je krátky, z pooátku trubiókovity, pak pfed pfechodem 
do pfedního stfeva nálevkovity, pfední stfevo  (obr. I Me) má dva 
oddíly pfední a zadní, která ohrantfují vónce slepych pfívóskú, ve ktorych 
Izo zjistit i makroskopicky potravu, jde-li o flem^ trouch. Poeínajíe od 
hlavy sedí 1. vónee pfívéskú na hraniei esogafu a pfedního oddílu stfeva, 
jeho pfívflsky jsou fiupinovitáho tvaru a na okrajíoh zoubkovaná, 2. a 3. 
vence má pfívfisky prstovité, hud ojedinele stojící, nebo vf.dy 2 s hasemi 
velmi sblíionymi, takfce vypadají jako prst.y zdviíená k pfísazc; v 2. vencí, 
rozhranicujícím pfední a zadní íást |)fcdního stfeva hledí pfívesky do- 
zrtdu, v 3. vfcnei pfívóskú, rozhrantáujícím zadní fást pfedního stfeva od 
zadního stfeva, hledí dopfedu. Kromó toho shledáváme jeste jeden pár 
nepatrnych pfívéskú v dorsomediáne pfední flásti pfedního stfeva.

Zadní st fevo je elenit ĵSÍ: pylorus (obr. 1 py) je vpfedu ohranicen 
kofenem ventromediánního páru, vzadu kofenem postranního páru 
malpighickych ¿láz (obr. 1 Mp,tnp) pak následují zasebón: nálevkovity 
oddíl, vak, koneeník (rektum) s ampula reeti a fif; nálevkovi ty oddíl 
(obr. 1 pr l )  táhne se jk> hfbeté vaku, ale nesrústá s ním, vtlaeuje jen do 
ného mélkou ryhu a ústí dorsálné vzadu do vaku. Vak (obr. 1 pr2) má 
vzadu ventrálné dvé bil. sym. braániekovité vychlípky asi obdélníkovi- 
tého tvaru (obr. 1 s) souvisící s dutinou vaku, jei jsou svymi volnymi 
hranami srostlé ve ventromediáné. Tím povstává mezi vnitfními 
sténami brasnieek a sténou vaku uzee soudkovity prostor, jímz prochází 
zadní pfedampulová traf zíialovitého rekta (obr. 1 r); pfední trat rekta, 
která je objemnéjsí, lezí pod pfední polovinou vaku a vtlaeuje do néj 
ryhu, vehod z vaku do rekta lezí asi ve stfedu pfední zaoblené steny 
vaku; ampula rekta je krátká, soudkovitá, leií ventrálne za taátiekovym 
prostorem a její terminální konec je anus (obr. 1 n)\ |>oj)sané vakové 
|K)vrehové rvhy jsou méleí nebo hluhsí podle stupne naplnéní zadního 
stfeva.

Jako názorny doplnfck k popisu viz obr. 1—6, tab. T s vysvetlivkami.

B. Malpighické zlázy

jsou párovité a dvojí. Kaídy par má jinou vychozí inserei, odlisnou 
histologiekou skladbu, nestejnou sílu a dálku. Budeme mluvit o a) slab&ím 
a b) silncjsím pám M. oznaéenyeh mp a Mp.
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T«b. I. Cryptonepliros «pud Cetoniac larvam; —  I. tractus intestinal is cum 
glandulis Malpighii; — 2. infundibulum et vesica pructodaei supra;—  3. item infm;

4. it«*»n ct cryptonepliros in section« medians; —  5. item in sectiono transvorsa; 
— (». plexus gland. Malpigbii quattuor,quasidoliolum sine fundis connec tentes.—  
a anus, — rn cryptonephros, — Me mesenteron, —  Mp glandula Malpigbii crama 
longiorque. — utp glandula Malpigbii tenuis breviorque, — M/ti plexus g la n d u la r  

Malpigbii crassae longinrisque, — mpl plexus glandular Malpigbii tenuis brevio- 
risqiie, — pr 1 infundibulum proctodaci, —  pr 2 vesica proctodaci, - -  p*/ pylorus, 

r rectum, — »  sinus vesicae proctodaei, —  et stomodaeum (oesophagus).
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a) S lab s í pár M. z. (tab.I, obr. 1, mp) vzniká v jednom miste ve 
ventromediânë, tësne pod 3. vëncem pfivëskû, má drobnëjsi buñky a je 
kratsí; kazdá jelio trubice jde bil. symetricky od mista pûvodu dozadu 
linutÿm obloukem, leva po levé stënë, pravà po pravé stënë pyloru 
nahoru a dopredu asi do poloviny jeho vÿsky a pak po zadním ùseku 
stîedniho stfeva nad stîedni slepé pfivësky 2. kruhu, kde tvorí jen 
nëkolik klieek, aby se obrátila nëco nize po téze stënë k pyloru, odkud 
po nëkolika klickâch dospèje po rektu k stejnostranné vakové brasnicce, 
za kterou mizi.

b) S iln ë jà i par M. z. (obr. 1 M p); kazdá z obou trubic paru vzniká 
asi v polovici vÿsky rozhranipyloru a nâlevkovitého oddilu zadniho stfeva, 
ale na protilehlé stranë a pak kazdá pokracuje na své stranë dopredu; 
nad pylorem ucini nëkolik klieek, na zadním oddilu stredniho stfeva jde 
vlnovkou dopredu az na zadni polovinu pfedniho ùseku pfedniho stfeva, 
kde po jeho stranë utvoîi nëkolik klieek postupujicich shora dolu, pak 
jifechází na pfedni polovinu, kde se vine v nëkolika klickâch zdola na- 
horu; ])osledni z tëchto klieek píechází ve vlnovku jdouci po stranë 
stredniho stfeva na bok pyloru, nâlevky a vaku zadniho stfeva, kde se 
zaviji ëetnÿmi kliëkami az dospëje jako její stejnostrannà druzka mp 
k stejnostranné vakové brasnicce, za kterou se ztrácí.

Dalài zprávy o tom co se stalo s konci M. z., vycteme z nâlezü po 
otevîeni mezibrasnickového prostoru, kterÿ otevîeme v mistë svü, jimz 
jsou jejicli volné okraje spojeny.*)

Konce kazdé ze 4 M. z. upravily se tu ve stîidavé pravolevé, v sebe 
píeeházející, soubëzné, tësnë k sobe píiléhající kliëky, spojené konecnÿmi 
vëtverni trachei v jeden plât (obr. 7 tr); prvni kliëky kazdé M. trubice, 
jsou kratsí a lezí v plâtu vzadu, stfedni jsou nejdelëi a poslednë vzniklé 
pfedni, jsou opët kratsí; pláty, spojené rovnëz na pîilehlÿch stranách 
tracheami, tvofi jakoby ze 4 duzin ustrojenÿ soudeeek bez liorniho a do- 
lenniho dna; dvë spodní, pod rektem lezící duziny-pláty skládají se 
z koncû silnëjsich M.z., dvë svrchni nad rektem lezící duziny z koncü 
slabsich a kratsich M. z.; dutinou soudecku probíhá trat zizalovitého 
koneeniku (tab. 1, obr. 5, G a samostatnÿ obr. 7).

Dodatkem udávám rozmëry jednotlivÿch slozek pleteni krypto- 
nephrosu po jeho vypreparování a rozrusení ventromediánního spojení 
mezi pláty silnëjsich M. z. M p  a Mp, rozlozeni celku do plochy a uprave- 
ného jako trvalÿ préparât; celá pleteñ má 6 mm délky a 7 mm sirky, 
M. z. slabsí mp maji 0,09 mm v pr. jejich kliëky maji v pravolevém smeru

*) Crt\ c ostré uástroje, suadno .se poraní tenkà stëna vaku a vybëhlÿ obsali 
/.nemozni dalâi üspëlnou jirejíaraci; sám j.sem ùspôsnë rusil sev brasniëek tupÿni 
koueem drzâtka stëteëku /. kunieli clilupû c. 0 a vyprcparoval eelou neporu.senou 
kiyptonefros.
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1,24 mili, v olibí 0,16 mm, M. z. silnëjsi Mp  mají 0,11 mm, y pr. jejich 
klieky v pravolevém smeru 2,4 mm a v olibí 0,24 mm.

Dosavadní vëdom osti o k ryp tonefrii.
O roztrídení typû kryptonefrie pokusil se podle do r. 1938 známych 

prípadú ve své ucebnici W eber a spadají sem vsechny stavy, kde konce 
M. z. vcliázejí v nëjakÿ tësnÿ styk se zadiiím stfevcm, bud’to s ním jen

Pig. 7. —  Plexus cryptonephrois in ventromediana dissectus et extensus. —  
M p  plexus glandulae Malpighii crassae longiorisípie, —  m p  plexus glandulae Mal- 
pighii tennis breviorisque, —  tr tracheae ansas plexuum plexusque connectentes.

jirostë na povrchu srustajíce, nebo prorustajíce jelio peritoneální obal, ba i 
svalovinu, kde mezi ni a epithelem bud proste nebo v závitech pakkoncí. 

WiíBEit mold zríditi zatím tyto skupiny, kde:

1. volné konce M. z. srûstaji se stënou rekta a pfedstírají, ze tam 
ústí (Tr¿centras albimaculatus, cicada membracida see. K eusiiaw, Lapido-
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saphes, Coccoidea, sec. B erlese, Oedemera dispar, imago, Coleóptera sec. 
V eneziani);

2. volné konce M. z. prikládají se v tésnych kliékách na sténu stred- 
nílio a zadního stfeva, pronikají skrze muskulaturu a stáéejí se mezi 
vrstvou svalovou a epitheliální v drobné kliéky (housenky motylú, n. pr. 
Malacosoma americana sec. Snodgras a nékterí brouci, n. pr. Dorcvis);

3. volné konce M. z. se nepíikládají na sténu stíedního streva, ale 
jinak se ukládají ve sténé rekta stejné jako píedeslé (brouci Qnaptor 
spirimanus sec. G orra, Niptus hololeucus sec. Marcus);

4. volné konce M. z. vnikají mezi stíevní muskulaturou a cpithelcm
2. oddílu zadního streva do dutiny rektální valvuly, tvorené tymiz 
vrstvami, kde bud prosté koncí (larva Chrysopy see. L ozinski), nebo se 
na konei rozsifují a skládají v klicky (Myrmeleon formicarius, die télioz);

zvláStní typ, W kiirem dosud nezafazeny popisuje L ihson (103(5) — 
a nazval jej snad zbyteéné cryptosolenic —  u Araeocerus (anthribid, 
Coleóptera); zde se pry konce dvou zkrácenyeh M. z. ulozily v  éetnyeh 
závitech do lymfatického vaku, ktery obdává sestupující klicku zadního 
stfeva; práci znám jen z referátu a kopírovanych obrázku, které se mi 
nezdají zrovna názorné, ale napovídaly by, ze ,,lymftiticky vak“ je asi 
prostora mezi peritoneálním povlakem stfeva a jeho muscularis.

Tyz autor popisuje bezny typ kryptonefrie jesté u Dermestes lardarías 
a Tenebrio molitor a Russo (1938) u scolitida Phloeotribus scarabaeoides.

Nás pfípad.kryptonefrie u larvy Cetonie byl by, solidé die uvedenycli 
typü novy, ponevadz skryty oddíl M. z. se zde ukládá mezi zevní stony 
níznycli oddílu zadního stfeva a rektum, t. j. do zvlástní dutiny tvofené 
vnitfními sténami brasnickovitych vychlípek vaku zadního stfeva, 
které na svycli volnych okrajích srústají, cástí stény samélio vaku 
a sténou rekta, které dutinou prochází; do stény strevní vubec nevstu- 
pují, nechávají ji netknutou!

Neznámou dosud kryptonefrii objevil prof. H. W eher —  jak mi 
v dopisu sdélil a svolil uveíejnit —  u larvy Meloe, Triunyulina\ práci ke 
státní zkousce o torn napsal jeden z jeho zákü, ale ta dosud lezí jako 
manuskript v aktech münsterské university; blizsí okolnosti,jak se zde 
chovají konce M. z., mi nejsou známé.

O biologickém vyznamu kryptonefrie jsou jen dohady; jedni se 
domnívají, ze tésny vztali M. z. k zadnímu stfevu svédéí o jeho schop- 
nosti resorbovati z nich vodu, jini to popírají. —  Jisté je, ze v nékterych 
jifípadech, kde pronikají M. z. svymi konci svalovou vrstvou stíevní 
a pfikládají se k stfevnímu epithelu, právé s epithelem styené buñky 
mají jiné uspoíádání ]>lasmy nez bunky jirotilehlé strany télioz líseku; 
rozhodující tady budou pfesvédeivé pokusy. — V nasem prípadé jsou
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u larev Cetonie bunky v celem prübehu tnibice vsude stejne a to jak vc 
volnem oddilu talc i v kryptoneprosu, proto lze se domnivati, ze tu jde 
pouze o hospodärne ulozeni konecnych delsich jejich üsekü, kterc by 
jinde v dutine telni prekäzely.

K  n om enklatufc.

Kryptonefrie, kterä tcprve pfed nekolika lety vesla literärnc v znä- 
most, dostala nekolik pojmenoväm: cryptonefridie, cryptosolcnie (liis- 
80n) cryptonefridisiiuks ( P atav ).

Nepokladam za zbytecne, zc ji nazyvam kryptonefrie. — M. z. jsou 
Bamobytny hmyzi nefralni organ, vyrontly ze stfevniho epithelu —  jejicli 
nefros, a od tohoto kmene je pale odvozeno kryptonefros a kryptonefrie; 
kryyitonefridie by mylne svadelo pomyfilet na nefridie, kterd jsou organ 
doeela jineho püvodu embryonalne a u hmyzu pfevzaly jine ukoly nez 
maji u eervü a s M. z. neniaji tedy nie eo delat. —  Opravime-li nomen
klatura kryptonefridie na kry])tonefrie a kryptonefros, je L issonTv 
nazev kryptosolenie a P ata xt\ cryptonefridismus zbyteeny.

Panu prof. dr. H. W kiikuovi, Straßburg, Elsaß, vfele dekuji za 
laskave literarni zpravy a ujisteni, ze müj nalez kryptonefrie u larev 
Crtonie, ktery jsem ueinil }>red pul stoletim, je pro literaturu dosud novy; 
dnesni poehopitelne nesnaze, v jakyeh se oetl vedeeky styk a vymena 
praei, znemoznily mne vlastni pfimou orientaei v odborne literature.

* **

Tuto praei jsem vykonal s podporou Narodni rady badatelske 
v Praze.

Ein Fall von Cryptonephrie bei den Larven von Celonia.
Z u s a mmenfassung.

Der Darmkanal bei den Larven von Cetonia besteht aus einem ver
kehrt trichterförmigen Stomodaeum, walzenförmigen Mesenteron und 
Proctodaeum, das in verschieden differenzierte Abschnitte gegliedert ist, 
wie folgt: Pylorus (py), trichterförmiger Abschnitt (p r l ), Hinterdarm
blase (pr2), hinten unten mit zwei kurzen blinden taschenförmigen 
Ausstülpungen (s), die an ihren freien medianen Kanten leicht verwach
sen sind; zwischen ihren inneren Flächen wird hiemit ein tonnenförmiger 
Raum gebildet, den eine Strecke von Rectum (r) passiert, das sich 
nach Verlassen des Raumes in eine kurze, mit Anus (a) nach außen 
endende Rektalampulle erweitert.

Von den zwei Paaren der Malpghigefäße entspringt ein Paar (mp)
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von einer gemeinschaftlichen Stelle in der Ventromediane des Darmes 
am Anfang des Pylorus, die Ursprungstellen der Schläuche des anderen 
Paares (Mp) sind getrennt und liegen bilateral symmetrisch seitlich an 
der Grenze zwischen py und p r l  (Tab. I, 1). Die Gefäße des mp Paares 
sind dünner und kürzer, die des M p  Paares stärker und länger, aber alle 
vier legen sich frei an den Mitteldarm und ziehen sich bis an seinen An
fang; hier machen sie mehrere Windungen, kehren nach hinten um und 
gelangen vorn unten an.die Wand der proktodaealen Blase, um dann an 
den Seiten des Rectums in den Taschenraum hineinzutreten; es ist zu 
bemerken, daß jederseits bil. symmetrisch je ein dünner kürzer und ein 
stärker länger Schlauch gemeinsam eintritt, also Mp-{-mp und Mp-\-mp.

Nach Trennung der Taschennaht kommt die den Taschenraum 
durchziehende Strecke des Rectums zur Sicht, das die in feine Schlingen 
gewundenen Enden der Malpighigefäße, zierlich geordnet umgeben.

Die Schlingen eines jeden Gefäßes bilden hier je eine selbständige, 
gebogene .Platte, die insgesamt, wie auch die Schlingen selbst, mittelst 
der Endäste zusammengesponnen sind; so kommt eine Wand von einer 
winzigen Tonne ohne oberen und unteren Boden zustande, die in ihrer 
Gestalt einem Geschlcehtstier von DoUolurn ähnelt; die zwei ventralen 
von M p  gebildeten Platten sind breiter als die von mp zusammengesetz
ten dorsalen.

Die beiden Abarten der Gefäße haben etwas verschiedene Zellen; 
hei den d/p-Schläuchen sind sie größer und alle gleichmäßig beschaffen, 
bei den wp-Schläuchcn sind sie kleiner und einige dunklere wechseln 
immer mit einigen helleren ab; beides gilt für die ganze Länge der 
Schläuche, weder die den inneren Flächen der Taschen, noch die dem 
Rectum zugewendeten Zellen haben eine veränderte Struktur.

Über die biologische Bedeutung des Cryptonephros der Larven von 
Cetonia sind also im Zellbau keine greifbaren Andeutungen und man 
kann nur vermuten, daß hier ein langer Abschnitt der Malpighigefäße, 
der sonst anderswo hinderlich gewesen wäre, einen Lagerraum gefunden 
hat.

Cryptonephrie hat mehrere Benennungen bekommen u. z. Crypto- 
nephridie. die irreführen kann, daß es sich um Nephridien handelt, 
Cryptosolenie, die wieder die bedeutsame Beziehung zu einem Nephral- 
organ verschleiert und Cryptonephridismus, die eher einen pathologischen 
Zustand anzudeuten scheint. Deswegen glaube ich, daß meine kleine 
nomenklatorische Änderung in Cryptonephrie nutzbringend sein kann.

Nach brieflicher Mitteilung hat W eber einen, bisher unbekannten 
Fall von Cryptonephrie beim Triurujvlivus entdeckt, den einer von 
seinen Schülern bearbeitet hat; die Handschrift liegt bei den Akten 
der Universität in Münster.



Pfipad kryptonefrie n larev zlatohlavka (Coleoptern). i)

Ich fühle mich sehr verbunden H. Prof. H. W knun, Universität 
Straßburg, Elsaß, für sein Interesse um diesen Fall von Cryptonephrie 
und seine bereitwillige Aushilfe mit der Literatur, die mir leider unzu
gänglich war.

L itera tu  ra.

WliUKK H., Lehrbuch der Entomologie, Jena, 1933.
WH»Kll H., Morphologie u. Entwicklungsgeschichte der Arthropoden, Fort 

schritte der Zoologie, N. F. Hd. II I  u. IV, Jena, 1938, 1939.
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Revise perloocek a buchanek Cerneho 
jezera na Sumave po 66 letech.

Revision der Cladoceren- und Eucopepodenfauna des Schwarzen 
Sees im Böhmerwald nach 66 Jahren.

IM l). SltAMKK-liräKK. rVsliiv.

7, hydrohiolo^iokr laboral oto prof. dr. .Inr. Sámala (Vrnóm jozoro. Pul)]. R.

(I)oslo dno brozna 15)42.)

I. LV01).

Jezero Cierne (Sehwarzcr See) lezí v samém srdei snrnavskyeh 
livozdu v nadniofské vysce 1008 ni a niá plosnou vyniéru pres 18 lia 
a nejvctSí hloubkn 40,2 m. Jest to typieké jezero niorcnovc a die nej- 
novéjsíeh údaju JIrovcovVch nálezí k N ai m a w o vi - typu jezer ortlio- 
oligotrophních s vápníkem v oligotypn. Snirkové (a na severn na Jezerní 
stone i bnkové) lesy, boríivka a raselinník sabají az k samé pobrezní 
éáro, jez jest jen obudé élenéna a svym skalním podkladem poskytuje 
vyssí vodní vegetaoi jen nepatrné moznosti vyvoje. Uzké pobrezní 
méléiny jsou proto jen na nékolika niístech pokryty ponorenymi porosty 
vzácné sídlatky (Isoeles lacvstris L.) a sítiny Jnncu8 bulbosas L. var. 
conferracens. v ehránénéjsíeli mísíeeb i porosty zbloehann vzplyvavébo 
(Glycerin flnitans R. Bu.) a vzácného zevaru vzplyvavébo (S¡>arganimv 
affine Schnizi.), sítin a ostric (('arex sp.). Vétsinou jest vsak dno pfi 
pobrezí kryto kanieny a odnnifelvmi kmeny lesníeh stroniíi. bostíeími 
jen nárost nizsí vegetaee.

I tato ehudá kvetena nesestupuje vsak v jezere pfílis hluboko, nebof 
príihlednost vody jest v lété jen 4, na jare jen 2 m. Vlastní zona litorální 
ve sniyslu biologickém není tedy príliS rozsáhlá, presto, ze obsah epilim- 
nionn (do hloubky 10 ni) jest poniérné znaény (die R eisixokra a KreHARs 
1 .'>72005) m3 ]>roti 1,470871 m3 hypolimnionu).

Jako nejvétSí a nejkrásnéjsí z jezer Sumavskyeh bylo jezero Cerné 
vzdy stredem zájmú pfírodopiscú pracujícícli na Sumavé. První speciální
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studia crustaceologická provedli zde stafí cestí zoologové A nton i\ Fan" 
a Bohislav H ellich v r. 1871 a vysledky praci H ellichoyych zpracovány 
byly pozdéji v jeho známé monografii „Perloocky zemé ceské“ (Die 
Oladoceren Böhmens). Nejvyznamnéjsím obdobim v historii pfirodo- 
védeckého vyzkumu jezera byla vsak léta 1892— 1896, v niehz podniknut 
byl F riCem a VAvuor soustavny vyzkum veskeré jezerni zvifeny na 
sirsim základé vseobecné hydrobiologickém, opfeny pfedevsím o sou- 
bézné odborné zpracování Phanerogam (K. P olAk ), fas (A. H ansgirg), 
rozsivek (K. Steimch ) a fysiky a cheniie vody (H annamann). F iijö 
provedl zde tez první soustavná mérení hloubková, shrnul veskeré do 
té doby známé védomosti geologické a geografjcké, tykající se jezerního 
území a nakreslil první bathymetrickou mapu jezera, udav jako nejvétsí 
liloubku 40 m pod Jezerní sténou.

Studie F riCovy a VAvrovy, shrnuté pozdéji v obsaznou monografii 
(s. 1. é. 5) omezily se sice jen na dobu letní, jsou vsak na svou dobu 
rieobyéejnc dúkladné a svym zvlástním zretelem k sociologii a horizon- 
tálnímu a vertikálnímu élenéní (zonaci) zvírcny jsou dnes i za hraniecmi 
poéítány k základním procem limnologiekym.

Uvefejncním F rií ôw  a VAvrovv monografie byl zájem prírodo- 
piseu a pfedevsím zoologú o sumavská jezera na dlouho vyéerpán, takze 
v dalsích letech pracovali zde pouze geografové éestí (Svamrera) 
a nemectí (R eissinger). Teprve v r. 1934 rozhodl se profesor Ceské 
vysoké skoly zemédélské v Praze dr. Jar. Sa.mal k organisování novélio 
vyzkumu sumavské zvífeny a zalozil za tím úéelem v r. 1935 hydrobiolo- 
gickou stanici v t. zv. Jezerní myslivné, vzdálené asi 2 km od Oerného 
jezera, naéez bylo jesté téhoz roku zapocato s vyzkumem sumavskych 
jezer, pfi némz mi byl svéfen vyzkum crustaceologicky.

Vyzkumy skupiny Samalovy se slibné vyvíjely v letech 1936— 1937, 
kdy pocaly tez vycházeti první publikace (Samal, J íroyec, SrAmek). 
Zmény hranic vsak zpúsobily, ze vétsina zapocatych prací nemohla 
jiz byti zcela dokoncena. Také nashromázdény materiál crustaceologicky 
jest do té míry kusy, ze nedovoluje na pf. podrobné zpracování gene- 
racních cyklú a pomérú kvantitativních v jednotlivych mésících, píes to 
lze z ného vsak jiz dnes sestaviti postacující pfehled novych zajíma- 
vostí sociologickych a systematickych. Ponévadz zjisténé poméry jsou 
opravdu zajímavé a pfílezitost k podobnym dlouhodobym srovnáním 
velmi vzácná, rozhodl jsem se publikovati své zkusenosti tykající se 
Cerného jezera pfesto, ze jsme nemohli dosud podniknouti revisi zv í
feny benthální, jejíz vysledky budou vsak v daném pfípadé asi malo 
závazné.

Za podporu svych prací na jezefe dékuji srdecné pfedevsím pp. prof. 
dr. Jar, Samalovi, doc. dr. O. Jírovcom a dr. F ottoyj, jakoz i tehdej-
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simu restaurateru na Oernem jezefe, p. Oenku P avu'f: icovr, jenz mi — 
zvl. za melio staleho pobvtu na jezefe v lete r. 103(5 — vychazel vsestranne 
vstfie.

II. Material a inethoda zpraeovani.

Material, jehoz zpracovanim vznikla tato praee, l>yl dvojilio druhu:

1. Material cerstvy —  zpracovavany na miste samem v letnieh 
obdobich 1035— 103(5.

2. Material konservovany prof, ft Am a mom v podzimnieh a zim- 
nich obdobich 1035—103(5.

1. M ateria l c e rs tvy  byl loven hlavne v rncsicich cervema a sipnu 
nekolika typy planktonnich sitek, zhotovenyrni z mlynarskeho hedvabi 
c. 8-- 12. V mclkych vodach ])obrezn ich  (litorale) loveno bylo j)fe- 
devsim qualitativnhni sifkami upevnenynii na lioli (2r 15 cm), nebo
iipravenymi jako sifky vrhaci a material takto ziskany zpracovavan 
byl dvojim zpusobem:

a) systematicky — t. j. nrcovanim drnliu a zpracovanim jeji(d) lokal- 
nitih zvlastnosti;

b) sociologicky — zjistovanim t. zv. p erccn tn a ln ibo  zaston- 
peni druhu.

Toto posledni zpraeovani sociologicke dalo se tak, ze material kazde 
zkousky byl formalincm usmreen, pak propran a promisen, nacez bylo 
incite mnozstvi (obycejne 500) exemplarii pod mirnym zvetsenim mikro- 
skopu na podloznich skliccich spocitano za soucasneho zanaseni percen- 
tuelniho zastoupeni jednotlivych druhu, jejich stadii, pohlavi atd. Tato 
methoda neni sice exaktni a nelze ji pouziti pro posouzeni absolutni 
(piantity, jest vsak rychla a instruktivni a pfi dokonaleni prolovovani 
jednotlivych mist a jistych zkusenostech podava v kratke dobe po- 
stacitelny prehled o sociologickych rozdilech jednotlivych mist po- 
brezni zony.

V pasmu p elag ia ln im  bylo postupovano podobne, k loveni bylo 
vsak pouzivano velkych siti vlecnych a vertikalnich, predevsim site 
uzaviratelne. Ponevadz hustota crustaceoplanktonu byla zvlaste v hlub- 
sich vrstvach velmi nepatrna, byla pro kvalitativni vyzkum sestrojena 
specialni ,,zonarni sit kfidlova“ (s. 1. 21), jez se pfi spousteni automaticky 
(pomoei lopatek a poklicek) v hofejsim hrdle uzavirala a pfi vytahovani 
opet otevirala. Opakovanym spoustenim a vytahovanim teto site v urci- 
tem vodnim mezivrstvi (na pf. 20— 25 m) nahusf-oval se v ni plankton, 
aniz by bylo nutno po kazdem jednoduchem protazeni tohoto mezivrstvi 
vytahovat sit nad hladinu, cimz se u§etfilo mnoho zbyte6n6 t^lesne
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námahy. Po dokoncení husténí v urcité mezivrstvé bylo mozno tuto síf 
na horní liranici mezivrství uzavrít spusténím prstenu s destníkovitvm 
padackem; vétsinou tollo vsak nebylo pouzíváno, neboí pri vyzkumu 
kvalitativním nebylo mimé primísení koryskú z nadlozních vrstev tak 
dulezité.

Studium k v a n t ita t iv n í a studium zonaee narázelo lined od 
pocátku na cetné obtíze, neboí Ruttnerova sbérace, urceného predevsím 
pro vyzkum chemicky, nebylo mozno pfi malé hustotc planktonu po- 
uzíti pro jeho nial}^ obsah (1 a 1/21), methoda pumpová pak selhala na 
jezere pro éasté vlnobití a nemoznost zakotvení na lilubsícli místecli. 
Proto musel jsem se i zde spokojiti c ís ly  pon iérnym i, získanymi 
z lovu vertikální sítí, uzaviratelnou prevrácením horejsího konusu dio 
modifikovaného systéniu Ji dayova. Bylo loveno nejeasteji y rnezi- 
vrstvích po 5 m.

2. M a te r ia l k on servovan y  loven byl prof. Samaln.m — vetsi- 
nou v zone pelagiální —  ncuzaviratelnymi sítémi z e. 12 a byl lined 
na miste konservov.án 2% formalinem. Bylo jej pouzíváno jen k studiu 
soeiologickému.

III. Preliled hlavních vyshMlkA faunislickycdi v IHoch 1871 — 1937.

Rozdíly v druliovém slození zvífeny perlooeck a buelianck v dobe 
FmrovP: a dnesní jsou patrny z následující pfeliledné talmlky: (str. 5.)

Crustaceologicky vyzkum v r. 1871 (první sloupec) byl ovsem jen 
hruby a informativní, takze jelio vysledky negativní nejsou smerodatné. 
Tím zajímavéjsí jsou vsak vysledky positivní, jez podávají ve srovnání 
s vysledky FiurovvMT a mymi vlastními následující vyvojovy preliled:

ad 1. Holopedium gibberum, nalezené v jezere v r. 1871 v ohromnyeh 
masácli, bylo jiz v r. 1892 pomérne vzáenc a pozdcji úplne vv- 
mizelo.

ad 2. Daphnia ventricosa pravdcpodobné vyhynula take (2 samicky na
lezené v r. 1935 byly sem asi zaneseny z Certova jezera). 

ad 3. Ceriodaphnia pulchella by la v r. 1935— fi v jezere marné liledána. 
misto ni nalezena vsak velmi hojná Ceriodaphnia qvadrangvia. 
takze se vnucuje domnénka, ze jiz Fine a Vávra méli pred sebón 
tentó poslední drub, ureili jej vsak jako C. pídchella. 

ad Rosmina longirostris bohémica, hojná jesté v r. 1896, do dnesního 
dne úplne vymizela, píes to vsak lze zbytky jejícli skorápek 
dosud nalézti ve velkém mnozství v bahné jezera. 

ad 8. Alona affinis nebyla v r. 1935— 6 siee nalezena, jest vsak mozné, 
ze se vyskytuje nad hlubsím dnem, jez nebylo dosud podrobnéji 
zkoumáno.
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0. D n e sn í oznaeení d ru liu

F k ic  a 

H e l i .ic h  

1871

F k i c  a 

V A  V k  a  

1892— 0

S k A.m k k  

1935 37

1 H o lo p e d iu m  g ib b e rum  Z a d d a c h h H- f-
2 D a p h n ia  long isi)ina-ven trico sa  H lil.L lC H -1- + 1- (1 )
3 C e rio daph n ia  pvdcliella G. 0 .  S a k s ( 1 )
4 C e riodaph n ia  q u a d ra n gu la  O. F . M Ü L L K K . V 1 d-
5 B o sm in a  lo n g iro str is  bohém ica  H k i .l ic h -i t- -1-
() A e rop e ru s  harpae  B a i k d H d d
7 A lo n o p s is  e longata  G. O. S a k s  . d -1- l-d- d- d-
H A lo n a  affin is L k y d i g ]
9 A lo n a  gu tta ta  G. O. S a k s --I- 1 d

10 A lo n e lla  exc isa  F isc h jo k -1- 1- 1-
11 A lone lla  na n a  B a i k d 1 y

12 P e racan th a  trunca ta  O. F .  M  (' l.l.HK 1
13 (3 iy d o ru s  sphaericus O. F . M C h t l iK . 1
14 F u ry c e rc u s  la ine lla tu s O í F . M O l u í k 1 i
Jf, ll io c ry p tu s  so rd id u s  L lK Y IN 1- y

10 A can th o le be ris  e u rv iro str is  O. F . M C U J U t 1
17 P o ly ])hem us ])ediculus L . H- 1-
IX M a crocyc lop s  fu sca s J ü lU N K i i
19 M ac ro cyc lop s  a lb id u s  J c k i n k y ¡
20 C yc lo p s  bohém iens S k á m k k ( 1- V) ( 1 ‘!)
21 Cycloi>s (A can tho -) verntilis F isC H K K d-
22 C yc lo p s  (D iac.) n a n u s  G. O. S a k s ........... (d ) i

23 C yc lo p s  (D ia -) crassieaud is G. O. S a k s i
24 E u c y c lo p s  (F u -)  se rru la tus S. F i s c h e k 1 1 i
25 D ia p to m u s  den ticorn is W lK K Z i

Tab. I.

D ru h o v é  slození k o ry s í zv■ iron y  Cerného jezera v dobách  F k i Co v y c ' I í  dnesní.

atl 11. Alonella nana byla vzácná jiz za casü F iuCoyych; okolnost, ze 
nebyla v r. 1935— 0 vúbec nalczena, nemusí tedy jesté znamenati, 
ze v jezefe jiz nezije.

ad 12. Druhy Chydorus sphaericus a Peracantha truncata lze naproti 
ad 13. tomu pokládati za vymizelé. Pravdépodobné jsou oba citlivé na 

kolísání vodní hladiny pfi odebírání vody pro elektrárnu. 
ad 15. Iliocryptus sordidus a Acantholeberis curvirostris nálezejí k ty- 
ad 10. pické zvífene benthální, jez v r. 1935— 0 nebyla studována. 
ad 17 Polyphemus pediculus jiz dries v jezefe nezije a pocal inizeti jiz 

v dobách F iucovych.
Z fauny Copepodú (excl. Haipacticidae) vyhynul v jezefe pouze 

Día plomas denticornis, kdezto zvífena Cyclopidu jeví se naopak oproti 
dobe Fnicovn: bohatsí o druhy o Macrocyclops albidus a Cyclops (Acantho- 
c y clops) ternalis. Novy druli buclianky Cyclops (C.) bohémicas sp. n.
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jest zfejmé totozny s Cyclopsem, oznacovanym F iuCem jako Cyclops 
strenuus F isohek.

Podrobnosti tykající se sociologie a systematiky jcdnotlivych druhü 
jsou podány v kap. IV . a V

IV. Sociologie.

a) V tep lé  cásti roku.

Nejvetsí pozornost venována byla sociologickÿm pomerüm v kulmi- 
nacní dobë letní, jez jest dobou maximálního vÿvoje veskeré jezerní 
zvíreny i kvëteny. Rozborem nëkolika set zkousek nalovenych na ruz- 
nych místech a v rûznÿch Idoubkách by lo poznáno, ze veskeru korysí 
zvífenu (krome pasma benthálního) lze v této dobc rozdeliti na dve 
asociaee:

1. Alonopsetum elongatae.
2. Ceriodaphnio-Cyclopctum bohemici.

1. Spoleeenstvo A lonopsetum  elongatae ovládá cely litoral a jelio 
vüdcírni druhy jsou Alonopsis elongata, Alondla excisa, Acroperus harpac 
a Ceriodaphnia quadrangula. Pomerné zastoupení teehto druhü moni se 
ovsem s charaktcrein mista, jak ukazuje nekolik vybranyeh snímkü, 
jez níze uvádím:

a) Zátocinka pod kosodrevinou blíze stavidcl, zarostlá eástcene Cllyceria 
fluitans.

A lonopsis e longa ta 80%
Ceriodaphnia quadrangula 5%
Acroperus harpae 5%
Macrocyclops fuscus 8%
Eucy clops E. serrulatus 1
Cyclops Acanthoc. vernalis l oo/f z /o
Cyclops Diac. nanus J

100%
b) Polootevrená zátocinka mczi Fjucovvmi 

nymi knienv.

A lon ops is  e lon ga ta  
Ceriodaphnia quadrangula 
Acroperus harpae 
Alona guttata 
Macrocyclops fuscus 
Macrocyclops albidus 
Eucyclops E. serrulatus

misty í) a 10, liad ponore-

70%
25%

■ 5%

100%
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c) Zátocina oddélená padlymi kmeny, sc dnem porostlym inechy 
a zbloclianem.

A lo n e lla  excisa 86 0//o
Alonopsis elongata 10 %
Acroperus harpae 3,5%
Cyclops fuscus
Eucyclops E. serrulatus 0,5%
Cyclops Diac. crassicaudis

100%

d) V porostu isoetes na ok raj i p c la g ia lc  (v liloubce 3— 4 m).

Alonopsis elongata 45%
Ceriodaphnia (piadraiigula 30%
Acroperus harpae 1«%
Macrocyclops fuscus 8%
Macrocyclops albidus

} i%

100%

Eucyclops E. serrulatus

e) porostu zblochanu (CUyeeria fluitans) na o k ra ji pclag ia lc .

Acroperus harpae 30%
Ceriodaphnia quadrangula 44%
Alonella excisa 20%
Alonopsis elongata 5%
Macrocyclops fuscus I
Macrocyclops albidus ' 1 °/ ( -1 7o
Eucyclops E. serrulatus

100%

f) Plovouci purest Juncus bulbosus var. confervacens nad hloubkou 
asi 3 m na o k ra ji p c la g ia le  (pod pfitokem, blize F iucoya mista 17).

Acroperus harpae 40 %
Ceriodaphnia quadrangula 46 %
Alonopsis elongata 10 %
Eurycercus lamellatus 2 %
Macrocyclops albidus 1,5%
Macrocyclops fuscus

}  0,5% 

100%

Cyclops Diac. nanus
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g) Volnÿ ro vn ÿ  breli bez porostü, 11a mëlkém dne jeu balvany po- 
rostlc rasami.

Alonopsis elongata 12%
Ceriodaphnia quadrangula 85%
Cyclops C. bohemicus 3%

100%

li) Porost G! lycéria fluitans pod ledovÿin pritokem z Jezerni stony

Alonopsis elongata 80%
Acroperus harpae 0%
Ceriodaphnia quadrangula 4%
Macrocyclops fuscus 4%
Cyclops Acanthoc. vern a lis «%

100%

V celku mozno pokládati vÿvoj spolecenstva Alonopsetum eloti- 
gatae za tí ni typiëtëjsi, ëim mensi je procento Ceriodaphnie k nëmu 
primisenë. Tarn, kde jest pobfezí rovné a bez porostû, salía vlastnë 
zivotni prostor pélagiale az ke brebu, pres to vsak nenacházíme ani zde 
nikdy ve vetsim ninozstvi typic;ky ¡iclagiáliií bnchanku Cyclops bohé
miens („UferfliHïJit“ ■)•

2. Associace Ceriodaphnio-Cyclopetum bohemici ovládající v léte 
zeela veskeré vodní vrstvy pelagialu, jest tvofena jionze dveina druliy 
korÿsû: bucliankou Cyclops bohémiens a perloockon Ceriodaphnio
qnadr angula.

Z obou tëclito organisnin jest vsak pouze Cyclops C. bohémiens vÿ- 
lnadnini obyvatclem pasma pelagiálnílio, kdezto Ceriodaphnia zasalnije 
dosud —  jak jiz feceno —  na mnoha mistech i do zony pobfezni.

ijetní vertikální zonace obou jmenovanÿch planktontû by la studo- 
vâna v srpnu r. 1936 (tab. II). Ukázalo se, ze Ceriodaphnia quadrangula 
obyvá prakticky borní vrstvy vodní az ke skoëné vrstve (exempláfe 
u dna jsou odiable a skonávající), kdezto Cyclops bohémiens vyskytuje 
se sice ve vsecli vrstvàcb jezerniho pelagiale az do nejvctsicb bloubek, 
nejvetsiho maxima dosabuje vsak predevsim ve skoené vrstve („Sprung- 
sebiebt“ ). Uvazujeme-li blíze o zivotnicb podmínkácb, jez by moldy byt 
prícinou tolioto rozdèleni, dojdeme k následujícím pred})okladûm:

1. 8oucasná pozorování J îuoncova a Fottova (tab. lia) ukazuji. 
ze zivotni podminky hofejsich 10 m vodnícb vrstev jsou jiro zivot 
korÿsû vseobeene priznivejsi (vice kysliku, mensi kyselost vody, vetsi 
mnozstvi pbytoplanktonu) nez vrstvy spodnëjsi. Soustfedéni zoo- 
pliiiiktonu v tëclito vrstvâcli jest tody zeela pfirozené.
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Tal). U.

ZuiMccî leplot \ a eruslaeeoplaukloim (vsecli vÿvojovyeh stadií) pelapale ( 'eriióho 

je/,era sipim 1030. (Ori^.)

Teplola vody o, pH Namioplaukton

D/S, 10 hod. nasyeeui 
10/1), 10 bod.

10/1). 10 bod.
Poeet biinek centiifu^o- 
vanébo phmktomi v 

1 eem 1)/8,10 bod.

0 I5.S 100 200
f> 1 3.1) 100 0.4

10 0,0 101.1 0.2 4200
ir, r> 73.5 5,1)
20 5,7 75,7 5,8 2400
25 74,7 5,1)
30 08,1 5,1) 1400

Tab. lia .

Sroviiávaeí labulka veitikální zoiiaee teploty, 0 2, pH a liannoplaiiktoiiu z lela 11)30.
(Die J i'koyck a Rotta .)

,Srovnáváme-li dale vzájcnmc podminky v obou petimetrovych 
mezivrstvich tolioto zivotniho prostoru, sldedáme, zc sc podstatne lisi 
lilavne ve dvou okolnostech: v svetlosti a v teplote. I’onevadz rod 
Cyclops jest eelkeni znám jako znacne eurythermm, naproti tomu rod 
Ccr ¿oda phi lia mûzc bÿt \' eelkii pokládán za teploinilny, lze se doiiinívati,
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ze dnesni ro zd ë len i tëch to  organism ù jes t vÿs led kem  konku- 
renëniho boje, p ri nëmz se jako  v y lu ë u jic i fa k to r  u p la tn ova la  
rûznâ eu rytherm ie: Ceriodaphnia quadrangula asi nesnâsela dobre 
prudkÿ pokles teploty ve skocné vrstvë a jeji snadnâ vznâsivost umozho- 
vala ji kromë toho dobre udrzovati se v  nadloznich vrstvâch, kdezto 
Cyclops C. bohemicus, vûëi snizené teplotë otuzilÿ a souëasnë relativnô 
tëzsi, setrvâvâ radëji ve vrstvë skocné, kde nachâzi pro sebe téz dobré 
podminky vyzivovaci.

Pro zajimavost budiz zde jestë uvedeno, ze v sitovéïn phyto- 
planktonu prevlâdal v srpnu 1936 Dinobryon protuberans. Die souëas- 
nÿcli pozorovâni F ottovÿch tvori vsak tento biëikovec ve skuteënosti 
jeu asi 5% veskerého jezerniho phytoplanktonu, kdezto jeho ldavni 
masa tvofena jest predevsim drobnejsimi, siti prochazejicimi dru h y 
Monallanthus stichococcoides P aschkr, Diceras ollula F ott a rodem 
Peridinium.

b) V studenc ëasti roku

jest (;rustaceoplankton veskeiÿch vodnieli vrstev zeela unifbrnmi, tvofen 
jsa jeu jednotlivÿmi stadii buchanky Cyclops bohémiens, jichz liustoty 
siee v hlubsich vrstvâch zrejmë ubÿvâ, percentualni zastoupeni jejicli 
jest vsak i zde prakticky stejné (tab. III.).

t o 2 pH Zooplankton !

0 3,4 91,0 0,3
5 3,0 90,8 0,2 C y c l o p s  b o h e m i c u s

10 4,1 91,2 0 nauplia 58%
15 4,2 80,8 5,8 eopep. st. 39%
20 4,2 84,8 5,7 samieky 3%
25 4,3 82,3 5,7
30 4,4 70,4 5,7

Tab. ill.

\’crliki'dni /.unacc teploty vody, 02, pH a crustaecoplanktouu 
(Uzito ilat z prace O. a M. Jîkovcovÿch.)

Ze zony litoralni nebylo mozno pro nepriznivé podminky povëtr- 
nostni ziskati nmozstvi zkousek, jez by umozhovaly dokonalejsi zpraeo- 
vani.
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Vr. Cast specialni.

Daphnia longispina voniricosa H ulllou (obr. 1) by la nalezena v je- 
zeie jen ve 2 exemplarich v srpnu 1935. Pravdepodobne neni zde tody jiz 
donioveni a nalezeni jedinci byli sein zaneseni z blizkeho jezera Oertova, 
kde se tento drub dosud vyskytuje.

Obr. I. Daphnia hnajisphiu-wntricma IlKl.UCll nalezena v r. 1935 jen ve dvoa 
exeinplaficli v pelagiale Cernoho jezera. (Orig.)

Ceriodaphnia (juadrangula (i. O. Saks, dues velmi rozsirena ve 
viseeli vodnich masacli nad skoenou vrstvou, byla pravdepodobne liojna 
jiz za easii F juCovych, byla jim vsak —  po pfiklade mnohych autorii 
Houeasnyeh —  zamenovana za drub Ceriodaphnia pnlchella. Behern 
dalisi do by projevila znaenou oekologiekou pruznost lim, ze se pri po
st iipnein vymlrani puvodnich jezernicb planktontu (Holopedia, Daphnie 
a liosminy) nejen udrzela, a]e i trvale rozsirila z hranic pasma pobfeznibo 
})ies cely prostor pelagialni.

Ceriodaphnia quadrangula (obr. 2) jest druhem teplomilnym, jenz se 
vyliyba nejen studenejsim vrstvam skocne vrstvy, ale i obema zatokain 
s pritokem studene potocni vody (snimek h, str. 8). Pravdepodobne jest 
druhem monocyklickym. Sameckove objevuji se nejcasteji v srpnu (die 
FriCe v zari). Ke konci leta doebazi k hromadnemu uvolnovani ephippii, 
jez tvorila na pf. ke konci srpna 1936 trpytivy povlak cele jezerni 
liladiny a pfi nastalem vetru hromadila se v ohroinnem mnozstvi v drob- 
nyeb, melkych zatocinkach na navetrne strane jezera. Tyto zatocinky, 
obklopene koranini'stromu a boriivcim, stavaji se na pocatku leta 
prirozenymi lihnemi jmenovaneho druhu, jenz se zde vyskytuje jeSte 
na pocatku cervence v takovcm mnozstvi, ze se zdejsi voda podoba 
v ten cas ridke ka§i. Mist takovych neni ovsem v jezefe mnoho, nebot 
[tobfezi jest jen malp clenene. Pres to hraje Ceriodaphnia spolu s Alonopsis 
clomjata nejvyznamnejsi uloliu ve vyzive sivena a zvlaäte jeho poteru.
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Obr. 2. Ceriu(/<iphnia tpmdramjula O. R. Mt u >j;k z Cernébu je/.era: a) letni samieka, 
b) epbippiální samieka, e) zvetsena struktnra, hfbelniho kraje epbippia, d) struk- 
tura epbippia sliora, e) 1. antena samieky, f) poxtabdomen samieky, g) sameeek,

li) I. antena saineeka. (Orig.)

Obr. 3. a) i ’ostabdomen V Acropcruts harpac 13.U1U), b) postabdomen V Alonopxis 
elonyala 0. O. S a k s  z Cerneho jezera. (Orig.)

Acroperus harpac B aikd (obr. 3). Take teto perlooeee svedci — 
podobne jako predeslc nejlepe ridke porosty na Jiranici pelagiale, 
ziistava vsak do tc miry vazana 11a rostliny, ze ve vlastni vode volne 
(pelagiale) ziti neinuze. Nejhojnejsi jest v ridkyeh porostech zbloclianu 
a v plovoucieh trsech Juncus bulbosus, jez odpovidaji asi nejlepe podinin- 
kam v pas mu rostlin vzplyvavych (,,Potaniogeton-Zone‘ ), jez jsou v ji- 
nyeli vodaeh jejim vlastnim biotopem.
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Alonopsis elongata 0. 0. Sars (obr. 3), druha nejcastejsi a nej- 
hojnejsi perloocka Oerneho jezera a viidci clen associace Alonopsetum 
elongatae, jest typickym druhem pobreznim, jenz vyhledava die moz- 
nosti uzavrenou, klidnejsi vodu a pevny podklad. Z otevrenejsich mist 
byva zcasti vytlacovana druliy Ceriodaphnia quadrangvla a Acropervs 
harpae, v uzavfenejsich porostecli a chranenejsich zatokach mezi kora- 
nim a tlejicimi kmeny stromii jest vsak druhem prevladajicim. O jeji 
znacne eurythermii svedci jeji liojny vyskyt ve studene vode pod pritoky 
(snimek h).

A Iona guttata 0. O. Saks (obr. 4) jest v jezefc pom erne fidka, nej- 
hojneji prichazi na podklade tlejicieli kmenu.

Obr. 4. a) T’ostnbdomen Alanella excisa FlscTITCTi, b) postabdomen Alona 

guttata C!. O. Satis z f'erného jezera. (Orip.)

Alonella excisa F tscuer (obr. 4) jest typickym druhem phytophil- 
nim, jenz miluje uzavrené zâtoky s klidnou vodou a rostlinstvem. Nej- 
hojnëjsi byla v t. zv. „mechové zâtoce“ pod jezerni stenou (snimek c), 
kde udâvala zcela aspect, tvoric 80% korysiho osazenstva.

Euryeercus lamelletus O. F. Moller. Tato obycejna phytophilni 
perloocka neni v jezere prilis hojna.

Macrocyclops fuscus JVrixk vyskytuje se roztrousenc vsudc, kde 
jest klidna voda a vyssi rostlinstvo.

Maerocyclops albidus Jr rink zasahuje castëji nez pfedeslv az na 
samou hranici volné vody (pelagialu). Fjtic a VAvra ji neuvadëji, t. c. 
jest vsak v jezere ilosti ëastà.



14 Rod. Srátnek-ITusok:

Cyclops (Cyclops) bohemicus sp. n.

Jiz pri prohlízení prvních exemplárú druhu, oznaceného F riCem 

a V A v .r o u jako Cyclops strenuus F ischer, dospél jsem k názoru, ze tato 
bnchanka není totozná s vlastním typem Cyclops C. strenuus s. str.,

Obr. 5. Cyclops (Cyclops) bohemicus sp. n. •—  a) dospélá samicka se stranv hí-betní, 

b), c), (I), e) první az ctvrtá plovaeí nozka.

nybrz nálezí nekam do príbuzenstva Cyclops abyssorum Sars a C. tatricus 
K ozminskt, od nichz se vsak lisí nápadné malymi rozméry a raalyra 
poctem vajícek. Kdyz nejlepsí soucasny odborník v teto skupiné, polsky 
crustaceolog K ozminskt, potvrdil mi y  r. 1935 po prohlídce zaslanélio 
materiálu tentó múj názor, vénoval jsem se v r. 1936 jejímu podrobnéjsímu 
systematickému studiu, jez nine dovedlo k závéru, ze se zde jedná o novy 
drub, jejz jsem nazval Cyclops C. bohemicus sp. n. První strucny píed-
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bëznÿ popis tohoto druhu podal jsem v referátu uvefejnëném r. 1930 
ve Vede prírodní a pojal jsem jej téz do svého ,,Klíee k urcování ceskych 
buchanek“ (1938). Na tomto miste budiz mi nyní dovoleno uvésti po- 
drobnejsí data, jez mají poslouziti predevsím k vyjasnení jeho systema- 
tiekého postavení.

Srovnání úhrnnych kvantitativních znakú methodou K ozmin- 
skiho*) (tab. IV .) ukázalo predevsím, ze celková tvarová odlisnost no- 
vého druhu obrází se nápadnym zpúsobem i ve znacích kvantita- 
tivníeh (nebot 2,\52 jest u vseeh druhu teto skupiny vëtsi nez hraniení 
hodnota 43).

Tab. IV.

Sonbrnné rozdily ( l 'ô 2) 18 kvantitativnieh znakû druhû Cyelops abyssornm Sa lis. 
(7. ta tri eu.s K ozminski a C. bohémiens sp. n.

(Hodnoty pro (7. bohémiens vvpoeitâny podle K ozminskiho tabulky o. 7 z r. 1933.)

Od svého nejblizsiho pfibuzného C. tatricus K ozminski lis! se tento 
druh predevsim tim, ze postrâdâ mocnÿch postrannich stitû na II. cl. 
ephth, od druhu C. abyssormn pak hlavnë mensi velikosti, malÿm poctem 
vajieek, pomërnë kratsi furkou a I. ëlânkem abdominâlnim a mimo- 
ràdne dlouhou vnitrni stredni brvou furkalni. Podrobnosti tvarovÿch 
a levantitativi\ich vlastnosti dospëlÿch samieek jsou zachyceny na obr. 5 
a na tab. V

*) K ozminski ho biometrickà inethoda vypràeovanâ specielnë pro syste- 
matické zpracovâvâni podrodn Cyclops jest nejlépe vylo/.ena KoZMlNSKino 
pracecli z r. 1933 a 1^3fi, cesky* v 1, c. 23.
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Znnk
C. aby. C. tatri- C. bobo-
sor am cas micas

1 Lon# ¡int. I. par. 585,— 557,3 573,2

2 Lat. mx. ephth. 353,5 372,8 359.8
3 Lon#, furo. 174,3 150,2 130,—
4 Lon#, set. apio. int. • /o• lon#itiidinis

195,2 104,5 103,1
5 Lon#, set. apio. med. int. 300,3 400,2 400,2
<; Lon#, set. apic. med. ext. corporis 305,0 330,0 343,—
7 Lon#, set. apic. ext. 90,4 90,9 92,—
8 Lon#, set. dors. 93,0 78,2 83,7
9 Lon#, abd. in % Ion#, ephth. 30,5 34,8 38,9

10 Lat. IV  s. cphtli. in % lat. mx. ephth. 04,1 03,2 03,9
11 Lat. V  s. ephth. in % lat. mx. ephth. 80,4 83,0 80,—
12 Lat. rnx. I. s. abd. in % Ion#. T s. abd. 1 10,2 117,3 100,
13 Sp. fare. I I  .

% Ion#.
77,— 70,9 72,

14 Lon#, tr. ult. abd. 78,8 87,5 95,3
15 Lat. fare. fare.

12,3 15,3 18,4
Id Lon#, set. apic. int. in % Ion#, set. ap. ext. 217,2 181,8 177,2
17 Lon#, set. apic. med. ext. in n/, Ion#, set. apic.

med. int. 83,0 82,8 74,5
18 Lon#, set. min. pod. V par in ° () Ion#, set. mai

ped. V par 45,2 54,5 50,5
19 Lon#, tot. in p 2004,2 1702,3 1457,—

Tab. V.
Porovnani jednotlivÿch kvantitativnieh znaka drab a Cyclops abyssorum S.\KS, 
C. tatricus K o zm inski a C. bohémiens sp. n. (Rata prvycli dvou draliii jsou 
vynata z K o zm in s k ih o  1930, tab. L, str. 232 a dalsi; pro C. bohrmicus bvla 

vypoeitnna die K o z m in s k lHO tabalky 7, 1933.)

Popis dospëlé samicky Cyclops bohcmicus sp. n.: Podobna tvarovo 
druhu C. abyssorum Sars, ale ninohem mensi (Long. tot. prûm. 1457 //), 
v kazdém ovisacu nejvÿse 12 vajicek. It. clânek ephth. jest —  na rozdil 
od druhu C tatricus K ozminsiu —  zeela normâlni, bez napadnych 
postrannich stitû. I I I .  a TV cl. cphtli. jsou pri pohledu shora distâlne 
povytazeny v dost! dlouhc, dozadu namirené a jen niirne rozestalé 
vÿbezky; V el. cphtli. tvofi spicatâ, do stran namirena kridla a jest 
jen o mâlo uzsi clânku IV  ale mnohem sirs! I. clânku abdominâlniho. 
Tento jest pfiblizne stejnë sirokÿ jako dlouhy, jest nejsirsi tesne pod 
vÿchozem spod V clânku ephth. (jako u C. abyssorum) a zuzuje se po 
stranâch kuzelovitë az na sifku pfiblizne polovicni. Furka jest asi 6,5 x 
tak dlouhâ jako sirokâ, vnitrni z obou stfednich brv furkâlnich velmi 
fllouhâ (pfibl. 3x tak dlouhâ jako furka). Ozbrojeni nozek typu Terni 
t. j. 3 4 3 3.
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Cyclops bohémiens sp. n. jest druhem pelagialnim a perenujicim. 
V Cerném jezefe jevi se nam jako druh eurythermni, jenz ma své letni 
maximum ve skoëné vrstvë (5— 10 m). Jinde nez v Ôerném jezefe nebyl 
dosud nalezen.*)

Cyclops (Acanthocyclops) vernalis F ischer nalezen byl hlavnë v jar- 
nich zkouskâch, kdezto v létë zjistën byl toliko v chladnÿch zatokach 
napâjenÿch studenou vodou potoku tekoucich z Jezerni stënv (sni- 
niek h). Jest druhem pobfeznim a od starych badatehi ( F riTe a VAyry ) 
nebyl uvaden. Letni exemplafe z r. 1930 byly makroskopioky svetle 
zluto s jasne modrÿmi ovisaky, fidëeji i zivë zlutohnëdé s ovisaky 
oernymi.

Cyclops (l)iacyclops) crassicaudis G. O. Saks jest v jezefe velmi 
vz.acny, nebot byl nalezen pouze jednou ve 2 exemplaficb dospëlÿch 
samiëek v oddëlené zâtoce s meebovym dnem. Dosti liojne zije vsak 
v drobnyoh lesnicb tûhkàch a pfikopech ve vzrostlém smrkovém lese 
za stajemi, napravo od cesty ke fipiëâku.

Cyclops (T)iacyclops) nanus G. O. Saks. Tento drub byl v flernem 
jezefe nalezen ve stars! dobë jenom M rAzkkm (1890) a jelio nalez pfevzat 
byl pak do monografie FjuroYY a VAyroyy Ponëvadz se od té doby 
poëet drubu skupiny nanus zvëtsil, studoval jsem jeho znaky znovu po- 
drobneji a zjistil jsem, ze se jeclnâ v tomto pfipade opravdu o typ. Vsechny 
dospëlé samiëky v jezefe nalezené (eelkem 10 kusii) byly zabarveny velmi 
bledë, vodovë zlutavô nebo sedavë, ovisaky byly pomërnë dlouhé, volnë 
od furky odstâlé, makroskopioky slabë namodralé, pfi zvëtseni 120x 
sedozelené. Poëet vajiëek v 1 vaëku byl 10— 12. Drub jest v jezefe 
velmi vzaenÿ. Nejvëtsi poëet jedincû (S) byl nalezen v klidné. zarostlé 
kleoové zâtoce blize odtokovÿcb stavidel, mensi nâlez (2 ex.) byl ucinën 
v plovoucim Juncetu blize blavniho pfitoku z Jezerni stënv.

Eucyclops (Eucyclops) serrulatus F isohkr vyskytoval se v jezefe 
skorem vsude, ale nikde ve vëtsim mnozstvi. Po jeho pfibuznÿcb, zvlâstë 
E. macruroides, bylo marnë pâtrâno, pravdëpodobnë tedy v jezefe ohybi.

VI. Souhrn.

Celkovÿ vÿsledek revise ukâzal, ze se crustaceofauna Cerného jezera 
za uplynulÿch 66 let velmi radikâlnë zmënila. Vëtsina pfedstavitelû

*) Nedâvno (1939) byl vsak popsan K ikiuïRKM z Borlam ského je ze ra  druh 
C. pmcalpinus sp. n., jenz jest velmi pravdëpodobnë s nasim druhem synonymickÿ. 
O podobnosti obou jest kriticky pojednâno v mé prâci „Einige Bemerkungen über 
die Arten Cyclops bohémiens SrAmuk und C. praenlpinus KIEKER,“ jez ma vyjiti 
t. r. v Archiv f. Hydrobiologie. Na tomto mistë dëkuji pfedevsim srdeënë p. prof 
dr. K ikferovi f n  jeho laskavou spolupraci v töto otazee.
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pravého jezerního planktonu (Holopedium gibberum, Daphnia longi- 
spina-ventricosa, fíosmina longirostris-bohémica a Diaptomus denticornis) 
zcela vyhynula a na jejich misto imigroval puvodné pobrezní druh 
Ceriodaphnia quadrangula, jenz byl pravdépodobné F rtíem a V ávrott 
pocítán k druhu C. pulchella. Z püvodních péti obyvatel jezerního 
pelagiale doby F r iCovy zbyla zde do dnesní doby jediné buchanka 
Cyclops bohémicas sp. n.,p?íbuzná druhúm C. abyssorum Sars a C. tatricus 
K ozminski a razená kdysi F juCem a V ávrott —  v duchu tehdejsích 
system atickych názoru —  k druhu C. strenuus F ischer. Oba jmenované 
druhy vytvorily ve stredu jezera dnesní typické pseudopelagiální spo- 
lecenstvo Ceriodaphnio-Cyclopetum bohemici, píi éemz Ceriodaphnia; 
quadrangula prevládá od hladiny az do hloubky 5 m, kdezto Cyclops 
bohemicus se specialisoval na vrstvy spodnéjsí, predevsím na skocnou 
vrstvu (5— 10 m).

Kvantita planktonu jest v Oerném jezere slabá, nejvétsí vyznam 
pro vyzivu ryb má Ceriodaphnia quadrangvla, jez se pri líhnutí i v teplejisí 
cásti roku nahromaduje nekdy v ohromném mnozství v drobnyeh ná- 
vetrnych zátocinkách.

V pásmu pobrezním  vyhynuly do dnesní doby druhy Polyphemns 
pedicvlns a pravdépodobné i Chydoruss phaericns a Peracantha trúncala. 
Alón el la nana, vzácná jiz za casíí F ri^ovyc ir, nebyla znovu nalezena; 
jako nové zjistény naopak druhy Macrocyclops alindas a ( Cyclops 
(Acanthocyclops) vernalis a potvrzcn znovu MrAzkúy nálcz Cyclops 
(Diacyclops) nanus z r. 1890. — Sociologicky jest litorální pasmo i dues 
ovládáno perlooékou Alonopsis elongata, vedle níz se uplatñují misty 
ve vétsí míre jen druhy Acroperus harpa,e, Alonella excisa a Ceriodaphnia 
quadrangula (litorální spoleéenstvo Alonopsetum elongatae).

Hlubsí partie dna (benthos) nebyly studovány, o vyskytu bentlúc- 
kych druhii uvádénych F ricem a V ávrou (Alona affinis, lliocryptus 
sórdidas, Acantholeberis curvirostris) nelze se proto s konecnou platností 
jesté vyjádrit. Totéz platí i o skupiné Harpacticidae (druhu Cantho- 
camptus Schmeili M rAzek , uvádéném F r iCem a VAvrot z hloubky 15 m).

Lze míti za to, ze h lavn ím i p ríc inam i úplného vyh yn u tí 
shora jm enovanych  korysú jsou osazení je ze ra  s iven y  a opa- 
k o vané kolísán í vodn í h ladiny, související v dnesní dobé hlavné 
se zrízením spickové elektrárny, beroucí vodu z jezera. Druh Diaptomus 
denticornis byl pravdépodobné k témto zménám pomérü zvlásté citlivy, 
nebot vyhynul úplné jiz za doby Fnirovv (po opravé hráze 1890), 
ostatní poéalv sice mizeti v téze dobé, ale k jejich úplnému vyhynutí 
doslo az béhem dalsích let.

Ponévadz Cyclops bohémicas sp. n. jest druhem perenujícím a cele 
ostatní osazenstvo jezera jest vlastné tvoreno jiz jenom druhy pobre/.-
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nhni, na kolísání hladiny mène eitlivÿmi, lze p ok lád a ti p fizpû sobo- 
vaci v ÿ v o j je ze rn i erustaeeofauny vzliledem  k dnesním po
ní crû m za ukoncenÿ.

Revision der Cladoceren- und Eucopepodenfauna des Schwarzen 
Sees im Böhmerwald nach 66 Jahren.

Z u s a m m e n f  a s s u n g.
(Mit 1 »(‘sdii'i'ibiiTiLC oim r union ( 'opopoilenml Cyrjops bohémiens sp. n.)

Der Stillvvarze See im Bölimcrwald ist ein typischer Moränen- 
Waldsee. Er liegt 1008 M. ü. M., hat 18 ha Wasserfläche und gehört 
nach 0. und M. JIroykc (11)117) zu den N\r.\i\Ni\schen orthooligotrophen 
Seen (mit (la in Oligotypus).

Die Fauna — und besonders die Crustaceofauna — des Sees wurde 
schon im vorigen Jahrhunderte in den klassischen Arbeiten H hlliciis, 
Fines und V ayuas genau studiert (1871—181)2). Damals beherbergte 
besonders das Pelagiale des Sees ein typisches Seenplankton, welches 
sich aber schon damals in seiner qualitativen und quantitativen Zusam
mensetzung stark geändert hatte ('Fab. I. dieser Arbeit). Trotzdem daß 
diese interessanten Veränderungen beim Erscheinen der bekannten 
Monographie von Fuie und VAyua (181)8) erst im Begriff waren, wurde 
die Seenfauna weiter nicht studiert bis zum Jahre 1935, in welchem 
sieh unter der Leitung Prof. Samaus ein neuer Arbeiterkreis zur weiteren 
Erforschung dieses Sees zusammengestellt hat. Seine Studien konnten 
infolge der neuen politischen Gliederung dieses Gebietes nicht zu vollem 
Ende gebracht werden, trotzdem erlaubten sie auf den Gebieten des 
Chemismus und der Orustaceologie eine Übersicht der wichtigsten Neuig
keiten zu geben, deren erste v. k. Z. von 0. und M. Jírovec zusammen
gesetzt wurde und deren crustaceologischer Teil in dieser Arbeit vor
liegt.

Die Revision der Orustaceofauna wurde vom Autor besonders auf 
dem lebendigen, in den Sommerperioden 1935— 0 an Ort und Stelle 
mikroskopierten Material durchgeführt. Das konservierte Material (von 
Prof. Sämal gesammelt) wurde nur zu der soziologischen Analyse des 
Winterplanktons benützt.

Es hat sich gezeigt, daß die echten Planktonarten (Holopedium, 
Daphnia longispina-ventricosa, Bosmina 1 onqirostris-bohémica,, Diaptomvs 
de.niicornis) seit den Jahren FriC-s aus der pelagialen Zone ganz 
verschwunden sind. Tn ihrem ehemaligen Lebensraum lebt jetzt eine 
neue, ,,pseudopelagia le ‘ ‘ A ssozia tion  Ceriodaphnio-Cyclopetum 
bohemici, welche nur aus dem litoralen Immigranten Cereodaphnia 
qimdrangula (wahrscheinlich C. pukhella Fuies) und der einzigen recht 
pelagialen Orustaceenart Cyclops bohemio,us sp. n. besteht (Tab. 11. d. A.).
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Ceriodaphnia quadrangula zeigt sich da als eine typische stenotherm- 
wärnieliebende Cladoeerenart, welche nur in den oberen 5 m Wasser
schichten des Pelagials (sowie des Litorals) lebt und die kälteren Wasser
schichten, besonders das Wasser der Sprungschicht und der Zuflüsse, 
meidet. Der eurytherme Cyclops bohemicus bewohnt dagegen alle Wasser
schichten des Pelagials von der Oberfläche bis zum Orunde, sein Maxi
mum hat er aber in der Sprungscbicht.

Das Winter-Crustaceoplankton des Sees besteht von der Oberfläche 
bis zu dem Orunde nur aus verschiedenen Stadien des Cyclops bohemicus 
(Tab. ITT. d. Ad.

Cyclops bohemicus sp. n. (von F iiii u. V.\vra als Cyclops strenuus 
bezeichnet) ist eine typische Planktonart aus dem Verwandtschaftskreise 
des Cyclops abyssorum, S a u s  und Cyclops lalricus K o z m i n s k i , sie unter
scheidet sich aber von dem ersten Oyclopidc besonders durch eine 
ziemlich geringere Orößc, geringere Eierzahl und andere Orößenver- 
hältnisse der Furka und der Furkalborsten und es fehlen ihm gleichzeitig 
die stark entwickelten Seitenplatten des TI. Thorakalsegmentes der Art 
Cyclops talrinis. Die genaue Peschreibung des reifen Weibchens ist 
folgende:

Dein ( 1 .abyssortnn ähnlich,  aber deutl ich kleiner (Long. tot. 
durchschn. 1,4/i mm), m it höchstens 10 Eiern in j edem Ovisaek.  
IT. Cphthsgm. im ( ¡ egentei l  zu dem verwandten C fatricus 
ohne sei t l iche Schilder,  ITT. und IV Cphthsgm. distal  in ve r 
häl tnismäßig lange, nur schwach seit l ich abstehende Spi t 
zen vorgezogen.  V Cphthsgm. bi ldet  dagegen seit l ich spi tze 
For tsätze  und ist zwar ein wenig enger als das IV Cphthsgm., 
aber v ie l  brei ter  als das I. Abdsgm.  Dieses ist etwa genau 
so lang wie breit,  am brei testen in der obersten Part i e  und 
dann bis zu seinem Ende ca auf  die Hä l f t e  seiner maximalen 
Bre i te  verschmälert .  Furka ca G.ömal so lang wie breit,  die 
innere der beiden mi t t l eren Apika lbors t en  sehr lang (fast 
3mal so lang wie die Furka selbst). Bedornung der Schwimm
füße nach dem Typus Terni  (3 4 3 3). —  Eurytherme  P l ank
tonform,  im Schwarzen See mit dem Sommermaximum in der 
Sprungschicht.  (Abb. T IV  u. V.)*)

*) I. J. 1939 wurde von K ieker aus dem Bodensee eine neue Art Cyclops 
(C.) pmcnlj.iuus beschrieben, welche aber sehr wahrscheinlich mit unserer Art 
synonymisch ist. Das Kritische über diese Frage enthält meine Arbeit ,,Einige 
Bemerkungen über die Arten Cyclops bohemicus KkA.MEK und ( ’ prnenlpiniis 
KIEFER“, welche im Archiv f. Hydrobiologie erscheinen soll. Auf dieser Stelle 
danke ich vor allem her/.lichst Herrn Dr. F KIEKER für sein liebenswürdiges 
Entgegenkommen in dieser ( ¡olegenhoit.
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Die heutige lito ra le  C rustaceengem einschaft des Schwarzen 
Sees kann man als Assoziation A lo n o p s e tu m  e lo n g a ta e  (Seite 6) 
bezeichnen. Es ist eine typische Chydoridengemeinschaft, welche auch 
heute noch besonders durch das Uberwiegen der Art Alonopsis elongata, 
ev. der weiteren Hauptkomponenten Acroperus harpae, Alonella excisa 
oder Ceriodaphnia quadrangula charakterisiert ist. Trotz dieser sozio
logischen Ähnlichkeit kann man aber auch in dieser Zone einige —  mehr 
quantitativ bedeutungsvolle —  Veränderungen feststellen. Besonders die 
Arten Polyphemm pediculus, Chydorns sphaericus und Peracantha trun- 
catn scheinen in den letzten Jahren völlig verschwunden zu sein und 
auch die seltenere Cladocere Alonella nana wurde bei der Revision nicht 
mehr wiedergefunden. Die Copepoden Macrocyclops albidus und Cyclops 
Acanthocyclops vernalis wurden dagegen vom Autor als neue festgestellt 
und der einzige alte Fund des Cyclops Dia,cyclops nanus (MrAzkk 1890) 
wurde bestätigt.

B enthische Fauna des tieferen Grundes konnte nicht mehr genau 
studiert werden; über das heutigo Vorkommen der Arten Alona affinis, 
Iliocryptm sordidus und Acantholeberis curvirostris, welche seiner Zeit 
FjuC und Vävra in diesem Lebensraume gefunden hatten, kann man 
sich also noch nicht ausdrücken.

Wenn man endlich alle neuen Ergebnisse mit den älteren und ältesten 
Beobachtungen vergleicht, kommt man zu dem Resultat, daß sich die 
ganze C rustaceenfauna des Sees seit dem Ja h re  1871 bis zu 
der heutigen Zeit sehr stark verän d ert hat. Die tatsächlichen 
Ursachen dieser Veränderungen sind wahrscheinlich die Besetzung  
des Sees durch den A lp e n seib lin g  (1890) und die starke Oszila- 
tion des W asserspiegels, welche sich besonders nach dem Ausbau 
des Elektrizitätswerkes regelmäßig wiederholt.

Die heutige Crustaceenfauna besteht —  mit der einzigen Ausnahme 
der abgehärteten Planktonart Cyclops bohemicus sp. n. —  gänzlich 
nur aus den litoralen Arten, welche schon auf die neueren Verhältnisse 
weniger empfindlich sind. Darum kann man auch den heutigen  
A npassungszustand der C rustaceengem einschaften als re la
tiv  beendet betrachten.

Die Gesamtmasse des heutigen Planktons muß sehr gering sein. 
Als Fischfutter kommen in größerem Maße nur die Arten Ceriodaphnia 
quadrangula und Alonopsis elongata in Betracht.
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O i-acetoxy-butadienu (1,3).
O. WlCHTIHíLü :i >1. lll l )U( KÍ.

(Doslo (lne 31. brema. 1942.)

V teto práci popí§eme vysledky pokusü, které jsme provedli s t. zv 
enolacctátem krotonaldeliydu, jenz jo ve skuteenosti octovym esterem 
hypothetické enolové formy vinylacetaldchydu

CH2 : CH CH • CU OH.

První deriváty této základní látky nalezl jiz v r. 1938 prvy z nás 
v jejích alkyletherech. l-alkoxy-butadienech-1,3*) a popsal jejich fysi- 
kální vlastnosti a chemické premeny.1) Kdyz se brzy potom objevil 
anglicky patent c. 493.190,2) ktery popisoval prípravu aeylové obdoby 
nasich alkylderiátu, 1-acetoxy-butadienu (1,3), zajímalo nás, jak se bude 
tato sloueenina podobat na§im etherúm.

Z fysikálních vlastnosti alkoxybutadienú byla predevsím nápadná 
neobycejné vysoká exaltace v moleknlární refrakei. Také u 1-acetoxy- 
butadienu (1,3), ktery podle citovaného patentu snadno vzniká zahrí- 
váním ]<rotonového aldehydu a acetanhydridu s bezvodym octanem 
sodnym, nasli jsme vysoké hodnoty, které zhruba odpovídají exaltaeím, 
nalezenym u 1-alkoxy-butadienú (1,3).

Mezi chemickymi preménami alkoxybutadienú vystihli jsme vy- 
znacnou dienovou addici, která zvlásté pri pokuseeh s akroleinein nebo 
krotonovym aldehydem vedla k dobfe definovanym individuím. Tu tez 
rcakci jsme nalezli i u 1-acetoxy-butadienu (1,3). V tomto sméru nás 
sice predesel jiz Rappen, ktery popisoval addici maleinového anhydridu 
na tentó dien ve své publikaci o krotonovém aldehydu,3) (v níz se ostatné 
marne pokouáel, neznaje nasi práci o 1-alkoxy-butadienech, o jejich

*) V/nikají odnétím chlorovodíku a alkoholu /, acétala /behlorbutyraldehydu, 
píipravonych W ichtkim.em a V.WliEf'KOU (Coll. 1938, 493):

CH3CH -  CH2.C H (O R )s
—  HC1
-  ROH

CH, =  CH . CH -  CH . OR

C1
-  ROH
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pfípravu). Misto oéekávaného anhydridu acetoxytetrahydroftalové kyse- 
liny získal vsak Rappen jen vysokomolekulární amorfní hmotu. Podio 
jejího slození usoudil, ze vznikla lineárním sepnutím obou slozek misto 
oéekávaného sepnutí kruhového.

Sdéleni Rappenovo píipomnélo nám zivc pokusy o synthesu podob- 
ného cyklického derivátu, které prvy z nás pro vedi jiz drive s 1-alkoxy- 
butadieny. Tyto látky také neobycejné bouílivé reagovaly s maleinovym 
anhydridem, avsak vzdy byla získána jako jediny produkt kaucuku 
podobná vysokomolekulární látka, jejímz slozením jsme se zatím ne- 
zabyvali.

Tato podoba pfivedla nás k tomu, abychom zjistili, zda stejne 
jako u 1-alkoxybutadienú povede také addice 1-acetoxybutadienu na 
nenasycené aldehydy k hydroaromatickym aldehydúm i pfi nezvyklém 
prubéhu jeho dienové synthesy s maleinovym anhydridem. Jak ukází 
v dalsím popsané pokusy, podaíilo se nám získati addicí akroleinu 
acetoxytetrahydrobenzaldehyd a podobné addioí krotonaldehydu acet- 
oxytetraliydrotolualdehyd.

V prvním prípadé mohly vzniknout tyto dvé strukturnc isomerní 
látky

O. Wichterle a M. Hiullieky:

o . roen., O CO CHa

/ ' H
/ C H \

( II CK — CU - O “ ► CH CH — CH — () 1.

(H  OH, CH CHj

V Hi \ m 2/

O . C’O . C’H, 0 . CO . OH.,

/ ° H \
CH CH, CK CH2 TT

Cí! CH CH — CH -  O

\ - H , \ . h /

Abychom zjistili, ktery isomer je v produktu obsazen, podrobili 
jsme jej autooxydaci, jez se dala velmi urychlit púsobením ultra- 
fialovych paprsku. Vznikla pfi torn krystalická látka, která se cliovala 
pfi titraci jako ester-kyselina a jejíz slození pfesné odpovídalo ocekávané 
kyseliné acetoxytetrahydrobenzoové. Po hydrolytickém odstépení kyse- 
liny octové a nékolikanásobném odpafení uvolnéné hydroxykyselinv
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s vodou az na syrup ukázalo se titrací, ze nevznikl lakton, nÿbrz volná 
kyselina. Z tollo lze usoudit, ze acetoxy-tetrahydrobenzoová kyselina 
jest ortlioderivát (acetyltctrahydrosalicylová kyselina) :

O CO.C l l3

XTL

C II ('ll — CO oil

(TI ( I I ,

nebot nieta-derivát jakozto ester y-hydroxykyseliny by za pojisanych 
okolností mel vytvorit y-lakton. Podle tobo by i píivodní produkt 
dienové synthesy obsahoval aldehyd o struktufe I.

Addice <x-/?-nenasyceného aldetiydu neprobíhá vsak jednoznacnë tak, 
a by v adduktu sousedila aldehydická skupina s acetoxylem. Ukázal 
to pokus s krotonaldehydem, pfi kteróm vznikl aldehyd, jehoz senii- 
karbazon se dal rozdëliti krystalisací ve dva isomery, takze múzeme 
predpokládati, zo vznikly obe formy:

o . c o  c h b

/ C U \ CU (MJ — CU: O
¡| |

( II Cll — CL1: o til  CU — CMJa

i! 1 
CM Cll -C T C

\ f H /

w 0 . c o . c h 3

Tyto aldehydy jsou bezbarvé kapaliny, pííjemné liorkomandlové 
vünë a ostre peprné chuti. Dají se destilovati za snízeného tlaku prakticky 
bez rozkladu. Destilovány za obycejného tlaku se rozkládají, odstepujíce 
l^yselinu octovou. Vznikají pri tom dihydroaromatické aldehydy, které 
popíscme priste.

Ke kí^nci jestë pfipoinínánie negativní vysledky nasich pokusü
0 kopukuñacetoxybutadienu s diazotovanÿmi aromatickÿmi aminy, které 
by mêla obdobu v kopulaci 1-alkoxybutadienú. Po kazdé vznikly misto 
ocekávaného azobarviva jen temnë zbarvené oleje, páchnoucí zrejmë po 
krotonaldehydu. Zdá se, ze pfíéinou tohoto nezdaru je vctsí citlivost
1 -acetoxybutadienu k hydrolyse.



4 O. Wiclitorle a M. Hudlicky:

Cas i  pokusnú .

1-acetoxy-butadien (1,3).

240 g krotonového aldehydu, 440 g octového anhydridu a 200 g 
bezvodého octauu sodného bylo vareno v olejové lázni pod zpétnym 
chladicem 42 hodiny. Teplota vroucí kapaliny byla s pocátku 121°, ke 
konci 130° Po ochlazení bylo pfilito 700 cm3 vody k rozpusténí octanu 
sodného. Olejová vrstva byla oddélena a spojena s etherovym extraktem 
vodné vrstvy (300 cm3 etheru). Po neutralisaci etherového roztoku roz- 
tokem sody byl odstranén krotonaldehyd dvojnásobnym vytfepáním 
40% roztokeni bisulfitu a koneéné promyto dobfc roztokem sody. Po 
oddestilování etheru byl zbytek destilován ve vakuu pfes Widmerovu 
kolonu. Od 30 do 40° pri 11 mm Hg nadestilovalo 150 g produktu, ktery 
byl dostateéné éisty, aby ho moldo byt uzito k synthetickym pokusúm. 
Upillé éistá látka byla získána opakovanou destilad. Její body varu jsou: 
38°/10,5 mm, 42— 43°/10mm, 51— 52°/30 mm. 

d f  0,0406.

Molekulární refrak(!c (pri 20,0o):

Cara (J D F G' fi—ex y—(X

n 1,40351 1,40870 1,48198 1,49323
R nalezcno 32,00 32,97 33,77 34,44 1,11 1,78
R poéítáno 30,42 30,03 31,09 31,09 0,08 1,07
EM +  2,24 +  2,34 +  2,08 +  2,75 +  0,44 +0,71
l ’E +  2,04 +  2,09 +  2,39 +  2,45 +  05% +07%

2(5?) Acct«xy-zla-lctrahydrobcnzaldehyd.

87g éerstvé destilovaného 1-acetoxybutadienu bylo smícháno se 
43,5 g éerstvé destilovaného akroleinu a zahríváno v tlakové bañce 
3.l az 4 hodiny na 100° Pri destilaci byl oddélen nízkovroud akrolein 
a (lien, které usly addici, naéez pri tlaku 5 mm píesla hlavní cást mezi 
108— 115° Pri druhé destilaci bylo získáno 68 g acetoxytetraliydrobenz- 
aldehydu, vroucího pri 110— 115°/5— 4,5 mm. Opakovanymi (lestilacemi 
byla isolována éistá látka o bodccli varu 112— 113°/5 mm, 119,5/11 mm, 
122,5/13 mm.

d f  -=■ 1,1033.

Molekulární refrakce (pi-i 20,0o):

Cára C /) F G’ (í-,x y— x
n 1,47297 1,47585 1,48290 1,48983
R nalezcno 42,70 42,98 43,53 44,00 0,77 1,30
R poéítáno 42,53 42,70 43,29 43,75 0,70 1,23
EM 1 0,23 1 0,22 i 0,24 0,31 ±0,00 +  0,07
2,’E | 0,14 +  0,13 +  0,14 +  0,18 +  0,5% +  5,5%



O 1-acotoxy-butiidionu (1,3). 5

Analysa:

Latky 3,048 nig, C02 7,243 mg, H 20 2,545 mg.
5,039 mg, 13,207 mg, 3,775 mg.

C9H1203 (168,19): Poëitàno C 04,26%, H 7,19%.
Nalezeno C 63,89%, H 7,21%,

63,91%, 7,49%.

Semikarbazon tolioto aldehydu byl pripraven bëznÿm zpüsobem 
reakci s ootanem semikarbazidu. Po trojnâsobném prekrystalovâni ze 
60% alkoholu mël konstatni bod tâni 161— 162°. Pri analyse dal tyto 
vÿsledky:

Analysa :

Latky 9,387 mg, C02 18,31 Img,  H2() 5,679 mg.
8,499 mg, 16,593 mg, 4,959 mg.

Latky 6,340 mg, N 2 1,049 cm3 (16°, 735 mm).
6,806 mg, 1,134 cm3 (16°, 735 mm). 

C%H1503N;{ (225,25): Poëitano C 53,32%, H 6,71%, 
Nalezeno C 53,23%, H 6,77%, 

53,28%, 6,53%,

N 18,66%. 
N  18,90%, 

19,03%.

Kysdina :icdyl-z1&-tetrahtv(lrosali(,ylova.

2 g aeetoxytetrahydrobenzaldebydu bylo ovlhceno nëkolika kapkami 
vody a rozlito po pioché misce. Po nëkolika tÿdnceh zaëaly se vyluëovat 
krystaly a brzy nato se syrupovitâ hmota pfemënila na hustou krysta- 
lovou kasi. Krystaly byly zbaveny matecncho louhu na porovitém talifi 
a pfekrystalovâny dvakrât z vody. Jejich bod tàni se thn ustâlil na 
97— 98°

Tutéz lâtku bylo mozno ryehleji pripravit j)robublâvânim kysliku 
aldehydem v kfemenné zkumavce, ozarované rtufovou lampou.

Analysa:

Latky 5,563 mg, C02 11,992 mg, H20 3,368 mg.
4,508 mg, 9,678 mg, 2,854 mg.

C9l i1204 (184,19): Pocitano C 58,70%, H 6,60%.
Nalezeno C 58,83%, H 6,78%.

58,59%, 7,08%.

Vodnÿ roztok kyseliny byl titrovan hydroxydem barnatÿm na fcnol- 
ftalein nejprve za studena a po dosazeni neutrality dotitrovân za varu. 
8potreba hydroxydu v obou stupnich titrace byla tataz. K  tak ziskanému 
roztoku barnaté soli bylo pfidâno tolik zredënc kyseliny sirové, aby nc- 
obsahoval ani ionty 13a-• ani S04" Uvolnëna bydroxykyselina byla



zahustëna az na syrup, znovu rozpustëna ve vodë a 11a vodní lázni 
zahustëna, coz bylo opakováno nëkolikrât, aby mohla probëhnout 
cventuelní laktonisace. Presto vsak ledem a vodou zîedënÿ syrup ne- 
ukazoval pfi titraci vlastnosti laktonu, t. j. mnozství hydroxydu spotíe- 
bovaného za studena se prakticky shodovalo se spotfebou za varu.

G-Methyl-2(5?)-acetoxy-zl3-tetrahydrobenzaldehyd.

28 g 1-acetoxybutadienu bylo zahfíváno s 19 g ëerstvë destilovaného 
krotonového aldehydu v tlakové bañce na 130° po dobu 4| hodin. 
Z reakëni kapaliny bylo nato získáno po oddestilování tôkavëjsich 
podílú 9 g látky, která vrela mezi 122— 132° pfi 10 mm. Opakovanou 
rektifikací za snízeného tlaku byla isolována látka, vroucí konstantnë 
pfi 123°/1 Omni.

Analysa:

Látky 9,013 mg, C02 22,908 mg, 1:120  0,500 mg.
CioH140 ;) (182,21): Pocítáno C 05,92%, H 7,74%.

Nalezeno C 05,03%, H 7,57%.
d f  =  1,0711.

O O. Wichterle a, M. Huillicky:

Molekulární refrakee (pfi 20,0°):

Cara C D F G' (i— « y— i\

n 1,40923 1,47208 1,47910 1,48500
R nalezeno 47,40 47,04 48,25 48,70 0,80 1,37
R poëitâno 47,13 47,38 47,90 48,40 0,83 1,35
EM +  0,27 +  0,27 +  0,30 +  0,30

COo'+

+  0,02
Z E +  0,15 +  0,15 +  0,10 +  0,17 + 3 % +  1,6%

Pusobenim oetanu seinikarbazidu ve vodne alkoholickem roztoku vy- 
tvoril se semikarbazon olejovitv, ktery po ease krystalicky ztulil. Za 
liorka nasycene alkoholicke roztokv tolioto semikarbazonu vylucuji vsak 
ochlazeniin opet olejovity produkt. Zato z pomerne velmi zfedencho 
roztoku v 00% alkoholu se casein vyloucily krystaly. a to zrejme dvojilio 
druhu: Bile, krupickovite krusty a dobre vyvinute hvezdicovite, prii- 
hledne drusy. Obe formy byly peelive od sebc mechanicky oddeleny 
a kazda zvlast krystalovana z 00^, alkoholu. Jejich body tani se konecne 
ustiilily tak, ze prva tala pfi 184— 185°, zatim eo druha jen pfi 115— 117°

Obe latky daly pfi analyse vysledky, ktere se shodovaly dobfe 
jak navzajem, tak i s vypoctem pro semikarbazon acetoxytetrahydro- 
tolualdehydu:



O 1 -aootoxy-butndionii (1,3). 7

Látky (b. t. 184— 185°) (5,851 mg, C02 13,894 mg, H20 4,500 mg.
4,808 mg, N, 0,747 cm3 (21°, 737 mm). 

Nalezeno C 55,22%, H 7,35%, N 17,49%. 

Látky (b. t. 115— 117°) 4,740 mg, C02 9,034 mg, H 20  3,282 mg.
4,300 mg, N2 0,055 cm3 (19°, 735 mm). 

Nalezeno C 55,40%, H 7,74%, N 17,20%. 
CuH 170,N ;t (239,27): Pooítáno C 55,25%, H 7,17%, N 17,00%.

Vyzkumny a zkusební ústav fy Bata a. s., 
Zlín.

LTTRRATURA.

1. W lC llT iílt l.K ,  C lie in . L i s t y  X X X I  IT, 7(5 —  77, C o llo d io n  10, 49H.

2. lí. 1*. 493.19(5 fy  W a o k o r,  (¡os. f. K lok froo li. In d .

3. J . p m k t.  Ch., 157, 177.
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O Synthese dihydrobenzaldehydu 
a dihydrotolualdehydu.
o. WK irn in i: a >i. ni m.icKf.

( l)o S lo  cilio ¡II. bfo/.rm 1042.)

V minulém clánku') jsme popsali dienovou syuthesu aeetoxybuta- 
dicnii s krotonovym aldehydem, pfi ktcré vznikla sinos dvou isomerních 
aeetoxytetrahydro-tolualdehydú. Tutéz látku jsme pozdéji ehtéli pfi- 
pravit ])fímo delftím varcm krotonového aldehydu a aeetanhydridu v mo- 
lekulárním poméru 2 1 v prítomnosti octanu sodného. Za todito pod-
mínek muze se totiz vytvorit t. zv. enolaeetút krotonaldohydu, 1-acet- 
oxybutadien, ktery bv mold reagovati hncd dale s pfebytecnym kroton- 
aldehydem ve smyslu dienové addiee. Za todito ])odmínek vznikalo si ce 
inalé mnozství látek, které vfely v blízkosti bodu varu oéekávaného 
aldebydu, ale nepodarilo se jej ani iaolovat nékolikanásobtiou destilad 
ani ve formé semikarbazonu. Zato byla z níze vroucíeh podílíi isolovúna 
systematiekou destilad pomérné velká frakce o konstantním bodu varu. 
Tato frakce se chovala vyslovené jako aldehyd a dávala predevsím 
pekny semikarbazon. Analysou éistého semikarbazonu byl stanoven 
jeho úhrnny vzorec na C#H13NT30. Aldehyd, ze kterého bv semikarbazon 
vznikl, by podle toho mél vzorec f ’8H,00, tedy proti ocekávanému 
acetoxytetrahydrotolualdehydu chudsí o 02H ,02. Proto jsme se domní- 
vali, ze aldehyd C8H,0O vznikl odStépením jedné molekuly kyselinv 
octové z jedné molekuly acetoxytetrahydrotolualdehydu. £e právein, 
ukázalo dalsí Studium vzniku a ehemickvch i fysikálních vlastností látkv.

Tentyz aldehjd jsme získali jako vedlejéí produkt dienové synt.hesy 
aeetoxybutadienu s krotonovym aldehydem, kdyí jsme ji provádéli-li pfi 
vyssí teploté. A koneénc i hotovy aeetoxytetrahydrotolualdehyd se dal 
snadno teplem, zvláfitc v prítomnosti bczvodého octanu sodného roz- 
loziti na kyselinu octovou a tentó aldehyd.

Stejné se chová pH thermickém rozkladu i acetoxytetrahydro- 
benzaldehyd: Vedle kyseliny octové vzniká zde v dosti dobrém vytézku



homologieky nizSi aldehyd 07H 80. Ponevadz, jak jsme ve sve prcdohozi 
prciei zjistili, obsalmje acetoxytctraliydrobenzaldehyd, pripraveny die- 
novou addici z 1-aeetoxybutadienu a akroleinu, prevazne isomer:

(>.('() CM.,

/  \
CM CM CM O
II I
CM CM,

(). W’irhterlo a M. I linllicky:

nCM/

je nejpravdepodobnejsi vyklad, ze odStepeni kyselinv ootove nnstalo lak, 
a by vznikly dihydrobenzaldehyd mel strukturu:

/ <,M\
CM C—CM n1 I
CM CM,

Takova latka jc totiz pro dokonalou konjugaci vscch dvojnych vazeb 
ze vsech moznych dihydrobenzaldehydu energeticky nejelmdsi. Moleku- 
larni refrakec toll o to aldcbydu rozhodla konecne dcfinitivne pro tuto 
strukturu (/l, ., -dibydrobenzaldehydovou). Exaltaci tak vysokou, jak 
byla nalczena zde, muze mit jediny dihydrobenzaldehyd,a to ten, jeniuz 
pfislusi horejsi vzorec. V nem totiz dvojna vazba ke kysliku prodluzuje 
konjugovany system.2) Ani poloha aldehydieke skupiny na stfednim 
uhliku konjugovane vazby, ktervm by vznikl system „zkrizene konju- 
ga(*e“ , zdaleka nemuze vyvolat tak silnou exaltaci.3)

Podobne optieke vlastnosti jako Zl,3 dihydrobenzaldehyd in a 
i aldehyd CftHl0O. Prisuzujeme mu proto obdobnou strukturu. tedy 
14 dihydro-o-tolualdchydovou

CH c cm n
I

CM CM CM,

XCM/

•Jen za pfedpokladu dalekosahleho presmyknuti dvojnych vazeb by
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molli prijít V úvaliu d ruhÿ  ze dvou  moznÿeh vzoreü,

,<-'11

C H 2 ( 1 — CU O

C H  (' —  ( ’I I,

\ , h /

kterÿ je jiro to mène pravdëpodobnÿ, aékoliv by optiekou anomalii vy- 
kl.idal h te j ne dobre.

Dienovou povaliu obou aldehydii jsme jasne dokâzali jejiel» uddi- 
eemi na anbydrid kyseliny maleinové. Dospëli jsme tak ke slozitÿm 
trieykliekÿm slouëeninâm :

( Il <)

<' X
\

( I l

Cil

V

«■in
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IK 

Cil O

A ’< > V
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Cil

d o
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O >► ( I l  Cil, CM \

1 O
/ CM CH, CH /

// \ / \ c o /

Cil O

y r \
/ ( , \ c ^

/ a , \CH
j

CH Cll:, CH \ 
" O

Cil CH—CH» CH \
1 <)

CH CHj CH / CH CH, CH /
X , CH \ r , C \  CH ' \ c < C

Jako zJ i ;t diliydrobenzaldehyd by 1 jiz drive popsán aldehyd. kterÿ 
vznikâ methylaënim odbouráním tropinonu4) nebo alkalickÿm rozkla- 
dem dehvdroekgonindibromidu.5) Jelio vlastnosti se ùplnë shoduji s vlast- 
nostrni nasebo preparâtu. Jebo fenylliydrazon ma shodnÿ bod tání 
s na,sim a je stejnë nestâlÿ ve svctle. Stejné se dà také bisulfïtovà slou- 
ëenina nasebo aldehydu povafenim s roztokem sody prevést na benzal- 
dehyd. Idcntitou obou técbto preparâtu jest teprve prokázána stniktura 
diliydrobenzaldehydu, ziskaného z alkaloidû tropanové radv. která byla 
siee sprâvnc odhadnuta, avsak dûkazy pro ni byly velmi alabé.

Také tetrahvdrotolualdeliyd byl jifc pojwán, a to jako vedlejsj 
zplodina alkalické kondensace krotonovébo aldebydu na oktatriena!.®)



4 O. Wich lorio a M. iludlickÿ:

Cást  p o k u s n á .  

zJ , 3 Diliydrobenzaldehyd.

27 g aeetoxy-tetrabydrobenzaldebydu by lo zabríváno s U g bezvo- 
dcho octanu sodnébo v destilacní aparatare. Pri teplotë lázne 220° bylo 
destilováno, pokud prakticky precbázela kyselina oetovâ. Zbytek byl 
de8tilován ve vakuu 9 mm, pri ëemz predestilovalo 10 g mczi 55—73°. 
Pri opakované destilaei bylo získáno 0 g vroueicb v rozmezi 5(1—•(i(i°/(iniin. 
Dalsùni rektifikaecmi bylo dosazeno konstaiitniho bodu varu 58°/5mm.

Analysa:

Làtky 0,793 mg, ( î()a 19,384 mg, H20  4,558 mg,
8,218 mg, 23,360 mg, 5,380 mg.

(+H 80  (108,13):
Pocítáno C 77,75%, H 7,41%.
Nalezeno C 77,87%, H 7,51%,

77,57%, 7,33%.
d f  1,0175.

Molekulární re Irak ce (pri 20,0°):

( ’ara ( ' 1) F (F /' X y '
il 1,52998 1,53009 1,55533 1,57390
R nalezeno 32,83 33,17 34,13 35,07 1,30 2,24
R pocítáno 31,19 31,40 31,88 32,29 0,09 1,11
FM +  1,04 +  1,77 +  2,25 +  2,77 +  0,01 +  1,13
A’E +  1,52 -1 1,«4 +  2,08 +  2,57 +  K9% +  103%

Semikarbazon dibydrobenzaldehydu byl pfipraven bcznÿm zpû- 
sobcm (octanem semikarlmzidu). Po trojnàsobnc krystalisaei ze 00% 
alkobolu tál konstantnc pri 211— 212° (za rozkladu).

Analysa:

Lâtky 3.181 mg. N2 0,735 cm3 (22°, 738 mm).
( '8HUON3(105,19): Poeítáno N 25,45%.

Nalezeno N 25,90%.

F c n y l h y d razón byl pfipraven smíeháním 0,5 cm3 dibydrobenzal- 
dehydn, zfedcného stejnym objemem alkobolu, a 0,55 cm3 fenylhydrazinu. 
Okamzitc se vyloucivsi hydrazon byl rychle odssât, dobfe promyt 
alkoholem. Po dvoji krystalisaei mël bod tání 130°. Krystaluje bud 
v kosoëtvereènÿeb destièkàeh nebo v dloubÿeb jehlieíeh podle tobo, 
vylucuje-li se z teplébo nebo z precblazenébo roztoku.



() Synthese diliydruhen/.iiMelivOu n dihydrololuuldeliydu.

Analysa:

Latky 4,000 mg, N2 0,510 em3 (21', 737 nun).
C13H14N2( 108,20): Poeitano N 14,12%.

Nalozeno N 14,10%.

Protfepanim 1 g dihydrobenzaldehydu s 1,2 g 40% hisulfitu vytvofi se 
okamzite (za ehlazeni ledern) addieni sloueenina. Tu bylo mozno po- 
vafenini 8 roztokem sody rozloziti na benzaldehyd, ktery by 1 [)o vy- 
destilovani vodni parou identifikovan jako benzalfenylhydrazon o bodu 
tani 152— 153°

A , (i Diliydro-o-toluahlehytl.

1. Z ueetoxytet raliydrotolualdehydu by I lento aldehyd ziskan tri -
hodinovym varem pod zpetnym ehladieem v lazni 100 200° l’o oehla-
zeni vyjmut oetan sodny i h reakeni kyselinou oelovou vodou a aldehy- 
dova vrstva byla k uplnemu odstraneni oetove kyseliny vytfepana roz
tokem sody. Pfi destilaei pfesla nejvetsi east produktu pfi 78 108’
za tlaku 10 nun. Z teto Itlavni frakee dal ne rektifikaei ziskat eisty 
dihydrotolualdehyd, vrouei pfi 84°/10 nun. Vytezek byl asi 15% tcore- 
tiekeho mnozstvi.

2. Pfi dienove synthese 07 g 1 -aeetoxybutadienu a 50 g krotonal- 
deliydu byl pfipravcn dihydrotolualdehyd jako hlavni produkt, byla-li 
provedena petihodinovym zahfivanim obou slozek na 150° Pfi vakuove 
destilaei byla vedle nezreagovavsieh vyehozieh latek isolovana frakee 
vrouei konstantne pfi 02,5°/5 mm. Takto ziskaneho aldehydu bylo pou- 
zit ke stanoveni fysikalnich konstant.

3. Pfima synthesa z krotonaldehydu a acetanhydridu: 280 g aldc- 
hydu a 204 g anhydridu bylo se 00 g bezvodeho oetanu sodneho zahfi- 
vano 3 hodiny na olejove lazni k varu pod zpetnym ehladieem. Teplota 
lazne byla asi 140° Potoin byl oetan vylouzen 200 em3 vody a aldchy- 
dova vrstva vytfepana zfedenym roztokem sody. Pfi näsledujici destilaei 
bylo regenerovano 100 g krotonovcho aldehydu a z vyse vroueich frakei 
byla isolovana latka, vrouei mezi 80— 02 pfi 12,5 mm a ktcra, jak 
ukazalo jeji pfevedeni na semikarbazon, byla v podstate dihydrotolual- 
dchydem.

Analysa aldehydu, ziskaneho 2. zpüsobem:

Latky 7,050 mg, C()2 21,008 mg, HaO 5,042 mg.
C8H1o( ) (122,10): Poeitano C 78,05%, H 8,25%.

Nalezeno ( ' 78,00%, H 8,25*’
d f  -  0,0845.
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Molekulární refrakee (pfi 20,0o):

Cára C I )
n 1,52802 1,53010
R nalezeno 38,21 38,34
l i  poeítáno 35,79 30,02
EM +  2,42 +  2,32
1K +  1,98 +  1,90

F (}' P— <\ y '
1,55089 1,57290

39,58 40,88 1,37 2,07
30,55 37,00 0,70 1,22

+  3,03 +  3,88 +  0,61 +  1,45
+  2,48 +  3,18 +  81% +  119%

¡Semikarbazony byly pfipraveny z produktú vsech tfí preparaeí. Tály 
vetsinou volmi neos tro nad 200° za úplného rozkladu. Uplne eisty 
semikarbazon taje po ryehlém zahfátí asi pfi 207° Smesné bod y tání 
z rwznyeh preparad neukazovaly zádnou depresi.

Analysy seinikarbazonü z preparad 1.— 3.:

1. Látky 3,210 mg, C02 7,102 mg, H2() 2,071) mg.
2,885 mg, N2 0,51)5 em3 (18°, 740 mm).

Nalezeno C 00,77%, H 7,23%, N 23,55%.

2. Látky 7,010 mg, C02 10,802 mg, H2() 5,142 mg.
5,074 mg, N2 0,452 cm:* (21)°, 73(i mm).

Nalezeno C 00,20%, H 7,50%, N 23,85%.

3. Látky 0,203 mg, C02 13,1)10 mg, H2() 4,248 mg.
4,440 mg, N2 0,1)11) ems (18°, 744 mm).

Nalezeno C 00,01%, H 7,51)%, N 23,77%.
C9H13N3()(Í7!),21): Poeítáno V 00,35%, H 7,27%, N 23,45%.

Fenylbydrazon dibydrotolualdebydu bvl [)fipraven z 0,0 g aldehydu, 
0,5 g fenvlbydrazinu a 0,5 em3 alkoholu. Po dvojnásobném prekrystalo- 
vání z alkoholu mél bod tání 83° — 84°

Koneentrovanym roztokem bisulfitu sodného vvloueí se addiení 
sloueenina krystalieká, která se vsak na rozdíl od obdobné sloueeniny 
dibydrobcnzaldehydu nedá rozstépit povarením s roztokem sody.

Anlmlrid kyseliny 1 -iiiethylal-bi(*yklo[2.2.2]okt(»n(5)-dikarl»onové(2.3).

5,5 g jemne rozetreného anhydridu maleinové kyseliny bylo roz- 
pusteno v 0 g dihvdrobenzaldeliydu. Roztok byl zahrát az na 140J 
Pri teto teploté zaéala jiz zfejme probíhat reakce, coz se projevilo tím, 
ze teplota reakení kapalinv samovolne stoupla na 100° Po dvouhodino- 
vém stání v chladu vyloucilo se mnoho krystalii. Ty po dvojí krystali- 
saci z benzenu melv nezmfmeny bod tání 133° (pfi 125“ nastává vsak 
jiz zretelné slinutí).
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Analysa:

Látky 10,217 mg, C ()2 24,023 mg, H2() 4,024 mg.
8,038 mg, 18,817 mg, 3,010 mg.

(<1,H1004 (200,10): Poeítáno 0 04,07%, H 4,88%.
Nalc/cuo (í 04,10%, H 0,00%.

«».«»% , S,03%.

Somikarbazon tét-o látky taje pfi 201 202° za úplnébo rozkladu.

Anhydrid kyseliny I-im‘lhyliil-7-mHhyl-lMcvklo|2,2,2|<»kj(Mi(r))- 
dikiirhoiiové(2„3).

7 g dihydrotolualdehydu (získanólm metodou 3., t. j. prímou syn- 
thesou z krotonaldehydu a aeetanliydridu) bylo zahfíváno s 5,7 g maleino- 
vélio anliydridu. Pfi 145 místala reakee a teplota stoupla samovolne 
na 157° Po jednodenním stání vyloueilv se krystaly. Po odssátí byly 
promyty eldoridem uldieitym. Dvojí krvstalisaeí z benzemi I>yla získána 
eistá látka, tající ostro pfi 108 -10!)

Analysa:

Látky 0,034 mg, C ()2 23,702 mg, l l2() 4,81!) mg.
7,0!)7 mg, 18,504 mg, 3,005 mg.

C12H1204 (220,22): Poeítáno C 05,44%. H 5.50%.
Nalezeno (! 05,30°/ H 5,43°

05.00°' 5,07 %.

Molckidární vália metodou Rastovou: prumerne 215.

Yyzl'vwnff a zkvsrbwi vslar fy linfa a. 
Zlín.

LITERATURA.

1. V sdelení Yestníku 1942.
2. At’Wkks, Eisenlohr. .1. prakt. Cli. 82. <».'».
3. Arwrcns, Hessenland Ber. 41, 1831.

ArWKHS, Eisenlohr, J. prakt. Ch. 84. 1. 37.
4. WlLLSTÄDTEH, Ber. 2J), 402.

Ciamician, Silber, Ber. 2!), 492.
E kh e no kCn, Einhorn, Ber. 23, 2880.

(i. Bki¡ NH.vi'KIt, N l'.nui Elt, Biocliem. Ztselir. 251. 173.



VIL

Druhy príspévek k poznání kvéteny 
v povodí Tiché Orlice u Üstí n. Orí., v údolí Trebovky 

u £. Trebové a na Litomyslsku.
(S tu (lie o püvodu a, slození vy  eli odoéeské k voten y.

fiást T I í.)

KAlíl l, IMOIIV

( Doálo  dne 21. ( I i i lam  1942.)

Z literatury, na kterou upozorñuji dodatkem k drulié éásti todito 
studií étenáre, které v§ak nebylo pouzito v tonito príspévku, bylo by 
ováem uvésti pfedevsím lokální flory a floristické príspévky, vztahujíeí 
se na okolí Ústecka, Vysokomytska, LitomySlska a Poliéska. Úplny vyéet 
teto literatury uverejním v botanieké bibliografii, pripravené k tisku. 
Pokud jde o Chrudimsko, nelze prejíti mléením dúkladnou étyrsvazkovou 
monografii ..Chrudimsko a Nasavroko“ , prildízejíd i k flore a vege
tad, k lesúm a rostlinám uzitkovym i okrasnym; botanieké stati napsali 
Jos. S ulc a E m. K alknskv »Starsího data jest známá práee:
J osef Z ít k o : K vé ten a  okolí Cbrudimského. Roéní zfiráva méSt’. 

a obecné dívcí Skoly, materskyeh skol a pokraéov. kursu pro dívky 
v Chrudinii, str. 1— 60, Chrudim 1887.

Vlastivédny sborník ,,Od T rsten ické  s te zk y ‘ ‘ vyeházejíeí od r. 1922 
a uréeny púvodné pro okres litomyslsky a policsky, pozdéji jeété 
vysokomytsky, má leckteré élánky, pro floru naSeho kraje dúlezité. 
Z nich vybírám tyto:

F k. Z ahourek: B otan ieké  d robnosti oko lí poliéského. Od Trste
nické stezky, roen. I, str. 23— 24, ;14—fifi (1921). Zajímavy a ob- 
sazny príspévek!

J. N o v o t n í: K vé ten a  naseho vyehodu. Tamze, roen. V, 127 —128. 
160— 162 (1926) a dokonécní v roen. VI, 111 — 112 (1927). — Bota-
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nická populární cetba o Policsku, urcená spíse k tomu, aby podporo- 
vala zájem o kvétenu teto oblasti nez aby prohlubovala její znalost 
novymi poznatky. Lokality vzácnéjsích druhú uveíejnil vétsinou uz 
^ ahourek r. 1921.

F r. K opecky: Kvétena  sirsího okolí obce Lubné. Tamze, roen. VIT, 
83— 86, 123— 124,.'156— 158 (1928). — Pozoruhodná floristická erta 
z území zajímavého jiz tím, ze se tu styká útvar kfídovy (opuky) 
s prahorami. Vedle obvyklych typu raselinnycli luk uvádí autor na 
základé vlastních nálezu dosti cetné typy rázu montáníbo (az 
horského), na pí. H o m o g y n e  a lp in a , C ir s iu m  h e te ro p h y llu m , C a rd u u s  

pa r sonata , C oe log lossu m  v iv id a , F e s tu ca  s ilv á tica , P o ly g o n a tu m  v e r- 

ticÁ lla tu m , V e ró n ic a  m o n ta n a , S en ec io  r iv u la r is ,  C re p is  pa lud osa , 

C h ry s o s p le n iu m  o p p o s it i fo l iu m , V a le r ia n a  sa m b u c i fo l ia , M on eses  

u n if lo ra ,  S co rz o n e ra  h u m ilis ,  J u n c u s  f i l i f o r m is ,  Fosa, p e n d u lin a , L o n i 

cera  n ig ra  a n. j. S hlediska nasich studií jsou vsak zvláste ])ozorii- 
liodné v tom to úseku nékteré teplomilné nebo i xerotbermní prvky. 
jiebz útulkem jsou ovseni opukové a slínité püdy. Mezi ni ni i. jsou 
M é l ic a  tra n s s ilv a n ic a , O rob a n ch e  lú tea , K ry n g iu m  cam pestre, P ic r is  

h ie ra c io id e s , C ep h a la n th e ra  la t ifo l ia ,  C y p r ip e d iu m  ca lceolus, In u la  v u l

g a r is , M e d ic a d o  fa lca la , R eseda  lú tea , C e rin th e  m in o r . Buciny jsou 
zaehovány hlavne pri prarnenech Desinky (tu je i nejvyssí bod kraje 
Skalka, 694 m). Rostou v nieli D e n ta r ia  e n n e a p h y llo s . I ) .  b u lb ife ra , 

C a rd a m in e  im p a tie n s , A c ta e a  sp ica ta , P re n a n th e s  p u rpu rea , a zajisié 
i obvyklí prüvodci buku, trebas je autor zvláste nejmenuje.

F rant . K opecky : Vzpomínky na dobré botaniky a znalee okresu 
l itomyslského. Tamze roen. XIT, 1— 5 (1932), 62— 66 (1932). 
87— 88 (1933). Je to hodnotny pfíspévek k déjinám vycbodoeeské 
botaniky. Jsou tu vykresleny botanické i lidské portréty tfí muzfi 
velmi zaslouzilych o vyzkuni teto kvéteny (v oblasti litomyslsko- 
policsko-vysokomytské, ale i v okolníeh okresech): jsou to B ohumii. 

F leischer, F r a n t iSek Z üknig  a J osef OburZálek .

B. B en iS: Ñeco z m am incina ,,verbáre ‘ ‘ Tamze, roen. Y II, 158— 160 
(1928). Tentó clánek je vénován lidové mediciné v kraji a bylo by si 
práti, aby tato stránka ,,botanického folkloru" právé tak jaleo lidov(* 
názvy rostlin, povéry a legendy o rostlinácb byl}r soustavnéji sbírány 
nez je tomu dosud.

Pfikrocujeme nyní k vlastnímu vyc-tu.

Lactuca angustana L. x sativa L. Tentó mísenec se vytvoril v hoj- 
nosti z rodicu péstovanych vedle sebe v zahradé v Sloupnici (B. F leischer 
MS. p. 288). Autor podotyká, ze prvy drub se péstuje zrídka a dojiorucuje 
jej k hojnéjsímu péstování jako velmi clmtny surogát chrestu.
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Lactuca serriola L . U  Choenë lio jnà (F leischer ); u L itom ysle , téz 

u K o s ire  ( P ospîchal, Z oernig ).
Lamium album L. U cest u 0. Trebové, F. Maloch 18. V 1892! Na 

Litomyslsku velmihojné po návsích, v kfovinâcli (Fleischer MS.p. 450).
Lamium amplexicaule L . Jako  zahradni a  polni p leve l v Ü st i a okoli. 

V  okoli L itom ysle  hojne mi rolíoh a v za lm idách , u S loupnice mène hojné  

(F lkischer MS. p. 450).
Lamium galcolxlolon (L.) Crantz var. montanum (Fers.). V území 

prozrazuje svÿm lizasnÿm rozsírením a pospolitym vÿskytem druhotnÿ 
ráz nyní prevládajících smrkovÿch lesiï. I dues dává pfednost listnácúm 
(buk, habí’, liska), ale jeho porosty zastilmeme nezrídka i v smrkovÿch 
lesích. Je casto dominantou bylinného lesniho podrostu anebo se licastni 
s bazankou, marinkou, plicnikem atd. vynikajici mërou na jobo tvorbë, 
c. il 10 -500 m. C. Trebovà: Marklova strán za Rybnikem, Maloch 1892! 
lî. F lei sc her  (MS. p. 452) uvádí tuto odriidu z Litomyslska (Folunka, 
Svábenice, Nedosin, Konciny, Mandle aid.) jako rostouci vsude ve vlhëich 
krovináoh a v liájích, misty liojnë. F leisch kr vsak ma za, to, ze jsoii casto 
prechodní formy k typii.

Lamium maculatum L. V  lesích jsem je nevidël (tu roste vsude nc- 
smirne hojne predchozi druh), hlavne jen mezi plevelovou bylinnou vege- 
taei v dédinách, na pr. v Ríckách (c. 420 - 460 m), take v Lansperku 
(c. 430 m). C. Trebová: kfovina u Rathsdorfu, F. Maloch 12. V 1892! 
Velmi hojne v Litomysli pri oeste za zámeekou zahradon (Fletschkr), 
u mlynské strouhy v Nedosinë (Zoernig).

Lappula cchinata Cilib. Na zdi v Zumberku (KlapAlek).
Lapsana communis L. V území v krovinách a lesích hojnà, c*. 310 az 

500 m, také lia Litomyslsku velmi hojná na polích i v zahradách (Flei
scher).

Laserpitium prutcnicum L . V  odr. hirtum W a llr . na paloucich  

u S loupnice (Fleischer), v Zádolkách  (K lapAlek), u Chotësin hojne  

(Fl eischer); N ik l: A lt -V ak lek  (Zoernig); luka u L itom ysle , téz K a b â t  

u L itom ysle . Odr. glabra m W a llr . na vysocinë nad L itom ysli (Cela kov- 
sky); u Sloupnice s typem , zejm éna na otavë (Fleischer).

Lathraea squamaria L. Ústí: Lipovec cestón k Retové vzàcnë (red. 
T rojna). C. Trebová: na pokraji lesa v Dolech pod Polici, F. Maloch 
15. TV 1892! Na Vysokomÿtsku v stinnÿch lupenatÿch lesích: Hajka 
u Knifova, ,,Na tlûlcich“ u Repnik a j. (A. Trkal 1933 p. 180). U Lito
mysle vevsech lupenatÿch liájích zhusta, zvlàstë u Nedosina (PospIchal, 
K allmünzkr); zâmeckÿ park v Litomysli (KlapAlek); v olsovém luiji 
na Dzbânovë, vsak ne kazdého roku (Fleischer).

Lathyrus latifolius L . P od le  E n . E rxlerena (1837 p. X X V IÍÍ) 
u Landskronu . V y zad u je  potvrzen i.
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Lathyrus niger (L.) Bernh. Sténec u Luze (B. F leischer, tez P ulchart 
Veda Pfírodní X X , 278, 1941). Les u Vinic n Vys. Myta (Skarnizl). 
V Bohuñovické bazantnici na opuce hojne (Zoernig, Fleischer).

Lathyrus Silvester L. Úzkolístkovy na kraji lesa ve Vylámové u Velké 
Retové, F. Maloch 8. V IH . 1892! Tato úzkolistá forma a) angustifolius 
Cel . je dosti casta na Litomyslsku; údolí Loucné a pfítokú, údolí Folunka, 
Svábenice, Koncinské údolí u Sloupnice, Hefmanické Zádusí (Fleischer); 
Sv. Antonín u Litomysle a u C. Tfebové na pohofí k Litomysli (Cela- 
kovsky). Odrúda platyphyllus (Retz.) v Nedosínském háji (Zoernig), 
stráné u Strokelu, na Horách u Ö. Tfebové (Th. N ovAk).

Lathyrus tubcrosus L. U 2amberka (NeSpor a H orCicka 1905 
p. 160). U C. Tfebové schází. U Abtsdorfu nalezen r. 1891 u louky nedaleko 
nádrazí (F. M aloch). Na Litomyálsku jen v nejteplejsí cásti okresu a jak 
se zdá, jen na opuce: u Litomysle, Némcic, Nedosína, Bolínnovic mezi 
osením (Fleischer MS. p. 896).

Lathyrus vermis (L.) Bernli. V lesích (lilavnc s bukem a habrem, také 
v druhotnyc.h smrkovych lesích v celém území roztrousen, celkem obccny. 
(;. 310— 500 m, térnéf jen forma s nápadné siro'kymi lístky, f. lalifohii.s 
(Schur) Rouy. (J. Tfebová: Marklova stráíí za Rybníkem, F. Maloch 
13. V 1892. V okolí Sloupnice (en na opuce; Konciny, Folunka, údolí 
Svábenické, bazantnice na Horkách (Fleischer MS. p. 897). Aronka 
u Cerekvice (Skahnitzl).

Ledum palustre L. Okolo rybníkú u Landskronu (Er .\ceben).
Leersia oryzoides (L.) Sw. U tuní Ticlié ürlice mezi Brandysem 

a Chocní, podél staré feky (KlapAlek, F leischer).
Lemna gibba L. U Litomysle pod Kosífem v tuní s L. minor (Zoerxíg).
Leimia trisulca L. Tuné Tiché Orlice u Brandysa (F leischer): staré 

fecisté tamtéz (K lapAlek).
Leonurus cardiaca L. V nasem území v Ríckách (4:430 m) dosti 

hojné a v Lansperku (c. 430 m) méné hojné. C. Tfebová: u silnice. 
F. M aloch 20. V II. 1892! U Abtsdorfu (K lapAlek). Na pustycli místecli 
v Litomysli a nehojné na návsi v Sloupnici (Fleischer). U Zamberka 
(N eSpor a H orCiCka 1905 p. 160).

Lepidium campestre (L.) R. Br. Chocen (K lapAlek); Vys. Myto 
(Oelakovsky); zfícenina brandyská (KlapAlek); u trati dráhy mezi 
Litomysli a Cerekvicí (Zoernig, Fleischer); ojedinély exempláf na Kon
cinské stráni u Sloupnice a na Folunkách (Fleischer).

Lepidium draba L. Ústí: u trati (c. 325 m) a ve skolní zahradé, avsak 
nehojné (fed. T ro.tna). 0. Tfebová: rumisté u dráhy, F. Maloch 7. V il. 
1892! Na trati mezi Litomysli a Trzkem r. 1896 velmi hojné a zabíliá 
daleko do louky (Zoernig, F leischer); misty hojné na mezích pfi silnici
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od Litomysle az do Cerckviee (Fleischer); u stezky z Nedosina doCihadel 
(Posimchal).

Lopidium ruderale L. Usli: inist y hojné na úpatí Kubincova vreliu 
poblize nádrazí, c. 330 m, i jinde. ('. Trebová:* rundste u dráliy, F. Maloch 
7. V III. 1892! Na LitomysJsku scliází n Sloupnice, Vodérad, Dzbánova, 
Jehnédí a bezpochyby vsude ve vyssieh pololnicb; v Litomyäli a pred- 
méstích na pustyeh ndstech hojné (Flkischkr MS. p. 502); na lirázi 
u Trzku (Zok RN io).

Leiicojum vermini L. V údolíTiehé Orlico na loucce pod kopcoin nad 
Morkosem, mezi krajem lesa a  trati, c .  3f>0 in (testo V Z a .i í C k k ) .  Ö .  Tfe- 
bová: mokradni Inka u  Schirmdorlskeho borku, F .  M a l o c h  8 .  IV  1892! 
Na Vysokomytsku na lesnieh louékách v ,,BramYtku“ n Domoradie, na 
Pasíékáeh u Prosee«', ve Ilzíeli (A. T r k a l  1933 p. 185). U  Landskronu 
(En. E r x l k h k n  1837 p. X X V II). V potoka Trpínského od Olesniee az 
k Nyklovieím ( F l k i s c h k r ) ;  v  lesícli údolí llrádeckého na více místeeh 
( F l k i s c h k r ) ;  v údolí od (Jlnpkii ko Kozlovn, pak v Strokeloskyeh lesích 
( Z o k r n k i ) ;  n (Jlupkii sinérem k panskému lesa hojné ( F l k i s c h k r ) ;  na 
louee ve Svabenieích, pod bazantnieí Bohuiiovickou ( F l k i s c h k r ) ;  louka 
v Ptacím lese a louka n Nemcie (rTir. N o v A k ) .

Ligustro m vulgare L. Plane v úzerní neroste. Jsou tu jen zivé ploty 
z ptaéího zobu a zplanelé kefe (na pr. v stríhaném smrkovém plotu). 
('. Tfebová: louka blíz Parnickélio mlyiui, F. Maloch 28. VI. 1892!
11. Fletsch er (MS. p. 307) zná z Litomyslska jen 3 púvodní lokality, kde 
roste plane: Chlumek u Litomysle (Cklakovsky); údolí pod Borovou 
(Flkischkr); ..Dolecky“ mezi Pohodlím a Lezníkcm (Flkischkr). Na strá- 
nícli u Litic (okr. ^amberk) roste podlc N kspora a HorCjCkv (1905 
p. 172).

Liliuni martagón L. Vinice u Vys. Mvta (Skarxitzl); u Brandysa 
n. Orí. a u Domoradic (A. T rkal 1933 p. 187). Stráné u Sténce u Luze 
(Flkischkr, tez P ulchart Veda Pfír. XX, 278, 1941). Na okrajích lesních 
u Ustí uvádéjí je N eSpor a HoRcifKA (1905 p. 07). Sám jsem je sbíral 
v údolí Tiehé Orliee v svahové buéiné jiod Hrádkem, ale po pravém 
brehu u strázního domku é. 59, e. 320 m; bylo tu velmi hojné roztrouáeno 
a treba rostlo ve stínu, bylo skoro vesmés plodné; na protéjsím svahu pod 
Hrádkem s bukem na svahu pod skalkou je nalezl red. Trojna (u Orliee 
pod Hrádkem sbíral je podle F leischkra uz Zoernlg); C. Tfebová: 
Marklova stráñ za Rybníkem, F. Maloch 4. VII. 1892!, tez nedaleko 
pod Proskovym kopeem na Ievém brelni Trebovky dosti hojné (Maloch); 
Nedosínsky háj u Litomysle (Celakovsky); u bazantnice Horeeké a Bohu- 
iiovieké (Fleischer); Osíeké údolí u Litomysle (Th. N ovAk). Na Policsku 
hojné u Svarcavy a Borovnice, ale jiz na Moravé (Flkischkr). U Lands
kronu je uvádí E d. Erxleben (1837 p. X X V II).
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Limosella aquatica L . U  R ü zo v éh o  ry b n ik a  u L itom ysle  (K lapAlek, 
Z oernig, Fleischer).

Linaria arvensis (L.) Desf. Strokele u Litomysle na pasece s rulikem 
(Celakovsky); Landskron (Erxleren 1837 p. X X V III ).  K  tomu doclává 
F leischer (M S . p. 402), ze nebyla od té doby nalezena.

Linaria cymbalaria (L.) Mili. Ve Vys. Mytc na zdi pfed kostelem 
u sv. Mikuláse (A. T rkal 1933 p. 193). Na zdech a kamennych plotcch 
ve Sloupnici (Fleischer); na zdech v Litomysli na valech (KlapAlek, 
Z oernig, T h . N ovAk ).

Linaria vulgaris M ill. V územ í dosti lio jn á  n a  m ezieh, stránícli, 

n k fo v in : K u b in c ü v  v rch , u  K erh a rt ic , K lo p o tsk é  údolí, P odh o rou  

ii R ícek , u  z fícen in y  L an sp e rk u , c. 310— 470 m. C. T fe b o v á : na dráze, 

F. M aloch 28. V I. 1892! N a  L itom yslsk u  vsude  ve lm i lio jn á  na inezích  

i strán ích  (Fleischer M S . p. 402).

Linum cathartieum L. Travnatá mista v údolí Tiohé Orlice na Lnlin 
(c. 320 m), také v Klopotském údolí, Jiojné na jílovité opukové stráni 
Podhorou u Ríéek (c. 470 m), také liojné na kopci se zfíceninou Lansperku 
(454 m). Na Litomyslsku podle Fleischera (MS. p. 583) vsude na lukách, 
zejména mokryeli, jakoz i na stérku silnie casto.

Listera ovata (L.) R. Br. U  Ustí velmi vzácnc (red. Tito.)na, sbíral 
ji tu jiz Jar. K ostAl ). C. rTrebová: na lesníeh Jukácli, F. M aloch IG. VI. 
1892 (1934, I I  ji uvádí pod Kozlovskym kopcem). Údolí LazaretsUé 
u Litomysle (Th. N ovAic); háj u Benátek (Zoerxig), Ptaéí les a na Dlou- 
liych lukách u Litomysle (Posiúchal).

Lolium miiltiflorum Lam. U zastávky Hiiátnicc (355 m). Na Lito- 
myslsku se velmi casto seje na luka a mezi jete! a v rüznych formách 
zplañuje (Fleischer MS. p. 106).

Lolium remotum Schrank . N a  L ito m y s lsk u  vsude  m ezi Inem, ale uz 

nc tak  liojné, ja k o  d rive  (lepsí stro je  n a  cistcní ob ilí) (Fleischer M S. 

p. 107).
Lolium temulentum L. C. T fe b o v á : v ovsu  u Scliirm dorfu , F . M aeocu 

11. V I I .  1892! —  N a  L ito m y s lsk u  m ezi ovsem  vsude dosti lio jné (Flei
scher M S . p. 107).

Lonicera nigra L. V území jsem nalezl jednotlivé v netykavkovém 
podrostu smréiny (púvodné buk) na svahu nad lesním divadlem na 
Andrlové clilumu (c. 410 m) a pak nadmíru liojné az pospolité v buéinách 
na severním svahu kopec nad Morkesem u Lansperka (c. 360— 410 m). 
C. Tfebová: v Dolecli pod Palicí, F. Maloch 25. V 1892! Upotoka Schirni- 
dorfského (Maloch); v  Strokeleskych lesích a na Poliésku u Borové 
(Th. N ovák) a u Telecího (Fleischer). Albrechtické údolí u Landskronu 
(Celakovsky). U Poliéky a 2amberka uvádéjí ji N espor a H orcicka
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(11)05 p. 97, 100), ii L an d sk ro n u  jak o  Xyloskum nigrum Eli. E kxlereh 
1837 p. X X V II.

Lonicera tatarica L. Z p lan é lá  na K u  hinco vé vrcliu  u Ü stí.

Lonicera xylosteum L. V územ í v lesích jen  roztrousené, celkem  ne- 

lio jné, n a  pí. v do ln í zone A n d r lo v a  chlum u (c. 380— 400 m ), na L u h u  

a  pod H rádk em , u K lopotské lio  údolí a na K u b in co vé  vrcliu . H a  je  K o n -  

cinské (F o lu n k a ) u Sloupnice, u bazantnice H orecké a  p od  B ohuñov icem i  
(Fleischer M S . p. 303).

Lotus corniciilatus L . subsp. lenuifolius (L . )  H a rtm an . Fleischer, 
(M S . p. 877) jej u vád í u S la tin y  u Vys. M y ta  a u Chocné pfi odbocce 
d ráh y  k  Vys. M y tu .

Lotus uliginosus ¡Schludir. IJ Landskronu k C. Trebové na cerveném 
pískovci (CelakovskV). U Vys. Myta (Niosroa a H ohCiCka 1905 p. 18).

Jjunaria rediviva Ĵ . V  údolí T iclié  Orlicc po levém bfeliu  u H rá d k u  

( Z o u r m i g ). U  Landskronu  (En. E r x u o i u í i N 1837 p. X X V I I I ) .

Liipinus polyphyilus L. Üstí: ochuzelá myt (tftinovy typ) v údolí 
Ticlié Orlice liad Luhcni ]>o pravém bfeliu, c. 350 ni, lokálnc a velkolisty.

Luzula cainpestris (L.) Lain, el D(J. subsji. vulgaris (Gaud.) Aschers.- 
Graebn. Na Litomyslsku podlc F l i c i s c h k r a  (MS. p. 153) vsude na mezich, 
paliorcich, lukácli.

Luzula campestris (L.) Lain, et DC. subsp. multiflora (Hetz.) Aschers.- 
Graebn. Lokálné na svctlém lesnini misté na Kubincove vrcliu u Ústí, 
c. 380 m. Na Litomyslsku podle F leischera (MS. p. 153) na pasekáeh 
u Sloupnice, Vodérad, Dzbánova velmi hojná.

Jaizula nemorosa (P o ll.) E . M ey. O bora  u Sch irm dorfu  (F . M aloch 
.1934, II). Lesy na  H rá d k u  (Fleischer); N edosínsky  háj, B o rk y  u Benátek , 

Jes za Pohod lim  (Zoernig); k fo v i v  Lazaretskem  údolí u L itom ysle  

(Th. N ovAk ).
Luzula pallescens (Wahlenb.) Bess. U Ghocnc (Celakovsky); C. Tfe- 

liova: v  Obofe u Schirmdorfu, F. M aloch 14. VI. 1892! Bory u Sloupnice 
(Fleischer), u Strokele (Celakovsky). U Sv . Katefiny u Policky (Öela- 
kovskV).

Luzula pilosa (L.) Willd. V celém území v püvodnich (bukovych 
a bukohabrovych) i druhotnych (smrkovych) lesích vseobecné hojné roz- 
trousena od Lansperku a Hnátnice pfes Üstí k Luhu a na okolních hrebe- 
nech, c. 310— 500 m. Na Litomyslsku na paloucích, mezích i na bazina- 
tycli lukách a v lesích velmi hojná (Fleischer MS. p. 152).

Lychnis flos^cuculi L. V údolí Ticlié Orlice pod Hrádkem (c. 320 ni). 
Na Litomyslsku a Policsku velmi hojné na lukách, u Sloupnice tez bélo- 
kvétá (Fleischer MS. p. 558).

Lycopodium annotinum L. Ö. Tfebová: v lese blíze Schirmdorfské 
myslivny, F. M aloch 24. V II. 1891!, také na myti v boru zvaném ,,na
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Pudilském rovném“ u Pfivratu (Maloch 11)34, IV), v lesích na Zádolkách 
(Maloch). Vlhky pfikop pod Svinnou (K lapAlek ); mezi Jaroso vein 
a Budislaví u studánky pod Toulovcovou skalou (Th . N ovAk ); Strokes le 
( K lapAlek ); Plací les u Litomysle (Z oernig).

Lycopodium clavatiim L. U Ústí s acidifilní vegetad (vfes, borüvka, 
brusinka, psinecek atd.) v  údolí Tiché Orlice po pravém bfehu v úseku 
Na Luhu (c. 350 m) nesmírné bojné a v bohaté plodnych a hustyeh 
porostech (v ruznycli variacích, 1— 3 kláskové, klásek rozStépeny atd.) 
take na obdobnych stanovistích nad samym Luhem; dale ve vfesoviné 
v Klopotském údolí (c. 340 m), také velmi hojne mezi smréím s viesen? 
v zadní éásti Kubineova vrchu (smérern k Ríckám), c. 470 m; lokálné na 
permském pískovei pii silnici od zastávky Hnátniee na zfíeeninu Lansperk 
(c. 380— 400 m). Na Andrlové chlumu blíze Janderovy vyhlídky 
(c. 450 m) je nalezl V K u í Ak . Misty v lesích okolo Ö. Trebové, Litomysle, 
v lesích Hrádeckych a Jansdorfskych u Strokele (Fleischer MS. p. 24). 
Na rnyti v boru zvaném „na Pudilském rovném“ u Pfivratu, F. M aloch 
10. IX . 181)2!

Lycopodium complanatum L. C. Trebová: ve vresovistní plan i ,,na 
Pudilském rovném“ u Pfivratu, F. M aloch 10. IX . 181)2! (s L. annotinum 
a clavatum) (viz téz M aloch 1934, IV).. IJ Ústí je nvádéjí N eSpor a H ok- 
CiCka (1905 ]). 07) (podio R ybiCkv a K osTAla ap. F leischer MS. p. 25 
roste V okolí C. Trebové a Ustí n. Orí. na vice místeeh). Lesy u Strokele 
(P ospíchal), u Clupku (K lapAlek), v lose Zákopy za Pazucliou (Zoehmg), 
lesy mezi Pfívratem a Sloupnicí (Zoermg) a v lesích u Borní Sloupniee 
vübec. porüznu (F leischer); Lubenské lesy (Theod. N ovAk).

Lycopodium inundatum L. U Landskronu mezi Michelsdorfcm a Jo- 
kelsdorfem ( R ybicka).

Lycopodium selago L. C. Trebová: nad údolím Krivolíkem (J.\n. 
K oSí Al); písková skála blíz Toulovcova stolu mezi Jarosovem a Budislaví 
(T h. N ovAk ).

Lycopsis arvensis L. Role na návrsí u Schirmdorfu, F. Maloch 15. VI. 
1892! u Némcic na rolích (Fleischer), u Strokele ( K lapAlek ), na kom- 
postu u Lauterbachü (Z oerkig), u Lazan v polích (Zoernig), Jansdorí 
(K lapAlek ), hojne v Zálsí (Fleischer, Z oernig).

Lycopus europaeus L. V údolí Tiché Orlice u Ústí na bíezích vod, 
téz ve vlhkych príkopech a kfovinách rozsífen, c. 310— 350 m. C. Trebová: 
u feky v Triebitz, F. M aloch 20. V II, 1890! Na Litomyslsku porüznu, 
hlavné u rybníkú (Netreby, Hermanice, Kosír, Svábenice, les v Zádolkách) 
(Fleischer MS. p. 436).

Lysimachia nemorum L. C. Trebová: v Obore u Schirmdorfu, F. M a
loch 14. VI. 1892! téz uz Celakovsky (viz téz M aloch 1934, II). V lesích 
u Ú. Trebové ji sbíral také F leischer, v lesích v Zádolkách ji uvádéjí



N espor a HoKfiifKV (1005 p. S1). Vylámov u Sloupniee (Fleischek); lesv 
u Strokelc a «Jansdorfii (K l\pAlkk), u Nikiu (Celakovsk v). Na Poliesku 
i'i Sv. Kateriny (Celakoysky). Na stráníeh u Litio v okresu ^amberk 
(N eSpor a Horcióka I. (*. p. 172).

Lysimachia punctata L. LT Landskronu (Kn. Fkxlehen 1 s;i7 
p. X X V II). Tentó údaj nebyl novéji potvrzen.

Lysimachia vulgaris L. Bfehy a vlhké kfoviny v údolí Ticlié Orlice 
u Üstí, misty take pri okraji lesú, c. .‘{10 - 400 m. Vylámov a Konéinsky 
potok II Sloupniee, Svábenické údolí (Fleischer); na stráni u Litomyslc 
(K lapAlek). Abtsdorf: u Vidlioáku (K lapAlek).

Lythrum salicaria L. Hojné na brezíeh v údolí Ticlié Orlieo n Üstí 
vúbee, e. ‘{10 -320 m. 0. Trebová: bazinatá louka v okolí, F. Malocit

7. V7111. 1802! Vsude na mokrych loukáeb u Sloupniee, údolí Svábenické, 
Vylámov, Herman ice, Netreby, údolí Louoné a na priléhajíeíeh lukáeli 
(Ft,hischer, 1V1S. p. 507); paseky lesii Budislavskyeh (Tu. NovAk).

Majanthcmurn hiloliuni (I,.) Schmidt. V lizerní v lesích na kopcíeli 
v obvodu Ticlié Orlice na muolia míslecli, ale není obecné a také ne prílis 
pospolité. Zaznamenal jsem je na pr na svalm Andrlova elduimi a n Jan- 
derovy vyhlídky, od Kerliartic pod Hrádek, Na Luhu, ii Ríéek a na kopci 
liad Morkesem ii Lansperka, c. 320 500 m. V lesích n 0 Tfebové, F Ma
loch 14. VI. 1802! V lesích ii Sloupniee a jinde na Litomyslsku velmi 
hojné, téz na Poliosku n rrr|»ína, Bystrého (Fleisches MS. p. 105).

¡Vlalachium aquaticum (L.) Fries. V údolí Tiehé Orlice pod Hrádkem 
(c. 320 m) a u potúéku v Klopotském údolí (c. 330 m). Na Litomyslsku 
vsude u vod velmi hojné (Fleischmi MS. p. 545). II Zainberka (N kSpor 
a HoRdfKA 1005 p. 100).

Malva alcea L. V nekolika formáeh na Litomyslsku v Konoinách 
ii Sloupniee, Nedosínská bazantniee. Netreby smérem k Oerekvici, stráñ 
pod Desnou (Fj.ejschjeji, Zoermc).

Malva silvestris L. Osada Lansperk (e. 430 m). Seliází vúbee u Sloup
niee, Vodérad, Dzbánova, Jehnédí a roste jen na opuee, zvlásté na náv- 
síeh. Velké Sedlisté, Némcice, Hermanicc. Cerckvice (Fleischer MS. 
]). 501). Píítluka u Cliocné (KlapAlek).

Marrubium vulgare L. Lhota a Vinary na Vysokomvtsku (A. T rkal 
1033 p. 101).

Matricaria chamonilla L. Hojná na polích u Sloupniee, Litomyslc 
a bezpochyby vúbee v teplejsí cásti Litomyslského okresu (Fleischer 
MS. p. 300).

Matricaria inatricarioides (Less.) Porter. V území dosti hojná, hlavné 
jiodél tratí, také Klopoty, ftícky, Hnátnice a jinde. B. F leische«  (MS. 
p. 309) lící její invasi takto: Po prvé jsem ji pozoroval na sklonku let 
70tych poblíz nádrazí v Pardubicích, pak jsem ji nalezl r. 1881 hojné na

Dniliy pííspcvck k poznání k\olony po\o<lí Ticlié Orlice u Úsií n. Orlici. 0
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nádrazí v Dasicích. Záhy postoupila podél trati az do Ustí nad Orí. 
a mozná i dále, síríc se úzasné na vsechny strany ve stérku silnic 
a cest. Nyní plní návsi a silnice v nesmírném nmozství v Kerharticích, 
Hrádku, Jehnédí, Sv. Jirí, Dzbánova, Sloupnice a j. V r. 1894 zaujala 
jiz Litomysl (Zoiciunig) a v C. Tíebové a v Prívraté pfehojné byla za- 
stoupena (Maloch) (vidél jsem doklad z rumnych niíst u dráliy v C. Tre- 
bové, F. Maloch 1. V I. 1892!). Ve Dzbánové nebyla jesté nova silnice 
v r. 1896 stérkována, ale uz ji nás hermánele v liojnosti obsadil. Nikde 
vsak neroste mimo cestu v polích. Kola vozú, na néz se blátem zachycují 
drobounké nazky, json tu dúvodem rychlého rozsirování.

Medicago falcata L. Meze u Velké Iletové, F. Mai.o(;k 6. VMM. 
1892! Sehází na Male stranc u Sloujiiiice, Vodérad, Dzbánova, Jehnedí, 
na Velké strané v Koncinách se jiz objevuje a u Litomysle, Némcic, 
ISedlist’ a vübec v teplejsí casti okresu roste liojné (F uhschkk MS. p. 869).

Medicago 1 opalina L. V území na stráních, mezícli obecná, na lipatí 
Kubinct)va vrehu (e. 330— 340 m) zlaznatá odrüda (var. ylandnlom Mert. 
u. Koch), taktéz Podhorou u Ilícek (e. 470 m); u zríceniny Lansperk 
(454 m) s lysymi plody.

Melampyrum arvense L. snbsp. euarmnse Beauv. Na nékterycli 
polích u Schirmdorfu F. Maloch 15. VI. 1892! Na polích u Velké a Malé 
íletové (Flhischuh) a vzácné u Sloupnice (tyz).

Melampyrum fallax Celak. Na Policsku u Trpína (Koustkü les) nn 
neveliké })rostofe, ale tam dosti liojné (F lihsciiiok MS. p. 410). V okolí 
Vrys. Myta ( N hSpok a HorCi cka 1905 p. 18).

Melampyrum iiemorosumL. V území kn podivu vehni vzácné! llostc 
pry (inodré) na Kubincovc vrehu, ale nezastild jsem je nikde na kerna- 
tych opukovych stráních (jiro né jako stvorenych), jen na svctlejsím miste 
lesním na Andrlové clilumu od lesního divadla k Janderove vyhlídce 
(c. 425 m), tu subsp. eanemorosum Dom. var. coerulescens ( ( Jilib.) Dom., 
ale pouze na jediném misté a nehojné, ve spolecnosti taktéz vzácné 
subspeeie M . decrescens Celak. fil. (se zelenymi listeny!), nápadné mimo 
jiné své tlou  zelení ve srovnání s tmavozelenym M . nemorosum. Modro- 
fialová odrüda roste podle Malocha (1934, JI) na Marklové stráni za 
Ilybníkem u C. Tíebové. Na látomyslsku je 31. nemorosum podle F li;i - 
scHEJiA (MS. p. 418) dosti hojné: s modrofialovymi listeny v hájích Kon- 
cinskych u Sloujmice, v Bohuñovickych, u Netrebú s bílymi, v bazantnici 
Bohuñovické a v háji mezi Vodérad y a Chotésinami.

Melampyrum pratense L. V rüznych subspeciích (sirokolistych i nzko- 
listych) dosti éasté na Litomyslsku, viz Fleischuk MS. p. 420. Sám jsem 
je v kraji u Üstí nevidél.

Melampyrum silvaticum L. Mezi Niklem a Karlsbrunnem (Chla- 
kovskv); les Hochwald na Litomyslsku (Zolhaig).
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Melamlrium album (Mill.) Oareke. V úzeiní v krovinách dolni zony 
Kubincova vrchu (c. 330 300 m), take v Klopotskem údoJí a od zastávky
Hnátnice (355 m) k zricenine Lansperku (454 m). (' Tfcbová: na náspu 
dráliy u Rybníka, F. M aloch 1892! Údolí Orlice od Brandysa k Cliocni 
( K lapAlek , F leischer). Na Litomyslsku u Sloupnice, Vodérad, Dzbánova, 
Jehnedí jen naliodilc a jednotlive na lolích; u osady Konciny, u Netfebú 
a odtud dale na slunnych stráníeli k Cerckviei (F leischer MS. p. 558); 
pod Strání u Litomysle (K lai 'Alek ). —  Absence M. dioicum (L.) Simonkai 
je pozoruhodná.

Melandrium noetiflorum (L.) Fríes. 0 . Trebová: na poli u mJyna 
Farnického, F. M aloch 8. V il. 1892! (viz tez M alocii 1934, MI). Vys. 
Myto (CelakovskV). II Litomysle (Zokunki); nad iStrání u Nedosína 
( K lai’Alek); v zabradiuíb ve Sloupnici misty liojne ( F leischeh).

Mélica iiIlians L. V celém úzeiní v lesích a kfovináeb casta, ale prece 
jen roztrousená (ne obeená), e. 310 470 m; C 'l'rebová: kernaté stráne 
za llybníkem, F. Malocii 27. V 1892! Na Litomyslsku jen v teplejsí eásti 
okresu ( F leischer MS. p. 73): dolní Koneinské báje u Sloupnice a v krovi- 
nách pod Bobunoviekou bazantnieí a v ni sainé bojné ( F leischer); liojne 
u Benátek u Litomysle (Zoeunkj).

Mélica Iranssilvanica Sidiur. V úzeiní dosti liojne na krovinatyeli 
slunnycb jizníeh o[)ukovyeb stráníeh Kubineova vrelui u nádrazí v LJstí, 
e. 330— 350 rn (uz K ohlena 1931 ]). 18); vyslunné stráne u zríceniny 
Lansperku (454 m). Zríceniny lirado Brandysek k Orliei (Fleischeh, 
Z oekmo ). Vápenaty úklon za Rybníkem o C. Tfebové (Jail K oSTAl ). 
Hojné u Benátek o Litomysle ( K lapAlee, Z oekmo ). Na moravskycli 
liranieíeh u Foliéky (H ansoiro).

Mélica uniflora Retz. Üdolí Tiché Orlice u Lansjierka: na Vadétíné 
na kopci nad Václavem, jednotlive skupiny v bylinném marinkovém 
tvpu smréiny (po jedlobukovém lese) s pospolitym Oxalis a Galeobdolon, 
hojnéji v bucinách na kopci nad Morkesem (c. 300— 400 m); take s bab- 
rem pod zríceninou Lansperku (454 m) ve vysi e. 430 m pospolu s M . 
nutans. Ráje u Litomysle (Nedosín) (Zoermg ); lesy mezi Vyláinovcm 
a Hrádkem (F leischer); stinné lesy u Strokele (K lapAlek).

Melilotus albus Medik. V oblasti Ticbé Orlice u Üstí nejen podél 
trati, u eest, ale i na kefnatycb opukovycb stráníeh, na pí. na Kubincové 
vrchu, Fodhorou u Rícek atd. Je v kraji celkem rozsíren, kdezto M  offi
cinalis Medik. roste tu velmi porídku. — Na Vysokomytsku u dráliy ve 
Vys. Myté a Vinice, ale M . of fiema,lis je tu hojnéjsí (A .T rkal 1933 p. 191).

Melilotus allissimus Tbuill. Slatina u Vys. Myta (Celakovskv). Na 
pasece v Nedosínském háji velmi liojne ( K lapAlek), ale k tomu dodává 
F leischer (MS. p. 805), ze ve vyrüstajícím lese zaniká.
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Melittis UM lissophylluni L. Na Vysokomytsku u Doubravic, Popovce 
(A. T rkal 1933 p. 187). Nedosinsky haj ( K lapAlek); Bohunovicka ba- 
zantnice ( Z oernig).

Mentha pulegium L. Pro uzemi pochybna. Celaeovsky zaznaineiial 
v silnienim pfikopu jediny velmi rozvetveny exemplaf. Üdaj E rxlebex Gv 
(1837 p. X X V II I )  ii Landskronu nebyl noveji potvrzen. Ostatne inaty 
tfeba kriticky znovu zpracovati. Jsou tu zastoupeny M. arvensis L. 
(subsp. agrestis (Sole) Briq. a subsp. austriaca (Jacq.) Briq., M . aquatica
L., M . longifolia (L.) Huds., M  verticillata L. M . gentilis L., kterou uvadi 
E rxleben 1. e. u Landskronu, odpovida kombinaei arvensis X spiraia.

Menyanthes trifoliata L. C. Trebova: bazinna louka u Schirmdorfskeho 
borku. F. M aloch 2b. VII. 1892! U Proscee na Vysokomytsku (A. T rkal 
1933 p. 194) a u Xamberka ( N espor a HoucifKA 1905 p. 100). Dosti cetne 
lokality z Litomyslska a Policska uvadi F leischer MS. p. 371.

Mereurialis annua L. Kosumberk u Luze ( F leischer). Hi ly Kiih 
(rPn. N ovAk ).

Mereurialis perennis L. Neobycejne rozsifeni bazanky v nasem 
opukovem uzemi souvisi s byvalym obeenym rozsifenim buku; udrzuje 
se dloulio l v druhotnych smrkovyeh lesicb a je dominantou v cetnych 
typeeh bukoveho podrostu. ()d Hnatniee a Lansperkti je vsude obeenä 
pres Usti a Kerhartiee pod Hradek, na Luhu a Klopotskym udolim 
k Rickam, na Kubincove vrebu, na Andrlove chlumn, e. 310 500 in.
V okoli (j. Tfebove roste podle Mai.ocha na nmoba misteeli; videl jsem 
doklad z kroviny u Schirmdorfskeho borku, F. Mamk ii 25. I\r 1893! 
Koncinske liaje u Sloupnice (F leischer), les za Strokele. Nedosinska 
bazantnice (Zoernig). Na Vysokomytsku v bukovem lese u Betniku 
v Domoradiekem udoli, tcz v Derfliku a na Pasekach u Prosece (A. T rkal 

1933 p. 185).
Milium effusuin L. Nedosinsky haj u Litomvslc (Celakoysky); 

u Nedosina v krovi ( F leischer); lesy u Niklu (Oelakoysky); les na 
Vylämove u Sloupnice (Fleischer); Chlumek u Cerekvicc (F leischer); 
Strokeleske lesy (K lapAlek , Z oernig); zamecka zahrada v Litomysli 
(K lapAlek , Z oernig).

Miniulus guttatus D C. Pfikop v Nedosine u Litomysle (Z o erm g  1889).
Moehringia trinervia (L.) Clairv. V uzemi porüznu v lesich (püvodne 

bukovych), na pr. pod Hrädkem, na Luhu, v Klopotskbm xidoli, na Vade- 
tine, c. 320 —400 m. Velmi hojna v okoli Sloupnice (v stinnem lese v Kon- 
cinach, ale i na navsi) (F leischeh); Nedosin, Strokele, Chlumek (Ki.v- 
pAlek ).

Molinia arundinaeea Schrank. V uzemi v Klopotskem udoli nad 
mlynem (c. 335 m) velmi statnc trsy pfi kraji lesü, vesmcs bleda (zele- 
nava), s ochuzelou vegetaci; pak jeste nad Bickami (c. 400 m). F leischer
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(MS. p. 84) uvádí z Litomyslska jak lento druh, tak M mentí ea (L.) 
Mönch.

Molieses uniflora (L.) Alef. V Üstí uvádejí ji NeSpor a HorCiCka 
(1905 j). 07), coz mi potvrdil i feditel T rojna. V jehlicnatych lesí<di 
u C. Trebové, F. Maloch 14. VI 1892! Schirmdorf (KostA i.); Strokclcskc 
lesy (Celakovsky, K lapAlek); les u Mandlí 1 1 V Retové (Fleischer); 
Borka. Lubná (Tn. N ovAk). U Landskronu (Erxlehen 18.37 p. XXVTI1, 
Nespor a H oröiöka 1005 p. 121): n Posckance na Vysokomytsku (A. T real 
1933 p. 187).

Monotropa hypopitys L. U Üstí ( N eSpor a H orCiöka 1905 p. 08); 
h Landskronu (En. E rxlehen 1837 }). XXVIH). Na Litomyslsku viudo 
v jehlicnatych lesích smrkovÿeh a jedlovyeh dosti hojná (Sloupnice, 
Hrádek, Dzbánov, Vylámov, Jansdorf, Budislav), veamos v odr. hirsuta 
Roth ( F leischer. MS. p. 407).

Muscari eoniosuin (L.) Mili. Poríiznu na polích n tkstí, N espor 
a Horcickv ( 1907» p. 07). Titíz aulori je uvádejí n Zamberka (p. 100). 
h Polickv (p. 97), En. Erxi.eren (1837 p. X X V II) n Landskronu. U Lito
mysle smcrcin k moravskym hranicím skoro na vsoeh polích (P ospíohal). 
ale autor dodává, ze není nz tak hojnc. V Koncinách u Sloupnice na 
louce ojedinële, na polích u Velk. Sedlisf, u Svojanova a u Trpína místy 
velmi hojné (Fleischer MS. p. 103); fióle u Jansdorfu (K lapAlek ); 
u Pohodlí (Z oernio) a j.

Mycelis inmalis (L.) Bchb. \r celéin území a lesích (pñvodne buko- 
vyeh a habrovych) obecne roztrousena, c. 310—500 m. Také na Lito
myslsku v lesích a na pasekách hojná (Fleischer MS. p. 280).

Myosotis arvensis (L.) Hill. Na Usteeku hojná plevel (polní. nekdy 
i lesní), tez u C. Trebové a na Litomyslsku velmi hojnc.

Myosotis caespitosa K. F. Schultz. Abtsdorf: na vvpustcncm Stern- 
teichu (F leischer MS. p. 378).

Myosotis lutea (Cav.) Pcrs. Na píscináeh u Kosorína (F leischer) a na 
Chlumku ( K lapAlek).

Myosotis micrantha Pall. C. Trebová: role u Rybníka, F. Maloch 
13. V. 1892! Podle F leischera (MS. p. 379) v okolí Sloupnice viude na 
mezích, rolích velmi hojná. Role u Kabátu a Chlumek u Litomysle 
(K lapAlek ).

Myosotis silvática (Ehrh.) Hoffm. subsp. cusilratica Dom. (J. Tre
bová: na kopci Kalvarii v lese, F. M aloch 12. V 1892! Rulák u Litomysle 
a les za Lauterbachy (Zoernio)- na Chlumku ( K lapAlek). Kabát a Nedo- 
sínsky háj (F leischer).

Myosotis scorpioides (L.) Hill. V povodí Tichc Orliee od Hnátnicc 
a Laniperku près Üstí a Kerhartiee na Luh; mokrady, strouhy a brehy.
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take lesni vlliciny v horách, c. 310— 500 m. Na Litomyslsku na lukách 
hojná (Fleischer MS. p. 380).

Myosurus minimus L. Na rolich u Vraelave ( F leischer, viz P ulcttart 
Veda Prír. X X , 278 (1941), téz A. T rkal 1933 p. 193). U Rúzového ryb- 
niku u Litomysle ( F leischer MS. p. 470).

Myriophyllum spieatum L. Ö. Trebová: v Trebovec a v potokn za 
Rybníkem, F. M aloch 4. V il.  1892! (viz téz M aloch 1934, IV).

Nardus stricta L. V území na aktivní piulé opukové viTbee cbyl)í. 
Vidél jsem ji v statnych trsecli s acidifilní vegetad (vres, plavuií, brusnice 
atd.) v údolí Tiché Orlice po pravém brelni Na Luhu u srnréí (c. 350 m ), 
pak celé N a rdetu m  lokálné pri Kubincové kopci na strané k Podhofí 
(n Ríéek), c. 470 m. Hojná v lesícli u C. Tfebové (F. M aloch). Hojná dost 
v borovych lesíeb n Sloupnice, Vodérad, Dzbánova, Hrádku az na V̂ ylá- 
mov, vsude n s]iolecnosti vfcsu, trojzubc.e, boriivky ( F leischer MS. 
p. 110). V lesíeb n látornysle: Strokele, Borka ( K laeAi/ek), n Benálok 
( Z oern Id).

Neoliia nidus-avis (L.) Rudi. V lesíeb n C. Tfebové, F M aloch 
10. VI. 1890! (M aloch. 1934, II uvádí Oboru u Seliinndorfu). Na  Litomy- 
slsku: Icsy n Karlsbmnnu ( P osim'ciial), Strokeleské lesy ( K lapAlek), 
Budislavské lesy (Tu. N ovAk), lesy na Vylániové u Sloupnice ( F leischer), 
v lesním údolí mezi Lubnou a Pofící (Zoeiimo ), ,,Bor"‘ u Vrysokélio Myta 
(S kaunitzl), u Derllíka. Pesie, Posekanee, Sténee n Luze (A. rritk \l 

1933 p. 187).
Nepeta cataría L. Návcs v Sloupniei ( F letschkk), Litomvsl na Láneeb 

( F i.eischior), Teleeí na Poliésku (T h. N ovAk ).
Nigella arvensis L. Martinico na Vysokoniytskn (A. 'Piucal 1933 

|). 193); u Xarnberka (N espou a H orcícka 1905 p. 100). \ 7 jeteli pfi pésiné 
z Konéin do Sloupnice, zavleéena c-izím semenem (F leischer  MS.p. 489).

Nymphaea alba L. V rybníku u Slatiny na Vysokomytsku (A .T hkaí. 
1933 p. 193). Pfíslusnost leknínu, rostoucího ve (Ivon túníeb u Kerhartic 
u Ústí, c. 320 m, k tomuto nebo následujícímu druhu nemohl jsem bez 
kvétü zjistiti. Leknín ten, ktery je pry velkokvéty, není tu domácí, nybrz 
byl sem pfenesen z Moravy asi r. 1917.

Nymphaea candida Presl. Velmi bojné v rybnících u Abtsdorfu (F lei
scher, Mai.och); vidél jsem doklad z rybníku Vidliéáku u Abtsdorfu, 
F Maloch 29. VT. 1892! (viz téz Mai,och 1934. TV). Horní Jelení (Skar- 
nitzl).

Nuphar luteum (L.) Sm. U C’hocné ( N espor a H orCicka 1905 p. 7): 
u Landskronu (En. E hxlerex 1837 p. X X V III): louze v Kamenei u Po- 
liéky (Th. N ovAk ).

Odontites rubra Üilib. subsp. serótina (Lain.) Weitst. U Ustí na 
vlhkych loukách od Kerhartic smérem pod Hrádek (e. 320 m). Na mok-
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radeeh a vlhkych návsích v Sloupnici, Hcrmanicich a jinde (Fletschen 
MS. p. 410, podle nehoz rosto i subsp. rcrna (Bell.) Wcttst. na rolioh 
u Sloupnioc, Litomysle).

Oenantho aquaiica (L.) Poir. Time u Kerhartic u TJsti, c. .320 in 
(v prikopech u IJstí ji uvádéjí tez N kspoh a H ohciTka 1005 p. 07). Ryb- 
nieek u Abtsdorfského nádrazí, F Mai.neu 20. Vf. 1S02! U Zavadilky 
ii Litomysle (Z oeknio), ojedinele v prikope za Hermanickym rybnikem 
(Fr-mseii hu). U Vys. Myta (F leischer).

Oenolhera hiennis L. Jenisovice a Vys. Myto (A/Pkicai. 1033 p. 102). 
Okoli ^amberka (N’kspoh a Hoik' icka IOOo j). 100).. Na Litomyälsku na 
brbitove(4i, zaliradáeb, po návsíeli bojne. nikde vsak venkn (F i.kischkii 
MS. p. 507).

Onobryehis vieiifolia. Seop. (senil latissiino, inclusa subsp. armar in 
(Kit.) Thcll.). Usti: Podhorou u Ríeek na slinito-jílovité opukové pude 
(s typy ja ko Cirsimu amu Ir, (Irvliava ciliala) v eelycli porosteeli. e. 470 in. 
Dne 25. z.árí byla ovsem ponejvíee plodná. jc'ti zeásti po dnilie kvretoiiei. 
Zajiinavii forma, kterou máni na toinlo slanovisti za nepoebybne pü- 
vodní a nikoliv zplanelou. \r innobem se shodii je s O. armaría, ale studii- 
jeme-li podrobneji ¡ejí znaky i jinycli foreni nejistélio zarazeni k toimi ei 
ononui driihu (lepe snad subsfieeii), poznánie, ze bychoni ji niohli pfi- 
faditi jako zvlástní formu k tonm ei onomu typu. Svymi znaky je totiz 
niezi obema téniito typy, které lze v norimílním vytváfení dobfe a bez- 
|)cene rozlisiti. Ani Studium obsáblé literatury, (1. Beoka, Aschkhsona- 
( Ira ebner a , ( íamse a monografa rodu Stiuakya neumoznilo mi bezpeené 
zarazeni teto formy. Podle Aschehso\-(}raehneiia oznaeil byeh ji nejspise 
jako 0. onobrychis A. sativa, TI. rr lim losa, ale O. refimlafa Opiz je podle 
Siii.TAi’.vA synonymem O. arenaria. Ponevadz neni radno rozmnozovati 
jeste popisem nové formy beztak jiz nemaly zmatek v tfideni kolektivnilio 
druhu 0. viciifolia, ponechávám jeji konecné zhoclnocfeni az po niono- 
grafieké revisi veskerého naseho materiálu. Sitúakv píse v Onobr. Revis.
1, 172 (1025) vyslovne: ,,(). arenaria et O. riciaefolia formis plurimis 
intermediis (onjunguntur" a vedle toho: ,,ln penins. Haemo O. arenaria 
gradatim in Tstria — ad O. Tomrnasinii. in Serbia et Bulgaria — ad 
0. lasiostachyani transiit; etiam in Tauria formae transeúntes ad 0. mi- 
niatam observantur. Má tudiz pravdu Gams (in Heo.i 111. Flora TVr, 3, 
p. 1490), kdyz koordinuje O. arenaria a O. sativa jako paralelni subspeeie 
souhrnného druhu 0. viciifolia Seop. Pravou viciifolia sbíral F. Maloch

2. VI. 1802! u 0. Tfebové: násyp dráhy naproti rybníku. — Pokud jde 
o Litomyslsko, podává zprávu F i.kischer (MS. p. 884). U Sloupnice se 
objevila nehojne jako zbytek pokusü o jeji péstování. Na opukové louee 
u Zálsí roste hojné a je snad puvodni. Jen na opuee vytrvá déle a roste 
bujné, na pf. Chocen, Hrádek, \relká Retová. Odrúda ß. (jlahrescens Cel.
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na lukach u Nemcic (F leischer) a na louce u Osika u Litomysle (Zoernio). 
Doklady ze vsech teclito lokalit bude tfeba znovu revidovati.

Ononis repens L. Brandys n. Oil. (Celakovsky). Konöiny u Sloupniee 
n kaplicky (K lapAlek ).

Ononis spinosa L. U 2amberka ji uvadeji N espor a H orCiCka 
(11)05 p. 160). Na Litomyslsku jen v teplejisi casti okresu: Litomysl. 
Nedoäin, Trzek, Sedliste, Bohunoviee, Cerekvice, Kornice, Nemeice, ale 
schazi jiz u Sloupniee, Dzbanova, Jehnedi, Voderad (F leischer, MS. 
p. 861).

Ophioglossum vulgatum L. Lesni luka u Cliocne na liboei nad Sruby 
pfehojne (Celakovskv ).

Orchis coriophora L. U Landskronu ji uvadeji na lukach N espor 
a FioaCii'iK v (1905 p. 121), taktez u LitomySIe (1. e. p. 53), kde ji sbiral 
na inezieh PospJchal ; mezi ,, Borkami“ u dansdorf’u a Lauterbaehii (Pospf- 
ciiAL, Z oernio). Na Policsku: Trpin bliz Hastrmanky (Clupek).

Orchis latifolia L. Luka, u 0 Tfebove, F. Maloch 23. V 1892! 
Vyhimov u Sloupniee a jinde u Sloupniee, niokrady v Mündlich u V’ Re 
tove, Svabenieke louky ( F leischer MS. p. 179); v okoli Litomysle na 
bazinatyeh lukach (Z oernio).

Orchis maculala L. (!. Tfebova: luka u Schinndorfskeho borku, 
F. Maloch 15. VO. 1892!; u C Tfebove rozsifena (KostAi.); lesy v Zadol- 
kach (Maloch), u Kozlova (Z oernio); na louce v Borkaeh u .lansdorfu 
(Z oernio); pfi pramenu Strokeleskeho potoka. v lese pfed Schirmdoriskou 
kapli (Maloch, viz tez 1934, II); Ptaei les u Litomysle ( K lapAlek): 
Lubenske lesy (T h. N ovAk ): (lajer u Litomysle s kvetv jasne a tinavo- 
naehovymi, bilymi, pak ale listv beze skvrn (Zoernio). Policka ku 
Sv. Katefinc (CelakoyskY). U Landskronu (Kn. F kxlehen 1837 
v X X V III). Vys. Myto (Fikuek).

Orchis mascula L. C Tfebova: Sponarovy Dolv, F M aloch 30. V 
1892!; v Matejovyeh dolecli smerem k Katbsdorfu (Maloch 1934, II): 
Karlsbrunn (P osim'chal): u Velke Retove ( K lapAlek ); v Mandlieh a na mo- 
kfadech na Vylamove u Sloupniee ( F leischer): louky u Kozlova (T h 
N ovAk ). V okoli Litomysle a Landskrona ex N espor a H okCicka (1905 
}). 33, 121). Luka u Vys. Myta (F iller ).

Orchis inilitaris L. Na lukach u Vvs. Myta (F ischer ex F leischer 

MS. p. 176).
Orchis inorio L. Louky u Usti ( N espor a H orciCka 1905 p. 67). 

C Tfebova: suelia louka za Rybnikem, F Maloch 13. V 1892! Na lukach 
u Sloupniee v riiznyeh barvaeb, bojne i u Litomysle ( F leischer MS. 
P- 177).

Orchis purpurea Huds. V lidoli Tiehe Orliee u Lansperka: na kopei 
nad Vaclavem na Vadetine v smrkovem (piivodne jedlobukovem) lese,
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ojedinele na svfttlejäicli mistech s Bruch ypod ie t u m s ilva t ic i s Cypri- 
ped ium  c. 420 m. —■ Na Vinicich u Vys. Myta a u Doubravie (A. T rkal 
1983 p. IS«).

Orchis samhucina L. (J. Tfebova: Marklova straft za Rybnikem, 
F. Maloch 13. V 1S92! zlutava, ale v okoli f,\ Tfebove i nachovu (Maloch); 
u Schirmdorfskcho borku na louce (Mai.ocii); u Volke Retovt* (K lapAlek); 
louka w „Borku“ u Jansdorfu a los nad Kozlovoin (Zoernio); louka. 
ii Brünnersteigu, louky ve Strokeleskych lesieli (Tu. N ovAk ). P Lands- 
kronu na liikacb ( N eSpor a H orlicka 190f> p. 121). Na Vysokomytsku 
na lesnieh loukach ,,Panuv kopec'' ii Prosece. s kvetem zlutuve bilym 
(A. T rkal 1933 p. 188).

Orchis ustulata L. Lesni louky a strane u IJsti ex N espok a Hou- 
C.ifiKA (190fi p. 07) a podle tyehz (p. Hl) i Tfebova: lesy v Zadolkaeh; 
ii (). Tfebove vzacne na. lonee nad pivovarskym rybnikem (F. Maloch 
1934, II); v okoli Sloupniee ( F lhisohhk); Dubina u Nemcie (Maloch); 
ii Litomysle jednotlive. nejhojneji me/.i l Tjezdem a Lazaret cm (Pospl- 
chal): ii Osika, v Kabale, u Borek za Benätkami (Zohhnio, T h. N ovAk ): 
P Vys. Myta (S kahnitzl). P Landskronu ( F kxlhhhn 1H37 p. X X V i l l ) .

Origanum vulgare L. V uzemi poriiznu na opukovych kefnatych 
stranieh, na pf. na Kubincove vrelni (e. 325 350 m, tu jiz R ohlena

1923 p. 12H) a Podhorou u Ri eck (e. 470 m). take na myticli. na pf. 
v udoli Tiche Orliee pod Hradkcin a Na Luhu i na Andrlove elilumu, 
dosti hojne. Na Vadetine na kopci nad Vaelavem (e. 300— 370 in) a zfice- 
nina Lansperk (454 m). P  0. Tfebove na vice inisteeli (F Maloch), na 
pf. na kamenite strani nad tovarnou v Parniku, 10. VII. 1S92!; pfi silniei 
nad Hradkem hojne ( F leischer), velmi hojne na strani Bursova kopee 
u Velke Retove (Maloch); Osik, na navsi pfede strani v kfovi ( K i.a- 
pAlek ); Konciny u Sloupniee (K lapAlek); ( ’lupek (F leischer).

Ornithogalum tenuifoliuin Guss. Z Litomyslska se uvadi tento drub 
i 0 . um beUatum  L. ( F leischer MS. p. 157— 158), ale bude nutno dokladv 
znovu revidovati, ( ) .  umbeJlatum  z vlhkych luk u Psti ( N espok a H okTicka 
1905 p. 07) je zajiste spiSe ten u ifo liu m .

Orobanche lutea Baumg. Na rnezi u Litomysle na opuce (Zoernio. 
F leischer); straft u drahy poblize Nedosina (Zoernio); Dookalüv sad 
u Pofiei ( K opeckV).

Oxalis acetosella L. V uzemi v lesieh dosti rozsifena, ae ne vsude 
pospolite, hlavne v bylinnych typech bukovych (mafinkovych). c. 310 az 
500 m. Dominantou je na pf. na Vadetine na kopci nad Vaelavem 
s A sp em la , a G a h obd o lon , take na kopci nad Morkesem je na hfebenu 
zajimavy typ butfiny, v niz tvofi O x a lis  (s pokryvnosti 9— 10) niiSi 
a lm pa tien s  noli-tangere vySsi patro podrostu. Chudy oxalisovy typ jsem
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vsak nikde nevidél (opuka!). Na Litomyslsku oznaouje F l e i s c h e r  (MS. 
p. 574) tentó druh jako vsude v lesieli a hájích velmi liojny.

Oxalis stricta L. Ústí, lokálné v nieste (e. 345 m). Na pustych misle(*li 
v Litomysli (F leischeh ).

Oxycoccus quadripotalus Gilib. subsp. vulgaris (Blytt) Braun-Blanq. 
Z území není znánio. Vyskytá sc teprve u Rokytnice ( N e s p o r  a H o r C i C k a  

1905 p .  165) a na horáeb u  Rychmburka (okr. Kkutec) ( i o n  L u s e k  ex 
S o m m e r  1837 p. X X IX ).

Papaver argcmone L. V okoli Litomy^le hojne (F letscher MS. p. 496).
Papaver dubium L. Zajisté velmi zfidka. Lokalita n Landskronu 

( E r x l e r e x )  vyzaduje potvrzeni, n Jansdorfu uz neroste ( G e l a k o y s k y )  

a údaj K l a p A l k ü v , ze je liojny na rolieh u Litomysle, ni;i F l e i s c h e r  

(MS. p. 497) za chybny a donmívá se, zc slo asi o debilni foriny P. rhoea.s.
Papaver rhoeas L. Na políeli u Sloupniee skoro úplne scltází, v oUoli 

Litomyslc zejména u Kornic liojne ( F l e i s c h e r  MS. p. 496).
Paris qiiadrifolia L. V území v lesieli spísc lokálne, na pr. v dolni 

zone Andi lova eblinnn pod lesnim divadlem ((!. 380 m), take lokálne 
v údolí rrielié Orlice pod Hrádkem, bojneji na kopei nad Morkesi'in 
n Lansperkn (370 410 in). Yr lesieli n G Treiiové, F. M a l o c h  1892! Lesy
v údolí Hrádeckém (Krepelnik) misty liojne. v krovináeli bazin na Vylá- 
move u Sloiifiniee, Koneinsky Inij pod Boliniiovieenii (Fuasi h e r ) ;  

zámeeká zalirada v Litomysli ( Z o e r x i o ) ;  bnkovy les i i  Scliinndorf’n 
( M a l o c h ) ;  les za Strokele ( Z o e r n k í ) -  Lesy n Polieky ( ( J e l a k o v s k v ) ,  

u Teleeiho pri Svarcave ( F l e i s c h e r ) .  Na Vysokomytsku v Derflikn, 
,,V Hatich“ u Knirova, pod Pcsieemi. v Touleovyeh skalácli (A. T rk.u , 
1933 p. 187).

Parnassia palustris L. U Ústí v údolí Tielié Orliec na lonee pod Hrád
kem blíze strázního domkn c. 59 (e. 320 m); liojne roste na lukácb k Dobré 
Yodé ( f e d .  T r o j n a ) .  Na vllikyeli lukácb u Ústí uvádejí ji take N e s p o i : 

a H o r C i c k a  (1905 p. 67), taktéz (p. 121) na raselinnycb loukáeh u Lands- 
kronu. Na bazinné lesní louee ve Vylámove u Velké Retové. F. M a l o c h

8. VITT. 1892! Na Vysokomytsku na raselinnycb loukáeh u Derflíka. 
Mentouru, Snakova a j. (A. T r k a l  1933 p. 191).

Pastinaca sativa subsp. ensaliva Briq. Y okoli Ústí poriiznu (N eSimir 
a H orCtCka 1905 p. 68), ale sám jsem ji nevidél. Ö. Trebová: na náspu 
dráhy u Rybníka. F M aloch 1892! Na lukácb v okolí Litomysle hojné 
(Fletscher); údolí Louéné, Konéinské údolí. Svábenieké údolí (Fi.li
sch er ).

Pedicularis palustris L. Ústí: túne u Kerbartic (c. 320 m). Yelrni 
mohutná u (diocne blíze kfizovatky státní dráhy ( F l e i s c h e r ) .  Na Vysoko
mytsku na bahnitycb lukáeh u Slatiny, u Podmesti (1933 p. 188). U Abts- 
dorfu u Nového rybníka, u Schirmdorfskélio borku, lesy v Zádolkáeli
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(Mai,och, viz tez 1934, IV, Tn. N ovAk ); baziny Vylámovské u Slonpnice 
(Fi,msch un); bahnitá Inka u Budislavi, Körberu (K lacAlkk); lukau Jans- 
dorfu a Gajeru (Z okrmg ); Plací les 11 Litomysle, na lonce ( P ospíchai,). 
Barinatá Inka u Policky (H ansgirg), Tcleoiho ( F lkikouhr), podél potoka 
Nyklovického na Poliosku ( F i,hisohkr).

Podicularis silvática L. Chocen (Öhi.akovskY), n Landskronn ( F d. 
F kxuhihn 1837 p. X X V III), na bahnityeh lonkácli na Vysokomytskn 
(A .T rkai, 1933 p. 188).C.Trebová: bazinná louka n Schirmdorfského borkn, 
F Mat,ocn .1(5. V. 1892! Podle Funsen kr \ (MS. p. 413) na lukách i snssich 
paloiicieh na Vylámové, n Slonpnice, Dzbánova, Jehnédí, misty hojne. 
Strokelc ( K i.apAlkk); lesnl Inka n Lnbnc (rFir. N ovAk); Bndislav, Körber 
( K i.apAu í k ); Hrádek ( F i.hisoiikr); Horni Jeleni (S karmtzi ,).

Pcplis portilla L. Usti n. Orl. (Cki.akovskV). Abtsdorfsky rybnik 
(Cki.akovsk Y). Na bl áte n Horni Slonpnice (F i.hischhh).

Pctasitcs allms (L.) Cärtn. V lizemi misty na vlhcich misteoh lesnich 
(piivodnc bnciny a jedlobnkove lesy), nckdy v porosteeh netykavkovyeh; 
na pf. na Andrlove elilninn nad lesniin divadleni (c. 410 in), pod Hrádkem. 
po pravom bfclin (o. 320 in), u Lansperkn na Vbidctine na. kopci nad 
Václavem (c. 370 450 in). Lesy ndolí Bctovskcbo n Hrádkn ( N kSpok

¡i  HoiicifiKA 1905 p. 58). C. Tfebova: v lose n potnckn Schirmdorfskcho, 
F. Mai.och 15. IV 1892! (té/, KostAi-); pri cesto za Clnpkcni (Zokrmg ); 
Strokeleské lesy (K lacAlkk, T u. N ovAk); pohori mezi C. Tfcbovon 
a Litomysli (Cklakovskí ). Uvádí se i n Chocné (Skarmtzi ,) m n Lands
kronn (E rxlhijhx 1837 p. X X V III).

Pctasitcs hybridus (L.) Cärtn., Mey. ct Scherb. Üstí: pospolité n po
tnckn v Klopotském ndolí (c. 330 m). Na Vysokomytskn na mokré lonco 
n Bctníka (A. T rkai, 1933 p. 190). U Schirmdorfského potoka (Mai.och), 
n Koncinského mlyna n Slonpnice a n potoka pred Nedosínem ( F i.kt- 
scithr), n CInpku (Zokrxtg). Ptací los n Litomysle (Tn. N ovAk), lonka 
u Trzkn ( K lacAlhk, T h. N ovAk).

Pciiccdanum cervaria (L.) Lapeyr. Lihecina na Vysokomytskn
( Z O H R M C , ) .

Pcuccdanuni ostruthiuin (L.) Koch. V selskych zahrádkách; Slonp- 
nice (F f.kischkr), n 0. Tfebovc na nékolika místech (F Mai.och). F i>. 
F kxi.kiikn (1837 p. X X V II ) je nvádí n Landskronn.

Phalaris arundinacea L. V ndolí Tiché Orlice pospolité n brehíi vod 
tckoncích i stojatych vsnde v hlavním ndolí, ale také n potokn lesních: 
v mosto Üstí v zivém plotn z ptacího zobn zplancla odr. pida (o. 340 m). 
Na Litomy.Mskn podle potokn, n rybníkn, v pobrezním kfoví hojná 
( F i.hischkr MS. p. (52).

Phlcum phlcoidcs (L.) Simonkai. Na LitomySlskn: stráné Hradiska
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uBenatek (Zoernig); Lauterbacliy a odtud v üdoli k Sebranicim pod No- 
vou Vsi velmi hojne (Zoernig); Nedosinsky haj u Litomysle (Th. N ovAk).

Phragmites communis Trin. Rybniky u Herrn anic, kde vitezne postu- 
puje proti zblochanu (Glyceria maxima) (Fleischer); rybnik Mandle 
u Velke Retove (Fleischer).

Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. N eSpqr a HorCiCka (1905 p. 58) 
uvadeji tento druh v lesich üdoli Retovskeho u Hradku. Vzhledem k vy- 
skytu pomerne cetnych vapnomilnych prvku montanich bucin v nasem 
üzemi nelze vyskyt t6to kapradiny u Üsti a priori negovati. Potvrdi-li 
se tento üdaj, bude to znamenity prirüstek ceskü flory a zajimavy doklad 
pro postup karpatskeho proudu na zapad.

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Üsti: hojne zplanely na svahu 
Kubincova vrchu, c. 350— 380 m.

Phyteuma orbiculare L. Abtsdorf: lesni luka u Kukle, P. M aloch 
29. VI. 1892!, roste tu na loukach v üdolicku lesnim as Ü4 km na severo- 
zapad od Kukle s Melampyrum silvaticum, Hypochaeris macvlalu, (Urnipa- 
nvla glomarafa, (Jar. K osTAl ). U Lauterbachü, Karlsbrunnu a Trstonk- 
( P osrIchal); louka u Jansdorfu ( K larAlek , Z oernig, Th. N ovAk ); louka 
mezi Novou Vsi a Lauterbachsskymi haji (Z oernig); louky u rybnika 
Zimky,Kam. Sedliste ( K opeck v ) . lTPolicky(NEspoR a H örCiCka 1905 p.97).

Phyteuma spicatum L. Üdoli Tiche Orlice u Lansperka: na upati 
kopce nad Morkesem. s bukem a habrem, lokalne hojne (c. 300—370 m).
0. Trebova: kernate strane za Rybnikem, F. M alocii 30. V 1892! 
a v lesich v Zadolkach ( N eSpor a H orCiCka 1905 p. 81); tito autofi je uva
deji take u Zamberka. V lese bliz Strokele v krovi (Maloch); Bohuno- 
vicky haj a haje na Folunkach u Sloupnice (Fleischer); Nedosinsky park 
u Litomysle (CelakovskY ). Na Vysokomytsku u Jenisovie (A .T rkal 1933 
p. 187).’

Picea abies (L.) Karst, subsp. vulgaris Dom. Smrkove lesy, v üzemi 
neobycejne rozsifene, jsou vesmes druhotne (kulturni).

Picris hieracioides L. subsp. euhieracioides Hayek. Üsti; velmi hojne 
na vyslunnych krovinatych jiznich a jihovychodnicK svazieh Kubincova 
vrchu u nadrazi (c. 330— 360 m); take vyslunne svahy u zficeniny Lan- 
sperku (454 m). NaLitomyslsku (Fleischer MS. p. 292) take jen na opuce. 
Hradek, Velka Retova, Privrat (F leischer, viz tez Maloch 1934, IV ); 
KolouSka u Nemeic (Z oernig, podle F leischera se zda, ze tarn vymizela): 
v nesmirnem mnozstvi u silnice mezi Ridkym a Cerekvi (Z oernig). 
Trpin na Policsku (Fleischer).

Pimpinella major ( I j.) Huds. V üzemi na üdolnich lukach u I ’iche 
Orlice od zastavky Hnatnice az po Luh a Klopotske üdoli, take s olsi 
a vlhkomilnymi keri obecne rozsifena, casta vsak i vyse v horach v pri- 
kopech a na vlhcich lesnich mistech (c. 310— 500 m). C. Trebova: zahrady



v Pfívratu, F. M aloch 20. VI II. 1892! Také na Litomyslsku vsude na 
lukáeh liojne (Fleischer).

Pimpinella saxífraga L. subsp. cusa ni f raya Thell. Na Litomyélsku 
vsude na mezích hojne, také na stráních (Fleischer MS. p. 616). Na 
Ustecku roztrousena.

Pinguicula vulgaris L. subsp. euvidgaris Dom. Ö. Tfebová: na bazi- 
naté louce u Schirmdorfskcho borku, malokvétá, F. M aloch 1. VI. 1892! 
(1934, IV ji uvádí na Plockove a Venclíkové louce jihovychodné od 
Sehirmdorfu) (sbíral ji tez Jar. K oSTAl a T h. N ovAk ). Mezi Gajerem a 
dansdorfem (Zoern i o ).

Pinus silvestris L. Na Ustecku pomérne velmi malo péstována. Podio 
.Fleischera (MS. p. 28) tvofí vsak na Litomyslsku, zejména u Budislavi 
a daroSova rozsáhlé hvozdy; tez u Sloupnice od Vodcrad az na Vylámov. 
Sám jsem za svyeh exkursí u Ustí mi púvodní borovici lesní nepriáel.

Piróla chlorantha Sw. Na Vysokomytsku na ,,Pánové kopei“ u Pro- 
seée, u Pesie, u Sténee, Derflíka (A. T iikal 1933 }). 187). 0. Tfebová: lesy 
v Zádolkácli ( N espor a. H orciCka 1905 p. 81); podio tychz autoiü (p. 33) 
v okolí Litomysle. Jcjí rozsífení na Litomyslsku uvádí F leischer (MS. 
p. 469): borovó lesy od Dzbánova az na Vylámov, jen porüznu; Mlado- 
covské lesy ( P ospíchal); les Kabát a les za Pazuehou (Zoerniq).

Piróla minor L. Lesy u Üstí ( N espor a H okCiCka 1905 p. 67). V lesícli 
u C. Tfebové, F. M aloch 14. VI. 1892! V borovyeh lesích u Sloupnice 
dosti vzácná (Fleischer); Dzbánovskó lesy (Fleischer); bukovy les nad 
Schirmdorfem (Z oernio); Borka, Strokeleskc lesy (Th. N ovAk ); les 
.,U trí kocourú'1 ( K lapAlek); Hrádek (F leischer).

Piróla rotundifolia L. Chocen a Ústí n. Orí. (Celakovsky). Na Vyso
komytsku na ..Pánovc kopei“ u Prosece, u Pesie, u Sténce, Derflíka 
(A .T rkal 1933 ]). 187). V jehlicnatych lesích u C. Tfebové, F. M aloch 
14. VI. 1892! (tez Th. N ovAk ). Les na Hrádku (Fleischer); les ,,U tfí 
kocourú“ ( K lapAlek ); Nedosín (S itensky ); Bohuñovická bazantnice ve 
Svábenicích (Zoernig, F leischer); les za Desnou (Zoernio).

Pisum sativum L. subsp. arvense (L.) Poir. Ústí: plevel od Kerhartic 
sinérem pod Hrádek (c. 320 ni). Na Litomyslsku velmi hojne mezi osením 
(F leischer MS. p. 893).

Platanthera bifolia (L.) Rich. Lesní louky na ,/Pánové kopci“ 
u Prosece (A. T rkal 1933 p. 188). Stráné a lesní louky u Üstí ( N eSpor 
a H orCiCka 1905 p. 67). Na Litomyslsku na okrajích lesü, pasekách, 
lesních paloukách a lukách vsude hojne; velmi hojne a ve statnych exemp- 
láfích v údolíéku u Chotéáinskych bfezin (Fleischer MS. p. 181). V okolí 
C Tfebové na mnoha místech (F. Maloch).

Platanthera chlorantha Custer. Na LitomySlsku v leso za Strokele
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pri cestâch (K lapAlek, Z oernig, T h. N ovAk ). Podlc N espora a H orcicky 
(1905 p. 121) take u Landskronu.

Poa nemoralis L. subsp. eunemoralis Jirasek. V iizemi lilavne v liabri- 
nach (a v habrobukovych lesicli); v sussim svahovöm typu habfin by va 
castëji dominantou podrostu, na pf. na svahu pod zficeninou Lansperku 
nad zastavkou Hnatnici. Take v h abri ne na iipati Andrlova ehlumu, 
misty y okrajové zone svahovÿcli lesû pod Hrâdkem a Na Luhu, jinde 
také na lesnich opukovÿch skalinâeh, c. 310— 470 m. Fleischer (MS. 
p. 78) ji uvâdi jako liojnou vsude v stinnÿch hâjich na Litomyslsku.

Polygala austriaca Crantz subsp. a m a re lla  Chodat. Ö. Trebova: lesni 
louka v Zacharovci (inezi Privratem a Lhotkou), F. Maloch 1. IX. 1892! 
(viz téz M aloch 1934, V). Velmi hojnc na Vylâmovë u Sloupnice (F lei
scher).

Polygala comosa Schkuhr. Chooeii, Vys. Mÿto, Litomysl ( ( 1elakov- 
skY). Mokra Inka v Konciiuioli u Sloupnice (F leischer); u Netfebu liojne 
na niokryeh lukach ( F leischer). Lesy u (b 'Prebové, F. M aloch 5. V 1892!

Polygala vulgaris L. subsp. cumdyaris Syme. Na Litomyslsku velmi 
liojini na paloucicli, kefnatyeb mezieli (Fleischer MS. p. 584).

Polygoiiatum multitlorum (L.) All. V uzeini s bukem a habrem po- 
rüznu v celé oblasti, na pf. pod Hrâdkem a Na Luhu, na Vadetine (na 
kopci nad Vaclavem), na kopei nad Morkesem a jinde, e. 320 —4(H) in 
(u Üsti je nvadi tez N eseor a HouricwA 1905 p. 07). ( ■ Trebova: kefnate 
strânë za Rybnikem, F. Maloch 2. VI. 1892! Horskë lesy u Seliirmdorf’u 
Nedosinsky park u Litomysle ( ( 'elakovskV); Konëinsky hâj u Horni 
Slou|)nice (F leischei<). Pësice a Podrâzek na Vysokomytsku (A. T rkal 
1933 p. 187).

Polygoiiatum odoratum (Mill.) Drucc. \r lesicli na Vysokomytsku 
(A. T rkal 1933 p. 187). Krajc lesû u Üsti ( N espor a H okcjcka 1905 p. 07). 
Hâjky u Dzbanova (Skakmtzl ). Hâj inezi Chotësinami a Vodërady 
(Fleisch eu).

Polygoiiatum vcrticillatum (L.) All. Kraje lesû u Üsti (Ni;spona Hoit- 
cicKA 1905 p. (>7). IT C. Tfebove na kraji lésa u kaplc na Horâcli (F. Ma
loch 1934, II).

Polygonum amphihium L. V tünicli u Kerhartic u Üsti velké poiosty 
(t. n a ta n s ), c. 320 m; v mëlké vodë roste tu take vzprimenâ a kvetouci 
forma, odpovidajiei eelkcm formë terrestre : tato nehojnë na louce (stc- 
rilni). Forma natans v  rybniku Hefmaniekëm a v Mandlich ( F leischeü)- 
v tiini u Schirmdorfu (Maloch), terestni forma je na Litomyslsku na lu- 
kach, u eest mnohem hojnëjsi (Fleischer).

Polygonum bistorta L. V ikloli Ticke Orlice u Üsti na louce pod Hrâd
kem a na Luhu, jen zeela lokâlnë (c. 320 m). Na tuënÿeh loukâeh u C. Tfe-
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hove, F Maloch (5. VI. 1802! Hojnc na Koncinskych lukúcli u Sloupnice 
a. Folunka (Fleischer).

Polygonum hydropiper L. Tiih u Kerhartic u Üsti, c. 320 m. Na Lito- 
myslsku vsude na mokfadecli, v prikopech, u potokü (Fleischer MS. 

V- ->4r>)-
Polygonum lapathifolium L. subsp. nodosum (Pers.) Dom. Misty 

II Ustí. Naves v Dolní Slonpnici. Na. polích poruznu, s kvéty bílymi, 
rüzovymi, nachovymi, pestrymi (Fleischer MS. p. 243).

Polygonum minus Huds. V nikosí ii Hermanického rybníka, u Ne- 
trebského rybníka, Kosír u Litomyslc (Fleischer MS. }). 244).

Polygonum mite Schrank. Velmi hojnc na návsi v Slonpnici (Flei
scher); v Litomysli pri Loucné a ¡hide hojnc (Zoernio).

Polygonum persicaria L. Na Litomyslsku na návsícli, na rolicli vSudc 
vclnii hojnc (Fleischer).

Polygonum tomentosum Schrank. Vclini hojnc na |)olich na Lito
myslsku, ohyccjnc vsak olysalc, jen na ncjspodnejsieh listccli zretelne 
plstnalc (Fleischer MS. p. 213).

Polypodiiim vulgare L. V nasem ii/.eini skoro vsude scliazi; vidcl jsem 
je pouze roztrousené, lilavnc na korcnccli stronni v dröhne forme, v bo
cinad] na kopci nad Morkcscm u Lansperka (c. 380 400 m); vzácné
take na Vadctínc (Jos. ZajíCek). Na stráních podel Orlicc od Ustí az do 
Clioenc misty hojnc (Fleischer, K lacAlek). Na Vysokomytsku poruznu 
v lesích (A. T rkal 1033 p. 187), u Zamberka je uvádejí N escor a Hou- 
cicKA (1005 p. 101).Na Litomyslsku poruznu: lesy u Strokcle (KlacAlek, 
Fleischer, Z oerxio), les nad strání nad Schirmdorfskyin potdekem (F. 
Maloch 1801), Drimbi v háj u Benátek (Zoeknio), Konéinské báje (Flei- 
sciier), u Pazuchy, Jansdorfu (K lacAlek, Ci.ucek) a jinde.

Polystielium Braunii (Spenn.) Fee. V údolí Tielié Orliee u Lansperku: 
roztrousené v smrkovém (púvodné jedlobukovém) lese j)od opukovou 
lesní skalinou na Vadctínc na kopci nad Václavem, e. 370— 300 m; 
take jen roztrousené v hrebenové cásti kopee nad Morkesem u zastávky 
Hnátnice (e. 400 m), tu v bucinách. Je to forma se spicatymi nebo krátee 
zaspicaténymi Iístky 1. fado, ale je mckká, listy jsou nelesklc, pomérné 
drobné, Iístky hojnc a vyznacné osinaté, kupky drobné, ostera prchavá; 
nejsou tudíz patrny vztahy k lobatum, spíse k setiferum. C. Tfebová: 
u potíicka Sehirmdorfského v lese, F. Maloch 20. VTI. 1802! (jako As/ridium 
neu tent um a) lobatum). Tato forma je s teril ni, ale mam za to, ze patrí 
taktéz k Braunii, i kdyz její listy jsou o ñeco tuzsí (foliis rigidioribus, 
f. ri<jidiusculum m.). Maloch (1034, II) je uvádí u potúcku v Obore 
u Schirmdorfu (tudíz z lokality shora cito vané) jako lobatum. Polystielium 
lobatum (Huds.) Chevallier z nasí oblasti vychodoéeské zahrnuje mozná 
z cásti P. Braunii. V starsí literature uvádí se namnoze jako Aspidium
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aculealum, Fleischer (MS. p. 7) je oznacuje jako A . aculeatum a) lobatum. 
Jako jeho lokality se uvádéjí: les Kíepelník u Dzbánova smérem k Male 
Retové (Fleischer); bukovy les u Strokele (K lapAlek, Z oernig, T h. 
N ovAk ) ; lesy u Jansdorfu (KlapAlek) ; v Spáleniskách a na Jelenici u Ö.Tfe- 
bové (F. Maloch); lesní úbocí Palice u Ü. Trebové (Maloch); velmi hojné 
v Simonové lesu u Parníku u C. Trebové (Jos. ZajíCek). Lesy v okolí 
Landskronu (NeSpor a H oröiCka 1905 p. 121).

Populus trémula L. V Jesích v okolí Üstí jen velmi roztrousené. Také 
na Litomyslsku podle F leischeka MS. p. 220) vsnde v lesícli, hájícli, 
u eest a silnic, ale vzdy jen ojedinéle nebo v malych skupinách.

Potamogetón acutifolius Link. VT rece Loucné u LitoinySIe (Zoernio).
Potamogetón alpinus Balbis. V Tiché Orlici u Üstí (Üelakovsky); 

v Sternteichu u Triebitz ( K o STAl ); n Policky (Hanscíkc); luení príko[) 
u Landskronu (KlapAlek).

Potamogetón crispus L. V Tfebov('-e blíze C. Trebové, F. M aloch

17. VII. 1892! Rybník u C. Herrnanic (Fleischer); v Loucné u Litomysle 
hojné (Zoernig); rybnícek v Osíku (K j-apAlek). Zámrsky rybnícek na 
Vysokomytsku (A. T rkal 1933 p. 194).

Potamogetón lúceos L. Chocen (Haenke); staré recistó Orlice mezi 
Chocní a Brandysem (K lapAlek, F leischer); rybníky u 0. Trebové 
(Jar. K oSTAl); rybník u C Herinani(! (Flejscheii.); rybník u Osíka 
(Zoernig); Hluboky rybník u Litomysle (Fleischer, K lapAlek, Z oernig, 
T h. N ovAk ); Rüzovy rybník u Litomysle (Fleischer); Kosír (K lapAj.ek); 
Mandle u Velké Retové (Fleisijher).

Potamogetón natans L. Tuné u Kerhartic n Üstí, o. 320 m. Luéní 
louze ,,na Horách“ u C. Trebové (Th. N ovAk). Rybníky u Abtsdorfu 
(Maloch, Fleischer). Rybník v Mandlích u Velké Retové (Fi ,ei scher); 
tüñ u Novych Hradíi (K lapAlek); Kosír a Hluboky rybník u Litomysle 
(KlapAlek).

Potamogetón nodosus Poir. U Landskronu jej uvádí Fn. E rxleren 

1837 p. X X V II.
Potamogetón obtusitolius Mert. et Koch. IJ Vys. Myta jej uvádí 

N eSpor aHoRCiCKA 1905 p. 18, v tüni u hájku mezi Schirmdorfskyin bor- 
kem a rybníkem F. Maloch.

Potamogetón pectinatus L. V Orlici u Brandysa (Üej.akovsky ). 
V Sternteichu u Triebitz hojné (Jar. K oSí AjJ; tamze v vSternteichu 
u Abtsdorfu (F. Maloch 1934, IV); Kosír u Litomysle (Zoernig); Hefma- 
nicky rybník (Fleischer, K lapAlek).

Potamogetón pusillus L. Na Litomyslsku: strouha ve Vylámové 
u Sloupnice (KlapAlek); rybník Hermanicky a ve V SedliStích (Flei
scher); tuné u Litomysle (Fleischer). Abtsdorf (KlapAlek).
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Potamogetón trichonles Cham. et ¡Schlecht. Litomyslsko: v rybnico 
Hermanickcm ( F l e i s c h e r ) ,  rybnik v c  Velkyeh Scdlistich ( F l e i s c h e r , 

Z o e r .n i u ).

Potentilla argéntea L. V území na vyslunnych opukovych stráních 
casto, na pf. na Kubineove vrchu u nádrazí v Üsti (c. 225 - 250 in), 
Podhorou ii Ricek (c. 470 m), u zrieeniny Lansperku (454 m) a jinde. 
Na Litomyslsku vsude na mezích, zdích a pod. vclmi hojná (Fleischer 
MS. p. 687).

Potentilla eaneseens Bess. V území porúznu na opukovych kernatych 
stráních a travnatyeh mezích, zvlásté na Kubincovó vrchu (c. .‘130 az 
350 m), lokálné i v Klopotském údolí (c. 340 m), u zríceniny Lansperku 
(454 m). Kraj lesa u Srubü blíz Chocné (Celakovsk y). Vrsky Borkovské 
myslivny pod Ujezdein (Pospíchal); na mczi v Sloupnici a v Koncináeh 
jakoz i mezi Vodérady a Chotésinami (Fleisch er); Prívrat (Fleischer ).

Potontilla sp. ze skupiny Colimar. / okolí Vys. Myta uvádejí N eSvor 
¡i H oiu' icra (1005 p. 18) P (liinthrriano. Sterilní skupinu druhu z teto 
skupiny vidcl jsem na stránce u Jiahriny na svaliu pod zríceninou Lan- 
sperkem k zastávce Hnátnici (c. 400 ni).

Potentilla erecta (L.) Kampe. Lzc fíci, zc je v nascm území hojná, ale 
podi’obnéjsí setrení ukazuje, zc schází v pravyeh bukovych typecli. za- 
ehovanych casto i v druhotném smrkovcm lese (je tu vesmés opuka); 
roste na ochuzelych a vylouzenych místcch, na plosináeh ancho tam, kde 
na opuec jincho slození se vytvorila Myrtilleta a lesní Cal luneta 
a kde pak byvá v neobyccjncm nmozství. Na Litomyslsku je velmi hojná 
ve vsech lesích, na paloucích, pasekách; vedle typu jsou tu pfechodní 
form y k var. dacica (Borb.) a var. $trictÍ8sima (Zimm.); tato roste v lesích 
u Horní Sloupnice, ve Vylámove a také u Chocnc (Fleischer MS. p. 681).

Potentilla heptaphylla L. Na Litomyslsku u Strokele (Zoernic;),, 
Sloupnice, Trzku, Némcic ( F leischer), Horní Újezd, Hlavñov, Be- 
nátky u Litomysle ( Z oerniu) ,L glandiilosa i eglandulosa. Prvá take na, 
mezích u C. Trebovc (Fleischer). Z okrnio sbíral na Litomyslsku také 
mísence P. Matzialelii (Opiz) JDom. ( — heptaphylla X rema).

Potentilla norvegica L. U Vys. Myta ji uvádejí N eSpor a H orCiCka 
(1005 p. 18).

Potentilla palustris (L.) Scop. Na bazinaté loucc rybníka západnc 
od Abtsdorfského nádrazí, F. M aloch 20. VI. 1802! (viz tez Maloch 1034, 
IV). Bazinatá luka u Alt-Valdeku (Jar. K oSTAl); Nikl ( R ybiCka ). 
C Landskronu ji uvádí Fu. Erxleben (1837 p. XXVJII).

Potentilla procumbens Sibth. Na nékolika místech ve Vylámove 
u Sloupnice a nepochybnc v celém pohorí na sever a severovychod od 
Litomysle (Fleischer MS. p. 681). U Vys. Myta ji uvádejí NESpoRaHoR- 
CiCka (1905 p. 18).
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Potentilla j)iiberula Krasan. Na Litornyslsku poruznu, na pr. Kon- 
ciny u Sloupnice a Trzek (Fleischer), Panská cihelna u Litomysle, Osik, 
Benátky, Rulák (Zoernig) a j. Na nékolika místecli také misenec 
P. Fleischeri Dom. et Podp. ( — P. puberula X verna).

Potentilla recta L. V odrúdé pilosa (Willd.) na vyslunné stráni blize 
Ustí (R ohlena 1923 p. 133). V odrúdé obscura (Willd.) uvádí ji Fleischer 
(MS. p. 688) z jediné lokality na Litornyslsku (Karlsbrunn, Z oerxig).

Potentilla supina L. Rybník Kosir u Litomysle (Zoekaig); Vlckov 
(Rúzovy rybník) u Litomysle (P ospichal); u potúéku na hornim konci 
Sehirmdorfu (Jar. K oSTAl 1891, ale y roce 1894 ji tu Maloch jiz nenalezl).

Potentilla verna L. Skalnatá mista na stráních u zríceniny Lansperka 
(454 ni); jinde v území jsem ji nenalezl, red. T roja a ji zná jen na trati 
u Üstí. (!. Tíebová: jihovychodní úbocí Jelcnice, F. Maiak ii '20. I V 1892! 
Na Litornyslsku na cetnych lokalitách a v mnohych odrüdách a, formácli 
(F leischer MS. p. 683).

Prenanthes purpurea L. V údolí rricbé Orlice u Lansperka: na úpatí 
Vadétína u sv. Václava (c. 355 ni) a odtud vyse v zárczu smrkovébo 
(püvodnc jedlobukového) lesa, na svétlejsícli místecb velrni statná a po- 
sj)olitá, mcné Jiojné na protéjsí strané údolí na kopci nad Morkesem. 
(j. Trebová: v lese u Pfívratu, F. M aloch 7. V III. 1892! (viz tez M aloch 
1934, IV7). Vylámov u Sloupnice ( F leischer); liorské lesy v Mandlícli 
u V̂ elké Retové (F lihscher, K lapAlek ); pascka v Sedlisí'skycli ,,plánícli“ 
(Tu. N ovak ). U Landskronu ji uvádí En. E kxlehen (1.837 p. XNVI11), 
u Zamberka N espoii a H orciCka (1905 p. 160).

Primula elatior Mill. V celém území v lesícli (ldavné s listnáci) dosti 
rozsírena, zastihl jsem ji na mnoha místecb, c. 310— 470 m. Na, lukáeli 
u C. Trebové, F. M aloch 12. IV  1892! tez na Marklové stráni a jinde 
(Maloch 1934, I I). Vrelmi liojiiá na lukách u Slonpnice, Dzbánova, Vodé- 
rad, Jehnédí a vúbee na Litornyslsku ( F leischer MS. p. 464). Na Poliésku 
na lukách liojná (F leischer).

Primula elatior x  veris ( =  P. media Peterm.). Konéiny u Sloujmiee 
a na jedné louce u Nedosína (B. F leischer).

Primula veris L. subsp. minor i flora Dom. V  okolí Ustí je velrni vzácná 
(teste T rojna ). C. Trebová: lesní louka na Jelenici F. M aloch 28. IV  
1892! (viz téz M aloch 1934 11). U Sloupnice velrni vzácná, teprve na 
druhc strané Konéin nehojné na stráni (Fleischer MS. p. 463), liojná 
vsak na lukách u Nedosína, Trzku, vübec v poríéí Loucné (Z oernig), 
liojná u Osíku smérem k Nové Vsi, na Stráni u Litomysle (K j.ará lee ), 
u Chotésinskych brezin r. 1896 jeden exemplár; jiodél Desinky na lukách 
a v kroví (K lapAl e k ).

Prunella vulgaris L. Bélokvétá u Cerekvice (K roulík), s kvéty hiede 
rüzovymi a mensími u Netrebü (Fleischer MS. p. 454).
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Prunus padus L. U Ústí u Tiché Orlicc, struh a túní velmi hojnc, tu 
onde také na stráních, c. 310— 350 m. U Litomysle obecná (Zournig); 
Osícké údolí (Tn. N ovAk); u  louze jednolio statku v Schirmdorfu (Ma
l o c h ); u potoka u Borové nckolik stromu (F lulscher).

Prunus spinosa L. V celém území nadmiru obecny a pospolitv ktn-, 
c. 310— 500 m; na vyslunnych opukovych stráních se vydatnc úcastní na 
porostu, roste take vsude na okrajích a svetlejsích místecb lesnícb. Na 
Litomyslsku i Policsku vsude na stráních, v hájícli a pod. (Fluí so una 
MS. p. 853).

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. V nasem ojmkovém území, ])okud 
jsem videl, nikde nerostc, ale je v údolí 'Fiché Orlice u Lansperka na perm- 
sk'ych pískoveícli (Jos. Z ajícick); na které lokality se vztahuje údaj 
NiosronA a Horcjckv (1005 p. 07) na krajích lesü v okolí Ustí, nevím. 
U Trebová: v lese blíz Pudilky, P M aloch 15. VIH. 1802! (spod listü 
liodnc cldiipaty). V lesíoh Hrádeekych misty hojné ( F lkisciihk), porüznu 
v lesích u Sloupnice, Dzbánova, ,,Na hoj-áeh“ u Kozlova ( F uusoiiiír); 
u Schirmdorfu ( K lapáuck), u Alt-Valdeku a, v lese za Vlckovem 
(Zoiírmo); Pazuclm, Clupek ( K lacáliok). Na Vysokomytsku zvkiste na 
Posokanei u Frosece, v Mcstskyeh mastalí(di v údolí Voletickém (A. 'Frkal

Pulmonaria officinalis L. subsp. obscura (Dumort.) Murb. V území 
velmi obecná v lesích a casto pospolitá, púvodné hlavné s bukem, dues 
¡ se smrkcm v bylinném podrostu, prozrazujícím druhotny ráz nynéjsího 
stromového patra. Roste v celé oblasti od Hnátnice a Lansperku pres 
Ustí a Kerhartice pod Hrádek, na Luh a do Klopotského údolí, take na- 
hore na Andrlové chlumu, na Kubincove vrchu, u Rícek atd., c. 310 az 
500 m. V dolní cásti Andrlova chlumu (cestón k lesnímu divadlu) roste 
vedle této subspecie, ale mnohem vzácnéji, typická, stfíbrité bíle skvrnitá 
subsp. maculosa (Hayne) (Jams, která se objevuje i jinde, ale je vzácná. 
fJsou tu i formy s méné nebo malo skvrnitymi listy, které ve spolecnosti 
ncskvrnité formy ciní dojcm mísence subsp. maculosa X obscura. 0. Trc- 
bová: krovina u Schirmdorfského borku, F. Maloch 8. IV  1892!

Quercos robur L. V území na opukovych stráních i v lesích roztrou- 
senc, krovitá, az tu onde i pékné stromy. Na Ústecku videl jsem jen tentó 
druli. Zdá se, ze je tu púvodní (c. 310— 500 m), ac bucle treba rozsífení 
dubu (obou druhú) v území od Brandysa— Vys. Myta k Ústí, C. Trebové 
a Litomysli podrobiti kritickému rozboru. B. Flkischkr (MS. p. 200— 201) 
praví, ze na Litomyslsku jsou oba druliy (Q. sessilis a Q. robur) asi stejné 
hojné. O Q. sessilis píse, ze roste hojnc v okolí Sloupnice, dále Nctfeby, 
Vocleradsky háj, Koncinské háje, Némcická (lubina a j.

Radiola linoides Rotli. Üclaj u C. Trebové (R yricka) nebyl potvrzen.

1933 p. 188).
Pulicaria vulgaris Uärtn. Náves v Hefmanicích ( F lioisciikr).

/
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Ramischia secunda (L.) Garcke. Na Vysokomytsku na „Panove 
kopci“ u Prosece, u Pesic, u Stence, Derfliku (A. T rkal 1933 p. 187). 
Ö. Tfebovä: v lese na Jelenici, F. M aloch 7. V II. 1892! Borove lesy od 
Voderad az na Vylamov, zvlaste na jejich severnim üklonu, porüznu 
v Koncinach u Sloupnice (Fleischer); mezi Lauterbachy a Jansdorfem, 
,,U tfi kocourü“ , Morasice, Privrat, Strokeleske lesy (K lapAlek ); Lubna 
(Th . N ovAk ). Üdoli Tiche Orlice u Lansperka: Vadetin, v  smrkovem 
(püvodne jedlobukovem) lese na kopci nad Vaclavem na svetline v B ra 
ch yp od ie tu  s i lv a t ic i  s Cypripedium (c. 420).

Ranunculus arvensis L. Role u C. Tfebove, F. Maloch 28. V 1892! 
Vsnde na rolich na Litomyslsku liojne (Fleischer).

Ranunculus auricomus L. Mokra luka u C. Trebove, F. M aloch

23. V. 1892! Na Litomyslsku vsude na lukach a v travnatych zahradacli 
velmi liojne ( F leischer MS. p. 481). V okoli Policky ( N espor a HorCiCk a 
1905 p. 97).

Ranunculus bulbosus L. Na mezich, travnicich u Sloupnice, Henna- 
nic, Chotesin, Borove, misty liojne (Fleischer MS. p. 485); u Litomysle 
misty hojne: u Osika, Nedosina, Kosirc, Trzku, Cerekvice (Zokunk;, 
F leischer); Hradek ( F leischer).

Ranunculus cassubicus L. C. Trcbova: kernate breliy potoka za 
Rybnikem, F. M aloch 10. V  1892! Hojne u Sehirmdorfskcho lioi ku v krovi 
(M aloch); haj u Netrebü, lokalnc hojne (Fleischeh).

Ranunculus flammula L. Ve Srubech u Vys. Myta (A. T rkal 1933 
p. 194), u 2 a m berk a ( N espor a H orcicka 1905 p. 160). Mokriny na trav
natych cestach u 0. Trebove, F. M aj.och. 14. VI. 1892!

Ranunculus lanuginosus L. V celem iizemi od Lansperka a Hnatnice 
pres Üsti a Lull ke Klopotüm vseobecnc rozsiren a casto velmi hojny 
s bukovymi typy. Neomezuje se na mokriny, tna lilavni rozsifeni v lesicli, 
kde je vyznacnou slozkou bylinneho podrostu, e. 310— 500 m; roste na pf. 
v rozsahlem Im p a t ien te tu  na Andrlove chlumu (c. 410 m), ale i v lesicli 
s Aspemla, Hepatica, Ijathyrus vermis atd. U C. Tfebove na riiznych 
mistech (F. M aloch). Na Litomyslsku v haji u Netrebü u potücka, Kon- 
cinske haje u Sloupnice, Folunka, üdoli Svabenicke, misty hojne (B. Fll i - 
scher MS. p. 483); velmi hojne v Nedosinskych hajich (K j,a paler, 
F leischer).

Ranunculus lingua L. Na Vysokomytsku: mokre prikopy Jenisovice- 
Merkovec (A. T rkal 1933 p. 194), Luze (Fleischer MS. p. 480). V7 zatokach 
u mlyna u Üsti ( N eSpor a H orCiCka 1905 p. 67). U Landskronu (Kn. Krx- 
leben 1837 p. X X V II I ) .

Ranunculus platanifolius L. U Kysperka ( N espor a H orcicka 1905 
p. 129 jako R. aconitifolius).
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Ranunculus polyanthemus L. Chlumek u Litomysle (Ôelakovskÿ, 
Z oernig, F leischer); u Litomysle i na jinÿch mistech, na pi. Nedoâin, 
Trzek, na pasekâch u Porici; Fohinka a lia mezi v Horni Sloupnici 
(F leisch kk).

Earniiiciilus sceleratus L. Abtsdorf: u strouhy vypustëného Stern- 
teichu, F Maloch 25. VI. 1892!, téz n F Trebové lia jednom mistë 
(Maloch). F Ruzového rybnika v Litomysli (Z oernig, F leischer), 
n Kosire, u Netrebského rybnika ( K lapàlek).

Raphnims raphanistrum L. Fromënlivÿ druh, v lizemi ëastÿ, na- 
mnoze .se Siuapis arvensis L., ackoliv tato se ztrâci anebo je ridkâ v drs- 
nëjsich poJohâch (tak pise F leischer MS. p. 519, ze Sinapis arvensis 
scliâzi u Sloupniee, Dzbânova, Vodërad a Jehnëdi, velmi hojnë vâak jiz 
u Kornie, Bohiihovic, Nëmëic, Litomysle. Velkÿch SedliSf). Na polieli 
n F Trebové sbiral F. M aloch 10. VF. 1892! bë lokvëtou formu, ale 
roste lu i Sinajris. Na Litomyslskii je obniee zly plevel na rolieli zejmëna 
n Sloupniee, Dzbânova, Vodërad a j. V okoli Litomysle prevlâdâ forma 
s kvëtem bledë zlutym,  na podzim sytëji zlutÿm (s zilkami zlutÿmi). 
bë l okvëté  form y se vyskytuji porûznii. Vsude mezi typem nalezne se 
odrüda se zobanem nebo celÿm strukem srstnatÿm ( F leischer I. c.).

Reseda lutea L. Rôle v Libankâcb (Th. N ovAk). Loin u Chraati 
( K lapA l e k ) .

Rhamnus cathartica L. Na vÿslunnÿeh svazich Kubincova vrelm 
mezi krovinami porûznu; poblize nâdrazi v Üsti na svahu (c. 330 m) téz 
velmi pëknÿ strom se silnÿm kmenem. C. Trebovâ: kernatâ strân pod 
Froksovÿm kopcem za Rybnikem, F. M aloch 2. VT. a 12. X. 1892! 
a jinde u F. Trebové, také na ostrovë a lirâzi Sternteichu u Abtsdorfu. 
hâjek u Schirmdorfského borku (Maloch). Üdoli Svabenické (Fleischer), 
bazantnice Nedosinskâ (Zoernig), Osické udoli, Rulâk (Th. N ovAk ). 
U  Zamberka ( N espor a H orcicjka 1905 p. 160).

Rhamnus frangula L. V sirokém okoli Üsti rozsirena, jednak s olsi 
etc. na dnë udoli, a,le ëasto i na opukovÿch krovinatÿeh strânich, c. 310 az 
500 m. Ö. Trebovâ: kernatâ strân pod ,,Skalou‘e, F. M aloch 1892! Dosli 
hojnë v okoli Litomysle (Zoernig); Konëiny. Svâbenice, Vodëradské 
Dolce (Fleischer).

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Poil, subsp. arvensis (S kmler) 
Schinz et Thell. Na polich v obili u C). Trebové, F. M aloch 21. VT. 1892! 
U Landskronu (En. E rxlehen 1837 p. X X V III). Na polich u Sloupniee 
a Litomysle leekde i hojnë, na Poliësku hojnë na polich u Bêlé (F lei
scher).

Rhinanthus crista-galli L. Vlhké louky u Ü. Trebové, F. Maloc h
24. V 1892! Na lukâch v okoli LitomySle väude hojnë, Kabât u SedliStëk 
( F leischer MS. p. 414).
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Rhinanthus major Ehrh. subsp. eumajor (Sterneck) Schinz et Thell. 
Velmi hojné na lukách pod Hrádkem, v Koncinách u Sloupnice, u Lito- 
mysle, na náspu traté dráhy LitomysI— Cerekvice a okolních stráních 
(Fleischer MS. p. 414).

Rhinanthus major Ehrh. subsp. serótinas (Schönh.) Maly. Les Záko- 
vina u Teleciho na Policsku ( T h . N oyAk ).

Rhus hirta (L.) Sudw. Ustí: zplanélá skupina u trati nedaleko 
nádrazí (c. 325 m).

Ribos alpinum L. Na kopei Kalvarii u Trebové v lese, F. Maloch

12. V 1892! (podle Marocha 1934, I I  jen dva kefe na teineni, stejné 
i Jaros];. K osíál). Pansky les u 0. Trebové (R yuiöka). Brandys n. Orb, 
u lesni boudy (Celakovsky). U Policky (N eSpok a H orcicka 1905 p. 97).

Ribos grossularia L. U Ö. Trebové poruznu (F. Maloch). Budislavské 
lesy (Tu. N ovAk ). Lesni stráh nad Orlici u Sudislavi (Fleischer).

Ribos nigrum L. Zplanélc u  krovin Trebovky u Ö. Trebové ( F lei- 
k o h k r ) .  Na bazinách u  Slatiny u  Vys. Myta ( S k a r n i t z l ) .

Roripa amphibin (L.) Hess. U potoka niezi 0. Tfebovou a Rybnihein. 
F. Maloch 21. VI. 1892! Mczi Brandysein a (liocni na ruznyeh niistech 
(F leischer).

Roripa austriaca (Crantz) Boss. U nádrazí vChoeni v kaluzi pnkopu
(Fl,El SCH ER.).

Roripa prostrata (Bergeret) Schinz a Thell. V pfíkopé u nádrazí 
v Chocni (Fleischer MS. p. 512).

Rosa agrostis Savi. Na Litomyslsku poruznu: (Jliotésiny, Ncmcice, 
Sloupnice, Hermanice ( F . l e i s c h e r  MS. p. 073). Forma, kterou sbiral 
F l e i s c h e r  v plotech u Sloupnice, patfi k var. albijlora Opiz, ale blízí se 
k var. inodora A. Kern. f. mentita Déségl. (cf. D o mi .v 1905 [). 23). M ax 
S c h u l z e  poznamenává: Nicht ganz mentita, denn die driffel sind etwas 
befläumt, nicht völlig kahl, Blütenzweige bestachelt (oft ge])aart). 
Sepalen mit am Rande dicht driissigen Fiederlappen.

Rosa canina L. je zastoupena na Ústecku i Litomyslsku cetnymi 
odrúdami a formami, jichz veliky poéet uvádí Bon. Fleischer ve své 
rukopisné kvétené Litomyslska. Pri revisi sípku mého herbare, kterou 
provedl pfed lety M ax Schulze (viz D omix 1905 p. 22— 23), v okolí 
Sloupnice (leg. Fleischer) byly zjisténv: var. ealophylla Chr., var. jissidens 
Borb., var. desmata Hasse v rúznych formách, tak /. sphaeriea Oren., 
f. mentacea Poq., f. aciphylla Rau, f. subvinacea H. Br., var. ramosissima 
Rau., var. globosa Desv. f. montivaga Déségl., var. dilucida, Ozanon.

Rosa coriifolia Fries subsp. eucoriifolia Christiansen. Lokálné v Klo- 
potskéni údolí u Üstí. Ö. Trebová: Marklova stráñ za Rybníkem (Jar. 
K oSTAl ) a okraj lesa v Zádolkách (F. Maloch). Chlumek za Trzkem 
(Zoerxig) a Kabát u Litomysle (Fleischer)-
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Rosa dumetoriim  Thuill. L itom yslsko : Vodéradské Dolce  (Fleischer). 
Var. hirta H. B r .  na svahu u Neincic ( F l lisch er ex D omin 1905 |). 23); 

var. Irichoneura Ohr. v plotech u Sloupniee (Fleischer ex  D omin 1905 
]>. 23). Rosa colima dacq., k terá  patfi  k misenei dumetorvm X gallica, 
uvád í  se na mezi po levé strané silnice od R ídkého  vedoucí k Oerekvici 

(Z oernig ex Fltoischuh M S. p. 071).
llosa gallica L. Bor u Ohocne (Celakoysky). Na Litornyslsku na opu- 

kovétn úklonu n Rídkého (Z oernig), na svahu nad silniei ve fivábenicíeh, 
na mezich u Hefnianického rybnika (Zoekntg, F leischer), hojné na 
kefnaté mezi pod Vortovou ( F leischer) a na ,,Ríizovém paloucku“ 
ii Malého Ojezdu.

Rosa obtusifolia Desv Opukové stráhky Podhorou u Ricek, c. 470 in. 
Také v plotech u Sloupniee (F leischer ex Domin 1905 p. 23).

llosa pcndiilina L. Neh o jn e  v hukovém lese na severnirn svahu kopee  

nad Morkesem u Lansperku, e. 3S0 in. O T fe b o v á :  ke fnatá  stráíí nad  

p iavy m  bfeliem potoka za Ryhnikem , F. M aloch 21. V  1N92! (viz téz 

Maloch 1934, 11) a v lesich v Zádolkáeh  ( N espor a H orch' ka 1905 p. Sl). 

I’ii pokraji lesa u Sehirmdorfii (Maloch); B orkov  u Doln. U jezdu  a pfi 

potoce v  lese na Húrkách  za l ’orici (Zoernig). l T Landskronu  ( R d. E r x - 

leiikn 1837 p. X X V I I I ) .

llosa, tomentosa. Sin. C. Tfebová: kernatá stráñ pod ,,Skálou“ , 
V Maloch 25. Vi. 1892! Benátky u Litomvsle a kraj lesa mezi Hopfendor- 
í’em a Karlsbrunnem (Z oernig).

Rosa vosagiaca Desp. Na Üstecku porüznu, na pf. na Kubineové 
vrchu a u Lansperku. Na Litornyslsku na pf. Konéiny u Sloupniee, 
Rulák, Ohotésinv, niezi Vodérady a Sloupnieí. Hefmanice, Rídky a j. 
(F leischer MS. ]). 002). Var. Grarelii (Orépin sp.) v Nedosínském háji 
(Z oernig, cf. Domin 1905 p. 23).

Rubus. Bfi velini nestejném pojímání drulni tohoto proménlivého 
rodu je identifikace bez dokladü nemozná. Pokusil jsem se zatím sefaditi 
druhy, které uvádí z Litomvslska Bou. F leischer (MS. p. 094 a n.), podle 
své Enum eratio. Vedle uvedenveh druhu uvádí F letscheii i jiné, na pf. 
R. Metschii Focke, R. Ebneri Kerner, R. brachyandrus Gremli, R. gracili- 
caulis Gremli, R. pulchellus Holuby, R. epipsilos Cafl., R. erythrostachys 
Sabr., R. corylifolius Sm. (tentó druh uvádí u Landskronu En. E kxleren 
1837 p. X X V II I )  a jiné. zejména mísenee, které jsem do následujícího 
vyétu nezahrnul.

Rubus Bellardii W e ih e  et Nees. H o jn y  v  lesích okolo H rá d k u  ( F lei
scher). M ezi Chocní a Lou ék am i (VaSatV).

Iliibus caesius L . D osti casty na Üstecku  i Litornyslsku, subsp. 

arvalis R chb., ale také lokálné subsp. aquaticv.s W e ihe  et Nees. F leischer 
uvád í z L itom yslska  téz nékteré mísenee jako  R. caesius X idaeus
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( — R. idaeoides Ruthe) v plote zahrady v Litomysli (Zoernig), R. caesius x 
villicaulis (— R. Wahlbergii Arrhen.) v  haji mezi Voderady a Chotesinami, 
v plote ve Sloupnici, R. caesius x  Koehleri ( =  R. oreogeton Focke) 
u Koncin u Sloupnice, Chlumek (Z oernig ), v  Haji u Voderad, u Hefma- 
nickeho Zädusi, a jine. R. corylifolius Sm. z Chhimku (Z oernig), ma F lei
scher za caesius X radula.

Rubus Caflichii Focke. 8cm patfi i R. Fleischen Hofm. z borovyeh 
lesü na Dzbänovci u Sloupnice (Fleischer). Podle G.Ayera je tento druh 
stejne jako R. salisburgensis Focke misencem R. bijrons X hirtus (cf. 
D omin Enum. 114 (1935) in nota).

Rubus chaerophyllus Sag. et W  Schnitze. Lesy u Vylamova u Sloup
nice (F letscher).

Rubus (liscolor Weihe et Nees subsp. eudiscolor Dom. Jako R. 
macrostemon Focke uvadi jej F leischer u VIckova u Litomyäle (Z oernhj).

Kubus gratus Focke. V lesich na Vylamove u Sloupnice ( F leischer).
Rubus Gremlii Focke subsp. Clusii Borb. V lesich u Ditomyslc 

(Z oernig ), neni vsak typicky (Focke in litt.).

Kubus Ralacsyi Borb. F leischer (MS. p. 707) jej uvadi jako R. sale- 
brosus Focke z Ptaciho lesa u ('lupku (Z oernig).

Kubus hebecaulis Sudre subsp. salisburgensis Focke. Vylamov 
u Sloupnice a lesy u Hradku ( F leischer). Zafecka Lliotii (u ('hocne), 
v kfovi u rybnika (V asaty).

Kubus hirtus Wählst, et Kit. Na Vylamove u Sloupnice v rüznycli 
formach, tak subsp. euhirtus Focke, subsp. crassus Holuby, subsp. Kalten- 
bachii Metsch; typicky v Ptacirn lese u Litoniysle (Zoernig). Subspecie 
(hientheri Weihe v ruznych foi-mach na Vylamove. v Ptacim lese, 
u Hradku.

Kubus idaeus L. V celem uzemi na Ustecku v kfovinach, lesich a my- 
ticli hojne roztrousen, ale nikde jsem nevidel vetsich porostü, c. 310 az 
500 m. Na Litomyslsku vsude v hajich, lesich, na pasekach (Fleischer 

MS. p. 695).
Kubus Koehleri Weihe subsp. eu-Koehleri Dom. Konciny u Sloupnice 

a nepochybne i jinde (F leischer).
Rubus macrophyllus Weihe subsp. emnacrophyllus Aseliers.-Gräbn. 

Lesy na Hradku (Fleischer).
Rubus nessensis W. Hall. Hojne v lesich Hradeckych a v celem uzemi 

od Hradku k Male a Velke Retove; üdoli Koncinske u Sloupnice, udoli 
Folunka, Svabenice, üdoli Loucne a jejich pfitokü (F leischer MS. p. 698).

Rubus pallidus Weihe. Kraj lesa u Pfivratii (Z oernig).
Rubus plicatus Weihe et Nees. Vylamov u Sloupnice, Folunka, 

Dzbanov, Ptaci les u Litomyfile, Hrädek, lesy u 0 Tfebove (F leischer, 
Z oernig ).
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Kubus radula W e ih e  subsp. evrndula D om . N a  D zb a n o v c i  u S loup-  

nice (Fleischer).
Kubus rivularis P .  J. Müll. Lesy n a  V y la m o v e  u Sloupniee ( F l e i 

sch er).
Kubus rudis W eih e .  U  mestske cihelny a u Osioke silnice u Litomysle.  

v dubine u M orasic  (Zoernio, Fleischer).
Kubus saxatilis L. Üsti: v partii pod Hradkem po pravem bfehu 

Tiche Orlice v okrajove zone lesni (habr, klen, lipa, liska atd.), o. -320 m. 
Brandys n. Orl. (Üela kovski?, F leischer). Mezi Schirmdorfem aZadolkami 
(Jar. K oSTAl ). Les u Ledkovny u Policky, straii v lesich Novohradskych, 
hranice kamen! mezi Telecim a Oldfisi (Th. N ovAk ).

Kubus scaber W eihe . Les  n H rä d k u ,  K on o in y  u Sloupniee, u silnice 

u Korn ic ,  H e fm an icke  Zadus i  (B .  F leischer).
Kubus Schleichen Weihe subsp. eu-Schleicheri Dom. Pf ivrat (Zoernio); 

Ptaei les u Clupku (Z oernio, F leischer).
Kubus serpens W e ih e  subsp. cuserpcn,s Dom. Za fecska  Lhota  

u Choone (V aSaty ). H rad ek  a V y la m o v  u Sloupniee (F leischer); Ptaei 

les u C lupku (Z oernio, F leischer).
Kubus silesiacus W eihe . V  üdoli n D zban ova  smerem k (Ihotesinam  

(F leischer).
Kubus sulcatus Vest. H o jn e  u, L itom ysle ; K on o in y  n Sloupniee, 

H efm an icke  üdoli (Fleischer).
Kubus thyrsoideus Wimm, subsp. euthyrsoideus Dom. Na Lito- 

myslsku vsude hojny (FleischerMS. p. 708). Vedle toho byly zjiäteny: 
subsp. phyllostachys P. J. Müll, (lesy na Vylamove u Sloupniee); subsp. 
thyrsanthus Focke (u Litomysle, Konoiny u Sloupniee. Nemeiee, Dzbanov, 
Vylamov); subsp. candicans Weihe (hojny na pasekach u Bofie): subsp. 
persicinv# ( K e r n e r )  haj mezi Chotesinami a  Voderady, Folunka, Vyla
mov, Hefmaniee, C. Tfebova).

Kubus tereticaulis P  J. Müll, subsp. eulereticaulis D om . Lesy  na 

H ra d k u ;  P tae i les u L itom ysle  (F leischer).

Kudbeckia hirta L. Üsti: velka zplanela skupina na pustem miste pod 
Kubincovym vrehem poblize nadrazi (c. 330 m).

Kudbeckia laciniata L. Üsti: zplanela na pustem kfovinatem miste 
u silnice v Rickach (c. 425 m).

Rumex aquaticus L. Na lukach mezi Üstim a Brandysem, pak 
u Tiche Orlice u Brandysa (Fleischer MS. p. 239).

Rumex conglomeratus M urr. P o  navsich, u potokü vsude na L ito -  

myslsku velm i ho jny  (Fleischer).
Huniex conglomeratus x obtusifolius (=  R. abortivm Ruhmer). 

S rodici u Budislavi, naves ve Sloupnici (Fleischer M S. p. 239); Benatky 
u Litomysle (Zoernio).
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Rumex crispus L. U Üsti a v üdoli Tiche Orlice mezi Üstim a Luhem 
porüznu. Na Litomyslsku vsude na pustych mistech, nävsich, zejmena 
jako polni plevel (nejcasteji v  jeteli) (Fleischer MS. p. 239).

Rumex crispus x  obtusifolius (R . acutus L.). S rodici u Budislavi; 
na Koncinskych loukäch u Sloupnice (F leischer MS. p. 238).

Rumex maritimus L. U rybnika Hefmanickeho a blize Trzku na 
naspu velmi hojne (Fleischer); u  Rüzoveho rybnika u Litomysle (Pospi- 
chal, F leischer). U Landskronu (En. E rxleben 1837 p. XXVTTT). 
R. limosus Thuill., ktery uvadi F leischer (MS. p. 236) po pfikladu star
sich floristü jako R. maritimus b) limosus u rybnika u Hefmanic (Flei
scher) a ve vypustenem rybniku Kosifi u Litomysle (F. M aloch), je 
misenec R. conglomeratus x  maritimus.

Rumex obtusifolius L. Na Üstecku casty, misty i ve vlhcich lesicli, 
na pf. roztrousene v Im p a tien te tu  (bukovem) nad lesnini divadlem 
na Andrlove chlumu (e. 410 in). Na Litomyslsku vsude hojny na navsicli 
i v lesich (F leischer MS. p. 238).

Rumex scutatus L. Na zdi klasterske zahrady v Litomysli odedavna 
zplanely (F leischer, Z oerxto).

Sagina nodosa (L.) Fenzl. Byvaly rybnik u Ziklolek (Abtsdorf), 
F. M aloch 24. V II. 1891!; v prikopeeh u C. Trebove (Öelakovska', 
F leischer),vstrouzeu Sehirmdorfskeho borku(MALocir 1934, rV);VyIamov 
u Sloupnice (F leischer, .KlapAlek ), u Dolü u Luze ( K la pAl e k ); z okoli 
Litomysle uvadeji ji take N espor a H ohciCka (1905 p. 33).

Sagina procumbens L. Naves u Sloupnice, pole Ar okoli, na bazinc 
Vylamovske (F leischer MS. p. 539), pod Zavadilkou (K lapAlek ).

Sagittaria sagittifolia L. U rybnika v Slatine u Vys. Myta (A. T rkal 
1933 p. 194). Brandys n. Orl. (Öelakovsk\?, F leischer). V louzi u Vidli- 
caku (Maloch 1934, IV ) a v Schwarzteichu u Abtsdorfu (F leischer), 
Neuteich (J ar. K osTAl ). Rylmik u 0. Hermanic (F cetscher); Stocklteich 
u Alt-Valdeku (Z oerxig).

Salix alba L. Na Üstecku, na Litomyslsku a Policsku velmi hojna.
Salix alba x  fragilis ( =  S. pubcscens Schrank). V rüznyeh formach 

hojna na Litomyslsku, Sloupnici, na louce u Tiche Orlice mezi Üstim 
a Brandysem (F leischer MS. p. 211).

Salix aurita L. V üzemi je na lesnatych stranich mnohem hojnejsi 
nez S. caprea, nejvice ovsem na ochuzele püde, c. 320— 500 m. V rüznyeh 
formach vsude v häjich, lesich, zejmena na pasekach na Policsku a Lito
myslsku (F leischer MS. p. 209).

Salix aurita X eaprea ( =  S. caprcola Kerner). Nedosin (K lapAlek ); 
Folunka (F leischer).

Salix aurita x  cinerea ( =  S .  muliincrris Döll.). Nedosinsky haj 
(F leischer).
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Salix aurita x purpurca (=  S. dichroa Döll). Vylâmov u Sloupnice 
(F leischer).

Salix aurita x répons (=  S. ambigua Ehrli.). Zâdolka nedaleko 
Scliirmdorfu (K lapAlek); mezi Schirmdorfskÿm borkem a mocâlem (M.\- 
t.och); Pfivrat u lesni kaluze (Fleischer).

Salix caprca L. Na Üstecku hojnë roztrousena, ale mène hojnâ nez 
aurita. Na Litomyslsku a Polièsku v rûznÿch odrûdâeh velmi liojnâ po 
lesich, lukâcli (Fleischer MS. p. 208).

Salix caprea X cinerea (=  S. Reichardtii Kerner). Folunka u Boliu- 
iiovic, Sloupnice (Fleischer MS. p. 217).

Salix caprea X repens ( — *Sf. smndica Rony). Zadolka u Scliirmdorfu 
(K lapAlek).

Salix caprea x triandra. Nedosin (K lapAlek).
Salix cinerea L. Misty v udoli Ti(;lié Orlice mezi Üstim a Luliem. 

e. 310— 320 m. Na Litomyslskn rozsirena, ale vice ojedinèle; u Sloupnice 
pod Borovou, Konciny u Sloupnice, Folunka (Fleischer). VIliko louky 
a lesy u Scliirmdorfu, <Abtsdorfu, Alt-Valdeku (F. Maloch).

Salix cinerea x purpurca (.- S. Pontodarana Willd.). U Nedosina 
u Litomysle (Fleischer).

Salix cinerea x triandra. Jako S. lancifolia, Döll (viminalix X einerca) 
ji uvâdi F leischer (MS. p. 215) u Brandy sa n. Orl.

Salix daphnoides Vill. Litomyslsko: Chotcsiny, ve velkorn pestovâna, 
pruty se vsak na podzim serezâvaji (Fleischer MS. p. 200).

Salix dasyclados Wimm. U Litomysle (K lapAlek, Z oernto).
Salix fragilis x triandra (— S. alopecnroides Tausch). Nedosinskÿ 

hâj u Litomysle (K lapAlek).
Salix pentandra L. C. rrfel)ovâ: v râkosovité bazinè u Schirmdorfskélio 

borku, F. Maloch 1. VL a 20. VU. 1.892! (1934, IV ji uvâdi na Plockovè 
a Venclikovc louce jihovÿeh. od Scliirmdorfu); raselinaté louky od Abts- 
dorfského nâdrazi ku Kukli (Maloch). U Scliirmdorfu a v Zâdolkâch také 
K lapAlek, na vypustëném rybnice za Zâdolkami Jar. K osîAl Na Vylâ- 
movë u Sloupnice (Fleischer).

Salix purpurca L. V ûdoli Tiché Orlice v nasem uzemi hojnâ. Na 
Litomyslsku i na Policsku velmi hojnâ (F leischer MS. p. 204).

Salix purpurca X viminalis (=  S. rubra Huds.). Na Litomyslsku 
velmi rozsirena a misty hojnâ; velmi ëasto se téz vysazuje pro kosi- 
kâfstvi. Mezi Brandÿsem a Chocni u Tiché Orlice (Fleischer MS. p. 213).

Salix repens L. subsp. eurepens (Seemen) Dom.Barinatâ lukau Schirm- 
dorfu (K lapAlek, viz téz F. Maloch 1934, IV ), u Privratu a Parnika 
(Maloch), na Vylâmovë u Sloupnice (F leischer), tu pospolu se subsp. 
rnsmarinifolia (L . ) ‘Dom.; tato téz u C. Trebové (Bayer). Druli uvâdi 
En. E rxleuen (1837 p. X X V II I )  téz u Landskronu.
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Salix triandra L. V  üdoli Tiche Orlice mezi Üstim a Luliem, c. 310 az 
320 m. Na Litomyslsku velmi hojnä (Fleischer MS. p. 203).

Salix triandra x viminalis ( =  8. m ultiform is  Döll). Litomysl 
(K lapAlek), Cerekvice (Fleischer), v Trzku v plote u silnice (Fleischer).

Salix viminalis L. Misty v üdoli Tiche Orlice mezi Üstim a Luliem, 
c. 310— 320 m. U Jehnedi, Voderad, Dzbänova, Sloupnice a nepochybne 
i dale na vychod schäzi temef üplne; v novejsi dobe byla vsak vysäzena 
na vice mistech k ücelüm kosikafskym (Fleischer MS. p. 205).

Salvia nemorosa L. Benätky u Litomysle (FletscherMS. p. 441). 
U Landskronu (Ed. E rxleben 1837 p. X X V II).

Salvia nemorosa x pratensis ( =  S. silvestris L.). Benätky u Lito
mysle (Fleischer 1. c.).

Salvia pratensis L. Z okoli Üsti pfinaseji ji deti red. Trojnovi; säm 
jsem ji tu nevidel. Na okraji lesa pfi draze mezi Zadolkami a Abtsdorfskym 
nädrazim, F. Maloch 25. VI. 1892! (viz tez Mai.och 1934, I I I ,  tez v Par- 
niku). Na ceste do Pfivratu (Maloch). Travnatä strän u Benätek u Lito
mysle (ZoEKNio, T h . N ovAk ); opukova stran pfed Litomysli (na Länech) 
(Fleischer).

Salvia verticillata L. U Usti velmi hojne, ba v porostech na opukove 
jilovite püde Podhorou u Ricek, c. 470 m. C. Tfebova: na vyprahle sträni 
vychodne od Lliotky, F. M aloch 21. VI. 1892! a na sträni v üdoli u Prok- 
sova kopce za Rybnikem (F. M aloch 1934, III ).  Hrädek (Fleischek); 
strän u Benätek u Litomysle a opukovy lom u Hefmanic (F leischer). 
V okoli 2amberka (N eSpor a H orThCka 1905 p. 160).

Sambucus ebulus L. Na Vysokomytsku na pasekäch na Ohlumu 
u Chocne, u Jenisovic, u Mentouru (A .Trkal 1933 p. 186). N eSpor a H or- 
CiCka ji uvädeji u Chocne (1905 p. 7), na krajich lesnich u Üsti (p. 67) 
a u C. Tfebove v  lesich v Zädolkäch (p. 81). Pokraj lesa u Schirmdorfu, 
F. Maloch 11. V II. 1892!, take na svetline smrkoveho lesa blize cesty do 
Pfivratu (Maloch 1934, II). Podle F leischera (MS. p. 365) na Litomy
slsku obecnä na stränich, v lesich, na pasekäch a leckde i na polich; 
Nedosinsky häj (K lapAlek); na mezich a v polich v Koncinäch u Sloiip- 
nice (Fleischer). Na polich u Svojanova na Policsku (F leischer).

Sambucus nigra L. Na Üstecku na druhotnych stanovistich nezfidka, 
misty i v  lesich, c. 310— 480 m. Na Litomyslsku vsude po nävsich. 
u plotü, v zahradäch, avsak zfidka v lesich: „Strän'" u Litomysle (Öela- 
kovskV), u . C. Tfebove na vice mistech na pokraji lesü (F. Maloch).

Sambucus racemosa L. V üdoli Tiche Qrlice od Lansperku a Hnätnice 
pfes Üsti a Kerhartice pod Hrädek a na Luh a na okolnich lesnatych 
kopcich (Kubincüv vrch, Andrlüv chlum atd.) v lesich a na stränich 
roztrousene, c. 310— 500 m. Lesy u Ö. Tfebove, F. Maloch 15. V 1892!, 
tez na kopci proti Schirmdorfskemu borku (Maloch). Hojne v Koncinskych
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hájícli u Sloupnice (Fleischer); Strokele, Na Horách (K laeálek). Na 
Vysokomytsku na Makovského kopci na Pasekách, lesní kraje a rnyté 
(A .Trkal 1933 p.  186).

Sanguisorba ininor Scop. Ustí: opukové kefnaté stráné Kubincova 
vrchu (o. 325— 350 m), hojné Podhorou n Rícek (c. 470 m) a pod zríce- 
ninou Lansperkem (454 m). C. Trebová: Bierova stráñ za Rybníkem, 
F. Maloch 27. V 1892! Na Litomyslsku hojná na suchych, vyprahlych 
inístcoh i po mezích (Sloupnice) (Fleischer MS. p. 678). Vinice a jindo 
ii Vys. Myta (A. Trkal 1933 p. 191). IT Landskronu (En. E kaleren 1837 
p. X X V III).

Sanguisorba otl'icinalis L. Ústí: v údolí Tiché Orlice v druhé poloviné 
záfí na údolnícb loukáeh hlavní a nejnápadnéjsí dominanta, ale jde 
vysoko i do postranních dolin, nejen na loucky, vlhciny, nybrz i na my- 
tiny lesní, e. 310— 470 in. C. Trebová: luka u Prívratu, F. Maloch 
26. V III. 1892! Velnii hojne na luk á(ih ii Sloupnice a na Litomyslsku 
a Policsku vübec (F leischek MS. p. 678). Pod ..Plesern“ a jinde na Vyso- 
komytsku (A .T kkat, 1933 ]). 190).

Sanícula europaea U. V nasem úzeiní v údolí Tiché Orlice u Lansper- 
ku: Vadetín, volnc roztrousené velkc kolonie v snirkovém (púvodnc 
¡edlobukovém) lese na kopci nad Václavein (c. 450 m); les k Retovc 
(red. Tkojna). Lesy u C. Tfebové, F. Maloch 15. VI. a 26. VII. 1892! 
V Oboíe u Schirmdorfu (Maloch), Hory u C. Tfebové (Th. N ovAk); Stro- 
keleské lesy a les na Pofící (Zoeknig), Karlsbrunn a v Nedosínském háji (Öe- 
lakovsk y), Mandle (Fleischer), Ptací les u Litomysle a na Policsku les mezi 
Telecím a Oldfísí (Th.'NovAk ). N eSpou a H okCii ka (1905 p. 81) ji uvádéjí 
v lesích v Zádolkách a u Kysperka (p. 128). Dcrflík u V̂ ys. Myta (Flei
sch kh ), tez Domoradice, Jenisovice a jinde (A. T kkal 1933 p. 187).

Saponaria oíficinalis L. Okolí Chocné (Nesvok a HoucirivA 1905 p. 7). 
Na Litomyslsku jen v zahradách a po návsích, nékde skoro jako plevcl, 
ale nikde venku (Fleischer MS. p. 549).

Sarothamnus scoparius (L.) Winnn. Ústí: na lesních stráních a mytích 
ponejvíce jednotlivé a fidceji, spíse na ochuzelé pude: na pf. zarostlé 
mytinové svahy na Andrlové chlumu pod Janderovou vyhlídkou 
(c. 430 m), na mytích nad Luhem a v horní zoné Kubincova vrchu 
(c. 480 m). Lesy údolí Hetovského u Hrádku (NeSpor a H orCiCka 1905 
p. 58). C. Trebová: u lesa pri cesté z Parníka do Prívratu, F. Maloch 
24. V 1892! Na Litomyslsku ,,na pasekách, mezích, v borovych lesích 
dosud hojne, ac nemilosrdné hüben“ (FleischerMS. p. 857); Dzbánovec 
u Sloupnice, u lesa Stitky, u Dzbánova a Jehnédí hojné, také na mezích 
u V lckova, Pudilky porúznu (Fleischer MS. p. 857); Chlumek (Cela- 
kovsky); Nedosínsky háj (Zoernig). Na Vysokomytsku u lesních cest 
u Perálce (A .T rkal 1933 p. 191).
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Satureja adnos (L.) Scheele. V území roztrousené: hojné na opuko- 
vycli kefnatych stráníoh Kubincova vrcliu nad nádrazhn (c. 325— 350 m); 
hojné Podliorou u Rícek (c. 470 m) a pod zfíceninou Lansperku (454 ni). 
C. Tíebová: Bierova stráñ za Rybníkem, F. Maloch 21. VI. 1892! Naves 
ve Sloupnici, Konéinské stráné u Sloupnice, Netíeby az k Cerekvici, 
u Litomysle pfed „Stráni“ a na stráni u Benátek (Fleischer); v lomech 
pod Borovou (K lapAlek, F leische«,).

Satureja vulgaris (L.) Fritsch. Na opukovych kíovinatych stráních, 
na mytinách v celém území v obvodu Ticlié Orlice obccná (c. 310— 500 m), 
hojné také mezi suchomilnéjsími dfevinami (liabr, svída, líska) na kopci 
se zfíceninou Lansperku (454 m), tez na Vadétíne na kopci nad Václavcm 
v smrkovém (púvodné jedlobukovém) lese na svétlinó s B rachypod ie- 
tuin s i lv a t ic i  se stfevíéníkem (c. 420 m). Velmi hojné na návsi ve Sloup
nici, tez Konéinské stráné u Sloupnice a Strokele (F leischer); Nedo- 
sínsky háj (K lapAlek). U Zambcrka (N eSpor a H orciOka 1905 p. 100).

Saxífraga granúlala L. U  Üstí jen poruznu (red. T r o j n a ) .  C .  Trebová: 
na lukácli u Parníku (F. Maloch 24. V 1892!) a jinde u Tfebové (Maloch 
1934, V). Na Litoinyslsku (a také u C. Tíebové) vsudc velmi hojné 
(Fleische«  MS. p. 044). Nové Hrady, Proseé a Vys. Myto (A. T hkal 1933 
p. 191).

Seahiosa eolumharia L. subsji. cucolumbaria Dom. Hojné v údolí 
za Sítinkou pfi silnici z Vys. Myta k Luzi a u Stfcmosic pfed Luzi (Flei
scher); doly u Luze (K lapAlek).

Seabiosa oehroleuea L. Üstí n. Orí.: velmi hojné na opukovych kef- 
natycli stráních Kubincova vrcliu (('. 325— 350 m), tez obrovskc formy. 
Na ojiukové stráni mezi Vclkou Retovou a Üstím (Fleischer MS. p. 348).

Schoenoplectus laeuster (L.) Palla. Ö. Tfebová: u rybníka blíz Mokré, 
F. Maloch 0. VIH . 1892! Rybník v Handlich u Velké Retovc, rylmík 
Hefmanicky (Fleischer), rybník Hluboky a Osícky u Litomysle (Zoerak;)-

Sehoenojilcetus setaceus (L.) Palla. U louzc blíze Schirmdorfu (nékolik 
trsü) (F. Maloch); u Zádolek (K lapAlek); kaluz pfi pokraji lesa nad 
Pofíéím (K opeckv).

Scirpus radicans Schkuhr. Mezi Kostelcem n. Orí. aChocní (Häusler),
Scirpus silvaticus L. Mokfadní údolní louky u Ticlié Orlice mezi 

Üstím a Luliem, c. 310— 320 m. Na Policsku na bazinatych lukácli velmi 
liojny, na Litoinyslsku hojny (Fleischer MS. p. 138).

Scleranthus intermedius K itt. (S. annum x perennis). Na píscinách 
u Kosofína na Choceñsku s rodici íFleischer MS. j). 535).

Scleranthus perennis L. Na píscinách u Kosofína (Fleischer). Na 
konci Herflíku na písku u lesa (K roulík).
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Scorzonera hispánica L. U Policky na opuce (Mansuiuu); k tomu 
poznamenává Fleischeu (MS. p. 294): „Bczpochyby jen uprcldá z nekteré 
zahrady. Pcstuje se jako zelenina.

Scorzoncra huinilis L. Lesy choceiíské (Celakovsky).
Scrophularia alata Cilib. subsp. umbrosa (Dumort.) Dom. Listí: 

u strouhy pod Kubincovym vrcbem, c. 330 m. Nedosínsky luij u Lito- 
myslc (Cela kovsky); v Trzku u potoka a u rybníka (K lapAlek); Konciny 
u Sloupnice, Netreby, Némcice (Fleischeu).

Scrophularia nodosa L. Hojné roztrousena v eelém území: opukové 
krovinaté sfcránc, lesy, s olsí atd., c. 310— 500 m. Na Litomyslsku vsude 
v krovinách, na rumistích, na návsích obecná (Fleischeu MIS. p. 399).

Scutcllaria galcriculata L. V údolí Tiché ürlice n Ustí roztrousenc 
na brezííd» tckoucí nebo stojaté vody, e. 310— 320 m. ( ’. Trebová: na 
vlhké mytinc mezi ostficí u Zádolek, F. M aloch 25. VI. IS92 ! Hráz 
rybníka Vclkého Kosíre n Litomysle a pri reta; v Nedosíné (Zokuniu); 
Brünnersteig(KLAi‘ALEK); liráz rybníka Hefmanického( Fleisch er). U2am- 
berka (N éstor a Houcicka 1905 p. 100).

Scutcllaria hastilolia L. U Zamberka ( N espou a H ouciOka 1905
p. 100).

Scdlini acre L. V údolí Tiché ürlice jsem videl jen ve skalnatych 
místeeh u zríeéniny Lansperku (4t54 m), ale i tu je S. mita hojncjsí. ¡Skály 
u C. rrfebové, F. Malocil 2. VIL 1S92! Podle Fleiscuera (MIS. p. 047) 
velmi hojne na kamenitych, vyprahlyeh stránícli, na podobnych niezích 
a vsude na kamennyeh plotecli na Litomyslsku i na Policsku.

Scduin álbum L. Stránc a opukové skaliny u zríceniny Lansperku 
(454 m). mísl y pospolitc. Podle F leisch er a (MIS. p. 040) jen na kamen- 
nych plotech a zdícli: Litomysl (K lapAlek), Cliotésiny a Sloupnice 
(Fleischer).

Sedum máximum (L.) Suter. Skupina na stráñee u habfiny na svaliu 
zríceniny Lansperku (454 m) k zastávee Hnátniei. Na Litomyslsku podle 
Fleischeua (MS. p. 404) na stráních, kamenitych místeeh i na rolích hojne.

Sedum mite CJilib. V eelém území na stráñkách, skalkách i niezíeh 
dosti éasté, od Lansperku pres Ústí, Kerhartice a Luh do Klopotského 
údolí a Podhorou u Ríéek, e. 320— 470 m. Na Litomyslsku místy liojné 
na Koncinské stráni u Sloupnice a na niezíeh pri ,,Vostiei ‘ u Dzbánova 
a Vodérad (Fleischeu).

Scdum rupestre L. LJ Landskronu (En. Euxlkuen LS37 p. XXVI11). 
Na kamennyeh plotech a zdích v Sloupnici na rúznyeh místeeh (Flei
scher); Litomysl (Zoeunio); Cliotésiny (Fleischeu).

Scdum villosuin L. Bazinatá luka u Telecího na Policsku (Fleischeu). 
U Landskronu (En. Euxleben 1837 p. X X V III).
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Selinum carvifolia L. Na Litomyslsku porüznu: les Kabál, rernízka 
ti Lazaretu a u Strokele (Z oernig ); misty hojné na lukách na Vylámové 
u Sloupnice (F leischer). Podrázek u Vvs. Myta (A .T rkal 1933 p. 190).

Sempervivum sobolii'erum Sims. Píscité lesíky u Budislavi, v leso 
Ruláku u Litomysle ( T h . N ovák ). Skalnaté, kainenité stráné u Telecího 
na Policsku (F leischer).

Senecio barbareifolius Krocker. Na vlhkych lukácii u Chocné 
(F leischer). Pod „Strání“ u Litomysle poskrovnu (P ospíchal); luka od
4. splavu k Visñarúm, hika u Velkych Sedlist (K lapAlek ). U Landskronu 
(E d. E rxleben 1837 p. X X V I I I  jako S. aquaticus).

Senecio integrifolius (L.) Clairv. Litomyslsko: u prikopu na lesnícli 
lukách ve Strokele (P ospíchal, K lapAlek ). U Landskronu (En. Erxleben 
1837 p. X X V II I ).

Senecio jacobaea L. Na Üstecku víibec roztrousen, c. 310— 470 m. 
Také na Litomyslsku hojné v hájích, v príkopech, na stráních, na místecli 
suehych i na mokíadech (F leischer MS. p. 317); podzimní kvéty z pose- 
kanych trsíi mívají úbory s jazycky zakrsalymi neb i hez nich.

Senecio nemorensis L. subsp. Fuchsii (Gmel.) Durand. V oblasti údolí 
Tiehé Orlice od Hnátniee a Lansperka [>res Ustí a Kerhartice pod HrádeU, 
Na Luhu, Klopotskym údolím k Ríckám, na Kiibincovo vrchu a Andrlovc 
chluinu, v lesích a na mytinách vsude obecny a vesmés typicky (tiikdc; 
subsp. Jacquinianus nebo nábéhy k ni!), c. 310— 500 m, N. „nemorensis“ 
v lesích u C. Trebové (F. M aloch VIH . 1892!) patfí také k subsp. Fuchsii. 
Podle F leischera roste typicky Fuchsii úzkolisty (f. salicifolius Walk.) na 
Litomyslsku v lesích u Sloupnice, v Koncináeh, u Horn i Sloupnice, 
v lesích Hrádeckych a Vylámovskych, v Mandlích (Fleischer), dale 
v Nedosínském parku (Öelakovsky ) a v lesích Budislavskych (T h. 
N ovAk ). Z lesü Hrádeckych (F leischer) a z Nedosínského háje (Z oernio) 
uvádí F leischer také f. ovatus Willd.

Senecio nemorensis L. subsp. Jacquinianus (Rchb.) Durand. Z území 
neznám. F leischer (MS. p. 318) uvádí jen tyto dvé lokality: velmi hojné 
v Nedosínském liáji (Fleischer); Bohuñovická bazantnice nad potokem 
(Fleischer).

Senecio paludosus L. V odr. tomentosus Cel. y luením prikopu 
u Niklu jeden nekvetoucí trs (Öelakovsky ).

Senecio rivularis (Waldst. et K it.) DC. Üstí: u Panské hájovny 
(red. T rojna); u  Ústí a u Landskronu uvádéjí jej N espor a H orCicka 
(1905 p. 67, 121). C. Trebová: na byvalém rybníku u Zádolek, F. M aloch

25. V 1892!, téz p íi kostelní cesté z Píívratu do Ö. Trebové (Maloch 
1934, I I I ) ;  na barinatych lukách u Neuteichu u Abtsdorfu (Maloch); 
u Schirmdorfského borku, v  Strokeleském lese u stoku dvou potokú
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(Maloch, 'Th. N ovAk); horni hrbct inezi (). Tfebovou a Litomysli. ((^ela-
KOVSRV).

Senecio silvaticus L. Hojnë v lesích a na pasekàeh v okoli Litornysle, 
za Jansdorfeni, v Nedosínském hàji, u Rudelsdorfu, Zàdolek, Privratu, 
v Hrádeckych lesích na pasekách a/ k Vylâmovu u »Sloupnice (F lei
scher, K lapàlek).

Senecio viscosus L. Ústí: u zficeniny Lansperku (454 ni), takê lokâlnë 
na Kubineovë vrchu. Hojnë v lesích v okoli Litornysle a na nàvsi v Sloup- 
nici (F leischer).

Serratilla tinctoria L. U Derf l ika n a  Vysokoinytsku  ( A . T rkal 15)33
р. J5H)).

Seseli anniiuin L. HfVj Ghlumek na stranë k Novym »Sidluin 
(ZoERNIo).

Setaria glauca (L . )  P Beauv N a  policli u Litoinysle ( Z o e r n k i ); 

u Nloupniee na polích jen zfidka, castëji jako  plevel v zahradâch ( F l e i 

s c h e r ); loin pod Borovon ( F l e i s c h e r , K l a p à l e k ).

Setaria viridis ( L . )  P Beauv. Na. polích u Sloupnice, ne vsak hojnë, 

castëji na ruinistieh, kainetmych ploteeh a jako  plevel v zahrádkách  

( F l e i s c h e r ), role u K a b á tu  ( K l a p à l e k ), rovnëz tak u Litornysle ( Z o e i i m g ).

S h mardi a arvensis L. V  okoli Litornysle vsude na polích hojnë; 

s b i lÿm  k v ê t e  ni (pri vadnuti rû/ovëjicim ) u H orn i »Sloupnice (Flei
scher M S. p. .451 ). U  X am berka  ( N espoii a H orCiCka 15)05 p. 160).

Sieglingia dccuinbens (L.) Beruh. Ústí: v Klopotském údolí mezi 
mlÿnem a kapli v Callunetu hojnë roztrousena, c. 345 ni. Hojnë ve svët- 
lÿcli borovÿch lesích u Sloupnice od Vodërad az na Vylâinov a lesy 
Koncinskë (F leischer); les Kabât u Litornysle (K lapàlek, Z oernig ); 
borek mezi Lauterbachy a Jansdorfeni (K lapàlek ). Na Policsku v lesích 
hojnë (F leischer).

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. Na lukâcli u Nedosina (Cela- 
kovskÿ ). Dvorisko a Srubv u Choenë (Celakovskv). Louka pod Babkou 
u Litornysle (Z oernig).

Silene cucubalus Wibel subsp. vulgaris (Gaud.) Becherer. V úzeiní, 
jak se zdà, pofidku, na pr. na travnatém mistë vedle habfiny na svahu 
zficeniny Lansperku k zastávce Hnâtnici, c. 390 m a Podhorou u Ëicek,
с. 470 m. G. Tfebovà: na náspu drâhy u Rybnika, F. M aloch 1892!, jinak 
se zdá schâzeti. Také na Litomyslsku u Sloupnice, Vodërad, Jehnëdi, 
Dzbánova a Hrádku schází, jen nëkdy ojedinële, tak na okraji role 
u Sloupnice jeden exenipláf (Fleischer MS. p. 556). Lomy u Benátek 
u Litornysle (Fleischer). Na Choceñsku hojnë na píscitych píidách u Ko- 
sofína (F leischer).

Silene gallica L. U Landskronu ji uvádí En. Erxleben (1837 
p. X X V IIÍ ).  Roku 1898 pëstovâna u Sloupnice na zkouáku na poli mezi
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seradellou a od té doby se drzí jako plevel v me zahrádcc, kam jsem ji 
nasil (F leischer MS. p. 554).

Silene nutans L. Ö. Trebová: Bierova stráñ za Rybníkem, F. M aloch

2. VI. 1892! Na Litomyslsku na suchych, kamenitych stráních v Kon- 
éinácli u Sloupnice, suche báje (borové) u Borové a Netrcbü (Fleischer); 
na inezích k Némcicüm (K lapAlek ).

Silene otites (L.) Wibel subsp. euolites Aschers. et Gräbn. U Lands- 
kronu ji uvádí En. E rxleben (1837 p. X X V III).

Sisymbrium altissimum L. Üstí n. Orí. (Oriz 1815). U Landskronu 
(En. E uxleben 1837 p. X X V II I ) .

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Ústí (c. 340 ni). U 0. Tfebové 
(F. M aloch 1892!). Na Litomyslsku hojné na návsích, rumistích a jako 
plevel v zahradách (F leischer MS. p. 51(5).

Sisymbrium orientale L. U Landskronu (Lo. E uxleben 1837 
p. XXVI I I ) .

Sium latifolium L. Príkop z rybníkü Zámrskych, v jalové rece 
Louéné ve Vys. Myté a jinde (A. T hkal 1933 p. 194).

Solanum dulcamara L. Ústí: u tune (slepélio ramene Tiché Oilice) 
v cásti na Luhu (c. 320 m), odkud je zajisté ptáei zanesli i do nedalckébo 
druliotného sinrkovélio lesa, kdc roste dosti hojné. Abtsdort': v kfoví na 
lirázi Sterntciebu, F. M alocii  20. V IL  18!)2! Na bfelm Louéné za Bern- 
stynskym dvorem (K laí'álek ).

Solanum nigrum Jj. V úzcmí jsem nevidél. Na Litomyslsku zly plevel 
v zahradách, i na návsích a rumistích, ale v polích u Sloupnice ncní 
(Fleischer MS. p. 388).

Solidago virgaurea L. subsp. euviryaurca Briq. et Gavill. \; cclém 
nasem úzcmí na opukovych kfovinatych stráních, mytinách, v Urovinách 
roztrousenc, c. 310— 470 m. V lese u G. Trebové, F M aloch 8. V I11. 1892! 
Louka na Mandlích u Velké Retové (F leischer). Mcntour a Bodrázck na 
Vysokomytsku (A. T rkal 1933 p. 180).

Sorbus aucuparia L. Ústí: v kraji v lesích (jchlicnatych i habro- 
bukovych) obecné roztrousena, c. 310— 500 m. Na Litomyslsku vsudc, 
zejména v chladncjsích polohách u silnic, v lesích a na návsích hojné 
(F l eischer MS. p. 054). S ladky jcráb se v nyncjsí dobc pcstujc v zahra
dách, na stráních; tez Sloupnice, Chotesiny (F leischer 1. c.).

Sparganium erectum L. subsp. polyedru?n Aschers, et Gräbn. Ústí: 
v sanicin mcstc u Tiché ürlice hojné, pak dálc v túních a strouhách 
u Kerhartic a dále pod Hrádek obecné, také u zastávky Hnátnice 
(355 m). Sem patrí asi S. erectum u Prosece (A. T rkal 1933 p. 194) 
a S. ramosum u 2amberka (N espor a H okcicka 1905 p. 101). Na Lito
myslsku v potoku ve Svábcnicích (Fleischer), v rybníce u Osíku (Z oer-
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n iu). Subsp. negltclum (J3eeby) Hayek v Louené u Cerekviec a v strouzc 
u Hcfmanickélio rybuíka (Fleischer). Subsp. microcarpum (Neuman) 
Dom. v lucních strouhácli u Hlubokého rybuíka u Litomyslc (Zoernk;), 
v mclké vodcLouené u Cerekvice a v Hermanickéni rybníku (Fleischer). 
Subsp. oocarpum (Celak.) Dom. v Koneinském potoce u Sloupniee, od 
Ncméic az k Cerekvici, v nálioné k Abrahamovu mlynu pod strání Nedo- 
síliskou (ZüERNIG, FLEISCHER).

Sparganium simplex Huds. U Ö. Tfebové (F. Malocu 1034, IV). 
V Orliei u Brandysa (Fe bischer). Náboii od pily Fcrnstynské (K lapAeek), 
Hluboky rybník u Litomyslc, mlynsky príkop na Dloulié u Brczové 
(Fleischer).

Spcrgula arvensis L. Ústí: na, niyti v iklolí Ticlié Orlicc blíze lailiu, 
e. 320 ni. Vebni liojná zejména na sterkovitycli rolíeli u »Sloupniee, 
Vodcrad, Dzbánova,«Jehnedí,Hrádku (F leischiou)a Jansdorfu (K lapAlek).

Spcrgula vernalis VVilld. Dosti liojne na píscinácli nad Kosofínem 
u Cliocne (F leischer).

Spergularia campestris (A l l . )  Asclieis. l io jn á  na polícli u Sloupniee, 

l l r á d k u ,  V odcrad , D zbánova , ale vy l iybá  seopuce  (Fleischer M S. p. 530). 
Jan sdo r f— Brünnersteig (K lapAlek).

Spiranthes spiralis (L.) Chevallier. Mokrá louka na Vylámove 
u Sloupniee (F leischer). Na l ’olicsku na louee u Trpínskélio potoka 
u Olesnice (Clcpek). U Landskronu (Fu. F kxlehk.n 1837 p. NXVL1I).

Stachys annua L. Chocen u dráliy (Celakovsky). Na pastvine pod 
vrbami u Trzku u Litomyslc (K lapAeek); jiole u Osíka (Zoermc); u silnice 
k Niklu jeden exempláf zavleceny (CelakovskV).

Stachys germanica L. U Luze pod Kosumberkem (K lapAlek); kroví 
u Pekel smerem k Vys. Mytu (Fleischer); na Hrádku (Pospíchal).

Stachys lanata Jaeq. Na Litomyslsku se liojne pestuje v zahradáeli 
a na híbitovech, casto se vyskytujc na návsích, na jir. Lauterbachy (Zoer- 
xic), Sloupniee (Fleischer).

Stachys officinalis (L.) Trevis. Mytc ve Vylámove u V'elké Retové, 
F. Maloch 12. V ÍII. 1892! U SloujHiiee v Dolcíeli a pfi plotech selskyeli 
zalirad (Fleischer); Hradiska u Benátek (Zoermo); Nedosínsky liáj 
a báje u Némcic (K lapAlek); Hrádek (Fleischer, K lapAlek).

Stachys palustris (L.) Ústí: pole mezi Klopoty a Ríckami, c. 370 az 
420 m, také u zastávky Hnátniec (355 in). V okolí Litomyslc vsutle na 
inokfadeeh, v príkopeeli i na políeh; v Sloupnici v zalirade nevyiilcni- 
telny plevel (Fleischer MS. p. 448).

Stachys recta L. Ústí: veliká kolonie na jizníni svahu Kubincova 
vrchu blíze nádrazí, e. 330 m.

Stachys silvática L. V úzeiní velmi obeená a casto pospolitá na 
vllicích otcvfenyeli místeeli, v kfovinácli, také v lesíeli, zvláste bylinnycli
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typech byvalych nebo jesté existujicich bucin, e. 310— 500 m. U potoku 
v lesích u Ö. Tfebové, F. Maloch 2. VII. 1892!, tez v Obofe u Schirmdorfu 
(F. Maloch 1934, II). Lesy a háje Koncinské u Sloupnice, háje a kfovin v 
údolí Svábenického, Nedosínsky báj u Litomysle, naves ve Sloupnioi 
(Fleischer MS. p. 448).

Stellaria alsine Grimm. U Pfívratu (Maloch); na bafinatych lukácli 
na Vylámové u Sloupnice (Fleischer); u pramenú Vackovych (K lapálek).

Stellaria gramínea L. Üstí: louky a u kfovin jen tu onde (na pr. 
Na Luhu, v Klopotském údolí, na Kubincové vrchu), e. 310— 420 m. 
Na Litomyslsku vsude na lukáeh, paloucích, rolích (Fleischer MS. 
p. 548). Na Policsku u Sv. Katefiny v lesích (Öelakovsky) ¡i. latifolia 
Cel., na mezi u Kornie (F leischer) pfiblizná forma y. micropetola Uel.

Stellaria holostea L. V nasem území na mnoha místecli, hlavné 
s habrem a lískou (ev. lipón malolistou, klenem, bukem) a tvofí jen malo 
porosty, ale celkem je na Usteeku spíse lokální. V habfiné na úpal.í 
Andrlova chlumu (e. 340 m), také Iokálne v cásti pod Hrádkem (v okra- 
jové zone bucin s habrem, svídou, lískou atd.), Na Luliu a také u zastávky 
Hnátniee v dolní cásti svahu zfíceniny Lansperku v habfine. G. Trebová: 
Marklova stráñ za Rybníkem (F. Maloch 15. V 1892! Kfoviny zahrad 
v Sloupnici, Koncinsky háj, Folunka, pod „S trán f n Litomysle ( F lei- 
scher).

Stellaria nemuniin L. C. Trebová: u Tfebovky za Rybníkem, 
F. M aloch 30. V 1892! Pod mostem u Hrádku, Konciny n Sloupnice, 
u studánky v Mandlích smérem k Pfívratu, v kfoví u Osíckého rybníka 
(F leischer MS. p. 545). U Landskronu (En. E rxlkhen 1837 p. X X V III).

Struthioptcris spicant (L.) Weis. C. Tfebová: v lese u Rybníka, 
F. M aloch 22. V IL  1892! a v lesích v Zádolkách (N espor a H okcicea 
1905 p. 129); les u Horní Sloupnice smérem k C Tfebové ojedinéle 
(Fleischer); konee Ptacího lesa u potoka pod Clupkem (Zoermg); Kon- 
cinskc háje smérem k Vlckovu ojedinéle (Fleischer); lesy mezi Budislaví 
a Jarosovem (Th. N ovAk ); v lese údolí Kozlovského (K lapálek). Lesy 
u Landskronu (N espor a H orcicka 1905 p. 121), lesní stráné u Kysperka 
(tíz p. 129).

Succisa pratensis Mönch. Louky u C. Tfebové, F. M aloch 1892! 
Na Litomyslsku vsude na lukáeh hojná, éasto s kvétem rüzovym, zfídka 
bílym (F leischer MS.p. 347).Na Vysokomytsku porüznu (A. Trkal 1933 
p. 190).

Symphytum officinale L. subsp. euofficinale Dom. Na Usteeku 
obecné na loukách, u vlhkycli kfovin, na bfézích, jako plevel v polích, 
také na mytinách a svétlych místech lesních, c. 310— 470 m. Vidél jsem 
jen barevné. Na Litomyslsku na lukáeh hojné, i s kvéty rüzovyini a bílymi 
(Fleischer MS. p. 384).



Symphytum officinale L, subsp. e u o ff ic in a le  Dom. x tu b e ro s u m  L.
V udoli Tiche Orlice u tune v partii Na Luhu ojedinele a dne 25. IX. 
1941 ovsem uz plodne a ve velmi pokrocilem stavu.

Planta in vivo ultra 7 dm alta; caulis simplex, ereetus, sat robustus. 
pilis albis sat dense hirsutus, distantim foliatus, infloreseentia sicca 
eontracta parva terminates; folia infima sicca et delapsa, folium infimum 
vivum lanceolato-ovatum, longiuscule petiolatum, lamina 15 cm longa 
et 0 cm lata, uno latere secus petiolum 4 cm longum ala angusta usque 
ad petiolum decurrente; folia caulina sequentia 5 gradatim diminuentia, 
breviter petiolata (petiolo imilnteraliter lamina decurrente alato) usque 
sessilia.

Stirps singularis, S. tuberoso propius accedens, sed jam habitu valde 
dato et foliorum forma plus minusve laneeolato-ovata usque lanceolata 
di versa.

Tvarern listü se blizi S. WeUsteinii, ale postranni vijany cliybi jako 
u S. Zahlbruckneri. Je popsano mnolio forem toboto vzacneho hybrida, 
jehoz souhrnne oznaceni je S. WetiMeinii (Sennbolz) Dom. arnpl. (Knum. 
175, 1935). Z forem pfiebazoji v livalui tyto:

1. en-Wettsleinii nom. n. ( ¡S. Weltsteinii (1. Sennholz in Verb.
Zool.-Bot. Oes. Wien X X X V I I I .  Sitzb. (59 [188H|). Ostmark (Nieder- 
Donau): prope Karlsburg.

2. Zahlbruckneri (0. Beek) ( — S. Zahlbrvckneri Beck Fl. Nied. 
Oesterr. II, 964 [1893]). Nieder-Donau.

3. multicaule (Teyber) (— S. multicmde A. Teyber in Verb. Zool.- 
Bot. Oes. Wien LVI, 71 [1906]). — Nieder-Donau.

4. dichroanthum (Teyber) (=“ S. dichroanthum A. Teyber 1. c. p. 73).
5. ßeckii (Petrak) (-^ S. Beckii Fr. Petrak in Allg. Bot. Zeitscbr. 

X II I ,  146 [1907]). Nieder-Donau. U nas velmi vzacne na Morave: nekolik 
exempläfü na mezi u louky u Taborskeho mlyna u Tfebiee (R. Picbai kk 
in Vestn. Kl. Pfir. Prostej. 1906, IX , 22 [1907]).

Symphytum tuberosum L. V üzemi velmi vzacne; videl jsem je 
v udoli Tiche Orlice pouze na Vadetine a to zcela ojedinele na kopci nad 
Vaclavem na svetlejsim miste smrkovebo (püvodne jedlobukoveho) lesa 
s Brachypodie tum si lvatici .  Red. T uo.ina je sbiral v udoli pod 
Hrädkem po levem bfehu Orlice na svahu pod skalkou s bukem. V lesicb 
pfi pravem bfehu Orlice u Rieek (Zohrmg), Nad Orlici v Pelinacb 
u (diocne (CelakovskV).

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. Na Litomyslsku bojne na vy- 
})iablycb mistech, mezicb a stranich (Fleischkk MS. p. 289).

Taraxacum officinale Weber subsp. vulgare (Lam.) Scbinz et Keller. 
Üsti; v samem nieste (e. 350m) zajimava, dosti robustni forma s rüzici

Drnhy pHspövek k poznuni kvötcny v povodi Ticht'1 Orlico u Üsti n. Orliei. 4.r>
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k zemi pfitisklou a take se stvolem úplné pfitisklym, teprve úbor na jeho 
samém kopci se ohybá kolmo vzhuru.

Taraxacum palustre (Lyons) DC. Na mokré lonco v Koncinách 
u Sloupnice (Fleischer).

Taxus baccata L. Na Litomyslsku jen v zahradách a zfidka, drive 
snad i v lesích, jak se na to zdá poukazovati blízká Tisová (F leischen 
MS. p. 20). U Landskronu uvádí tis En. E rxlebex (1837 p. XXVT1T).

Thalietrum angustifolium L. V kfovinách u Üstí je uvádejí N espor 
a H orCiCka (1905 p. 07), tez i n ^amberka (p. 100) a v lesích v Zádolkách 
u 0. Tfebové (p. 81). Na Koncinskych loukách u Sloupnice misty hojne, 
zejména na Folunkách, na louce mezi Horkami a Tisovou (Fleischer), 
Osik (K lapAlek), Nedosin (Zoernig). Odruda angustissimum (Crantz) 
u kfizovatky dráhy s odbockou litomyslskou u Chocne (Fleischer).

Thalietrum aquilegiifolium L. V údolí Ticbc Orlice u Lansperku 
dosti hojne v bujném podrostu bucin na severnim svahu kopec nad Mor- 
kesem u zastávky Hnátnice, c. 370— 400 m. C. Trebová: kefnatá Marklo- 
va stráñ za Rybnikem, F. M aloch 27. V 1892! a v lesích v Zádolkách 
(N kSpor a H okcicka 1905 p. 81). U Telcciho na Policsku liojné v kfovi 
na lukách (F i.eischeh); Rohozná u Bystrého (CenEk ). IT ^amberkn 
(N ioSpor a H oiu’ fcica 1905 p. 100); u Landskronu (En. E rxlerex 1837 
p. XXVTIl ) .

Thalietrum flavum L. N espor a H orciCka (1905 p. 07) je uvádejí 
v kfovinách u Üstí a dále (p. 100) u Zaniberka. Tyto údaje tfeba ovefiti.

Thesium bavarum Schrank. U Policky je uvádejí N espor a Hoit- 
Ctcka (1905 p. 97).

Thlaspi arvense L. Na Litomyslsku vsude na polich velmi hojne 
(F leischer MS. p. 501).

Thlaspi perfoliatum L. Jen od Rídkého smerem k Vys. Mytu (F lei
scher MS. p. 501).

Thymus ovatus Mill. Jen tentó druh videl jsem v nasem území a take 
F leischer (MS. p. 438) jmenuje pouze T  ovatus jaleo vsude hojny v okoli 
Litomysle.

Tilia cordata Mill. V okoli Üstí casta, jsou tu v lesích i pékné, az 
velmi vysoké stromy, s bukem, habrem a klenem, c. 310— 500 m. C. Tre- 
bová: v lese na Proksové kopci za Rybnikem, F. Maloch 15. V1T. 1892! 
Na Litomyslsku na stráni Kolouska u Némcic, v bazantnici Nedosínské 
a Morávkova hat ve Sloupnici (Fleischer); u Desinky (K lapAlek). 
Mísence cordata x  platyphyllos ( — T  europaea, L.) uvádí F leischer 
(MS. p. 507) z Male Stranv v Sloupnici; na Markovc cestc v poli.

Tilia platyphyllos Scop. Plane v háji Folunkách u Sloupnice a u ('. T fe 
bové (Fleischer MS. p. 505).
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Torilis arvensis (Huds.) Link. Jungmannovy sady ve Vys. Myte 
(A. T rkal 14)33 p. 193).

Torilis rubella Mönch. Üstí: kroviny na opukovyeh stráních (na pr. 
Kubincúv vrch, Podhorou u Rícele), také v lesích s krovinami v údolí 
Tiché Orlice, c. 310—470 ni. U eest n C. Tfebové, F. Maloi h 0. Vil. 1S92! 
Na Litomyslsku v kfovinách, na stráních i v zahradách (F leischer).

Tragopogón dubius Scoj). snhsp. major Vollmann. Na náspu dráhy 
n Olioene n kfizovatky dráhy do Myta smerem k Slatiné (F leischer).

Tragopogón orienialis L. Üstí: u mcsta (c. 325— 350 m), u Kerhartic. 
u zastávky Hnátnicc a nepochybne vúhec rozsíren. ( ’. Trebová: násyp 
dráhy proti hornímu konci Rybníka, F. Maloch 20. VI. 1S92! Na lnkáeh 
v sirsím okolí Litomysle hojnÿ (Flktschhr).

Tragopogón pratensis L. U Litomysle v sirsím okolí vzácnejsí; lonka 
Mermanického rybníka a v Mandlích (Flriscttkr).

Trapa natans L. U Vys. Myta, (N kspoh a H oiu' icka 1905 p. 1K). 
U Landskronu (En. Erxlrmuv LS37 p. XXVII). Blizsí data o obou loka- 
litách jsou zádoucí.

Triehophorum alpinnm (L.) Fers. Z okolí Policky uvádejí ji N kSror 
a ITokCicka (1905 p. 97).

Trientalis enropaea L. Raselinnÿ les v Born u Proscee, u Jarosova, 
u Novÿch Hradû, u Rychnova (A. T hkat, 1933 p. 187). C. Trebová: lesy 
v Zádolkách, N e s p o r  a H o u c i c k a  (1905 |). 81). U  Landskronu (titíz, 
p. 121).

Trifolium alpestre L. fitenec* u Luzc (Fletsciter, viz P plcitart Veda 
Prír. XX, 278, 1941).

Trifolium arvense L. Üstí: stráñkv pod Kubincovym vrehem (od 
nádrazí smerem ke Kerharticím), poruznu Na Luhu, v Klopotském údolí; 
obrovské a bóllate vetvené form y (se sty hlavicek!) mezi krovinami pod 
zfíceninou Lansperkem (454). V obilí u O. Tfebové. F. Maloch 11. Vil. 
1892! Na Litomyslsku není práve hojne, roste jen na pudách stérkovitych 
nebo píscitych: na mezi v Koncinách u Sloupnice, u Dzbánova (Flei
scher), nádrazí v Litomysli (Zoehxio). Na Policsku velmi hojne (Flei
scher). Hojne na píscinách u Kosorína u Chocné (Fleischer).

Trifolium campestre Schreb. Na Litomyslsku meziosením, na polích 
velmi hojne (Fleischer MS. p. 807).

Trifolium fragiferum L. Vys. Mÿto (Celakovsky). U Netrehského 
rybníka (Zoernig); u rybníka Kosife u Litomysle (F leischer).

Trifolium hybridum L. Ustí: misty na loukách v údolí Tiché Orlice, 
tez kraje vrbin, pod Hrádkem, Na Luhu, c. 320 m. Na Litomyslsku vsude 
na vlhcích lukách (F leischer).

Trifolium incarnatum L. Ve Sloupnici se zfídka péstuje, ojedinéle



48 Karel Domin:

vsak na polnich mezich a na rolich. Castëjsi je na pisëitÿch pûdâeli 
u Chocnë, Zâlsi, Kosorina, Vys. Mÿta (Fleischee MS. p. 872).

Trifolium medium L. Klopotské udoli u Üsti, c. 340 m. Na L ito
myslsku hojnë na suchÿch nebo kamenitÿch uklonech u Sloupnice, Vodë 
rad, Dzbânova, Jehnëdi, Hrâdkn (Fleischee MS. p. 873).

Trifolium montanum L. Üsti: roztrousenë na jilovité opukové strâni 
Podhorou u Riëek (c. 470 m). Pokraje lesû u C. Tfebové, F. Maloch
4. V I. 1892!

Trifolium ochroleucum Huds. Sruby u Chocnë, uklony u Tiché Orlice 
u Üsti (Ôelakovskÿ). U S v . Antonina u Litomysle (Celakovskÿ). U Land- 
skronu (Ed. E exleben 1837 p. X X V III). Na Litomyslsku nepochybnë 
velmi vzâcné, nebot Fleischee je nikde nenalezl.

Trifolium rubens L. Ö. Trebovâ (R vbicka). Les „Hüry“ za Libe- 
cinou (Zoeenig).

Trifolium spadiceum L. Ö. Trebovâ: luka u Obory mezi Schirmdor- 
fem a Zâdolkami, F. Maloch 14. VI. 1892! Niki (R vbiôka), schâzi vsak 
ûplnë v okoli Litomysle a Vys. Mÿta (F leischee). Trpin, Bystré, Teleci 
a vûbec na Policsku hojnë (Fleischer). U Landskronu (En. E exlebkn 
1837 p. X X V ITI).

Trifolium strepens Crantz. Üsti: travnatë strâiiky, lesni svëtliny. 
porûznu, na pf. pod Kubincovÿm vrchem ke Kerharticûm, Podhorou 
u Piëek, kopec se zriceninou Lansperka, c. 330— 470 m. V Koncinaeli 
u Sloupnice na pasekâch a strânich, u Netrebû (Fleischee).

Triglochin palustre L. Vys. Mÿto, Dvorisko u Chocnë, Ö. Trebova 
(Öelakovska?), Abtsdorf: na okraji Sternteichu (Jae. K oî5î Al , F. Maloch

20. VIT. 1892!), Nedosinskÿ park a louka u Litomysle (P ospîchal); Velkÿ 
Koëir pod Nedosinem, bazinata louka pod Hlavnovem (Zoeentg).

Trisetum flavescens (L.) P Beauv. Üsti: na loukâch udolnich a sva- 
hovÿch v celém ûzemi casté, c. 310— 470 m. Na Litomyslsku vsude na 
lukâch, mezich atd. (Fleischee MS. p. 70).

Trollius europaeus L. subsp. globosus (Lam.) Dom. Louky u Derflika. 
Slatiny, Proseëe (A. T ekal 1933 p. 188). U Chocnë (N espoe a H orîiOka 
1905 p. 7). V okoli Üsti nyni neroste; rostl na loukâch na Sârce, odkud jej 
brali do zahrâdek, az tu byl vyhuben (fed. T eojxa). Nikl u Litomysle 
(W altee); na lukâch u Vracovic (Fleischee).

Turritis glabra L. Prosec a jinde na Vysokomÿtsku (A. T ekal 1933 
p. 191). U Üsti na mÿtinâch vzâcnë (Teo.tna). C1 Trebovâ: kamenitâ 
strân u drâhy za Rybnikem, F. Maloch 2. VI. 1892! Konëiny u Sloupnice. 
vÿslunné uklony u Netrebû (Fleischee); Stroke!e, Chlumek (K lapAlkk). 
U Zamberka (N espoe a H oeC'iCka 1905 p. 100).

Typha angustifolia L. Hojnâ u drâhy u Chocnë smërem k Slatinë 
(Fleischee). Üsti: porost v mëlké tûni v udoli Tiché Orlice pod Hrâdkem



(c. 320 m). Bahno u Abtsdorfu (K lapAlek ). P fi trati pod Ridkym smérem 
k Cerekvici (Z oernig ); Hermanicky rybnik (Fleische», K lapAlek ). 
U Zamberka (N eSpor a H orCiCka 1905 p. 161).

Typha la tifo lia  L. Na Vysokomytsku na Lodranté u Uherska 
A. T rkal 1933 p. 194). Ústí: mensí, ale statné porosty v melké túni 
v údolí Tiché Orlice od Kerhartic pod Hrádek (e. 320 m). Bahno u Abts
dorfu (K lapAlek ). Pfíkopy u traté mezi Rídkym a Cerekvieí (Z oernig ). 
Na Poliésku v potoku Nyklovickém mezi Trpínem a Rovaéínem na 
éeskomoravskych hranicích (Fleische»).

IJlnius campestris L. Na Litomyslsku vzácny: v Sloupniei pod Bene- 
sovou zahradou a v údolí Borovském u Sloupnice jeden ström ( F lei
scher).

Ulm us scabraMill. Ö. Trebová: u cest v Rybníku a v lese u Rathsdorfu, 
F. M aloch 1892! Podle F letschera (MS. p. 223) velmi hojny v okolí Lito- 
myisle a nepoohybné visude na Litomyslsku.

Yaccaria  segetalis (Necker) (larcke subsp. grandiflora (Fisch.) Dom. 
Litomysl (Z oeenig).

Yaecin ium  inyrtilliis  L. V nasem území v prevládajících typech 
lesních (smrcinách, které jsou druhotné, i v púvodníoh bucinách) roste 
pomérné malo anebo vúbec chybí, jen v ochuzelyeh typech s acidifilní 
vegetací, na pr. na ploáinách a hfebenech, na permskych a jinych. pískov- 
cích, na vylouzené opuce jsou i floristicky úzasné chudá Myrt i l l e ta ,  
n ékdy i velmi rozsáhlá, na pr. v partii Na Luhu po pravém brehu Tiché 
Orlice, na plosiné Kubincova vrchu a jinde, c. 320— 500 m. Na Lito
myslsku plní podle F letschera (MS. p. 466) borové lesy u Sloupnice, 
Dzbánova, VIékova, Clupku, Zhore i jinde. Vyvází se ve velkém do 
Dresden. V roce 1895 vyvezeno odtiid 800 metr. contú, v roce 1900 3000. 
Lid dostal 3 kr. (az 5 kr.) za 1 litr.

Vaccin iu in uliginosim i L. U Kysperka ( N eSpor a H orcicka 1905 
p. 129).

Vaccin ium  vitis-idaea L. Ústí: lesnaty svah (smrk) s acidifilní vege
tací (s vfesem, borúvkou, plavuní atd.) v údolí Tiché Orlice v éásti Na 
Luhu po pravém brehu (c. 350 m). V jehliénatych lesích u Ö. Trebové, 
F. M aloch 22. VI. 1892! Hojné u Schirmdorfské myslivny ,,Na Pudilském 
Rovném“ (Maloch) (lidé je vytrhávají pred DuSiékami v mnozství 
i s koreny na vénce a tím je niéí). Hojné ve vsech borovych lesích u Sloup
nice, ale tak roztrousené, ze sbírání pro vyvoz se nevyplácí (F leischer 
MS. p. 467). U Landskronu (Ed. E rxleben 1837 p. X X V III).

Valeriana d ioica L. Bazinatá louka u Schirmdorfského borku, F. M a 
loch 23. VI. 1892! Na lukách a v bazinách v okolí Litómyále vsude 
hojná. U Horní Sloupnice vysoké rostliny v smrkovém podrostu (F lei
scher).

Druliy pílspSvek k poznání kvéteny v povodí Tiché Orlico n l [sti n. Orliei. ■IO



V a lerian a  o ffic in a lis  L. Na Vysokomytsku u Derflika, Podecel 
(A. T rkal 1933 p. 190), ocl Chocne podel drahy smerem k Zamrsku volmi 
hojne (F leischer). U C. Tfebove na nekolika mistech (F. M aloch); dosti 
cetne lokality z Litomyslska uvadi F leischer (MS. p. 349).

V a lerian a  sambncifolia. Mik. Hojne v lesni bazine u cesty z Pfivratu 
do C. Tfebove (Jar . K ostAl, F. M aloch); u Schirmdorfskeho potoka vlesc 
(tiz); n lesniho potücku v üdoli mezi Vylamovem u Sloupnice a Hrädkein 
(F l eischer); les Ruläk u Osika (T h . N ovAk ). Na Policsku na bfelm Svar- 
cavy ii Teleciho (T h . N ovAk ).

V a lerian c lla  dentata (L.) Poll. V policku n Ricek (c. 450 in). Na Lito- 
myslsku na polich hojna (F leischer).

V a lerian e lla  o lito r ia  (L.) Poll. Litomyslsko: üdoli mezi Lanterbachy 
a Novou Vsi na mezich (F leischer. Z oernug); nad potokem v Koncinach 
za kaplickou (F leischer).

V eratrum  album  L. var. Lobelianum (Bernli.). Pokud je mi znaino. 
do naseho lizemi nezasaha, ale jeho lokality json roztrouseny od Clr. 
Schneebergu k Rochlitz (N eSpor a H orch’ ka 1905 p. 105, ktefi odtnd uda- 
vaji —  nepoehybne nespravne —  take V nigrum L.), k Jablonnemu 
n. Orl. (tiz p. 139), Kysperku (tiz p. 129) a Landskronu (En. E rxleben 

PS37 p. XNVTT1).
Verbascnm  lychn itis L . Üdoli Tiche Orlice: ojedinele na- sträni 

ii zficeniny Lansperka (454 m). U Üsti podle red. T ro.ixv jen na trati 
C. Tfebova: kefnata straii, za „Skalou“ , F. M aloch 4. V II. 18921

Verbascnm  nigrum  L. Konciny n Sloupnice na vice mistech; liojnc 
na pasece bazantnice u Netfebü (Fleischer); naves ve Voderadech 
( T h . N ovAk ); Lanterbachy (Z oerntg).

Verbascnm  ph lom oides L. Üsti: nehojne na vyslunne kfovinatc 
opukove strani Kubincova vrchu u nadrazi, c. 325— 350 m. U mesta 
Svojanova (Z oerxig) a mezi Hlasnici a Svojanovem (F leischer). Podle 
K lapAlka na teplejsich stranich u Luze.

Verbascum  thapsus L. Üsti: velmi hojne (25. IX . jeste dokvetajici) 
na mytinach (ponekud ochuzelych) v üdoli Tiche Orlice nad Luhem 
i jinde (je to namnoze jediny druh divizny v kraji), take na Kubincovc 
vrchu, c. 350— 400 m; sträne u zficeniny Lansperku (454 m). Hojne na 
navsi v Sloupnici, Koncinsky haj nad mlynem a vyslunny üklon u Netfebü 
(F leischer MS. p. 393). U  2amberka ( N espor a H orCiCka 1905 p. 100). Na 
Vysokomytsku u Domoradic, Podecel. na Vinicich, u Voletic (A. T rkal 

1933 p. 191).
Verbena o ffic in a lis  L . Üsti: dosti hojne v Rickach (c. 420—440 m).

C. Tfebova: naves v Rybnice, F. M aloch 20. V II. 1892! Abtsdorf u Stern- 
teichu (F. M aloch). Litomysl (C elakovskv); Trzek, Nedosin (K lapAlek);



velmi hojne na navsi ve Sloupniei (F leischer). ¡Zamberk (N enpor a H or- 
cicka 1905 p. 160).

Veron ica  anagallis (L.) Jacq. Na Litomyslsku u potokü, bazin, 
v ])fikopech hojne ( F l e t s c h  e r  MS. ]). 404). Ta k tez i Tr beccabnmja L.

Veronica cham acdrys L. Na I Tsteeku v lesich a kfovinaeh misty, 
c. 1120— 470 m. Na Litomyslsku vsude na rnezieh. v kfovinaeh. na stranieh 
i po navsich velmi hojne ( F l e i s c h e r  MS. p. 407).

Veronica hederifolia  L. suhsp. (odmierijolia, Dom. Pole u (k Tfebove. 
F. M aloch 7. V 1892! U  Zamberka ( N espok a H ohcicka 1905 p. 160). 
Velmi hojne na polieh v okoli Litomysle, avxak jen na püdach le])si 
jakosti: u Sloupniee, Dzhanova, Voderad, Jehnedi jen na nekterych 
polieh (F LEiscHEK MS. p. 412). Suhsp. triloba (Opiz) Hayek na rnezieh 
u Litomysle porüznu ( F leischei«, Z oeüni o).

Veron ica  o ffic ina lis  L. Na Iksteeku siee rozsifena, dtiva vsak pfednost 
oiLuzelejsi püde. Na Litomyslsku vsude u lesu. v lesich. na pasekaeh 
hojne ( F leischer).

Veron ica  m aritim a L. II Litomysle v kfovi Dlouhyeh Luk (Pospi- 
c i i a l ) .  Podle Ph.Eisciie i « a  (MS. p. 408) nepochyhne zahehla ze zahrad.

Veron ica m ontana L. Ö. Tfebova: bukovy lesu Schirmdorfu, F. Ma
loch 23. VIT. 1891! (viz tez M aloch 1934, ITT) a lesy v Zadolkaeh 
(N eSpor a H orOicka 1905 p. 81); poblize myslivny v Schirmdorfu (Jak. 
K oSTAl); Strokeleske lesy (K lapAlek ).

Veron ica  polita Fries. Na LitomySlsku dosti vzaena: v kamennem 
jrlote vr Sloupniei (F’leischek); v sterku (tehdy) novo silnice z Litomysle 
do Nemcic (F leischer, Z oekxtg).

Veronica prostrata L. U Ahtsdorfu a Hopfendorfu (P ospi'chal).
A>ronica scutellata L. C. Tfebova: u louze blize vyehodniho konee 

Schirmdorfu, F. M aloch 17. V fL  1892! a v Zadolkaeh (K lapAlek); hojne 
u Hefmanickeho rybnika (F leischer); Osik.u rybnika v Netfebach (K la
pAlek); Velky Kosif u Litomysle. Pfivrat (Z oerxki). 0

Veron ica  teucrium  L. subsp. ysendochamaedrys (Jaccp) Nym. Jen 
na opuce. Kfoviny u Nedosina (P ospichal); Hradisko a Bemitky u Lito
mysle (K lapAlek ); u Policky na opuce (H a .vsoiko.)

Veron ica triphyllos L. Na travnieieh. rnezieh a na polieh. zejmena 
v jeteli misty hojne. Hojne na rolieh u Litomysle, dosti hojne misty 
u Netfebü, Bohunovic, Chotesin, Hefmanic, mene hojne u Sloupniee. 
Voderad, Jehnedi, Dzbanova (F leischer MS. p. 410).

Viburnum  opulus L. V na§em üzemi obecne jednak v kfovinaeh 
s olsi u Tiche Orliee a üdolnich tüni a ramen, ale take casta v lesich 
(bukovych, aspon püvodne) v celem kraji, take u Lansperka (c. 310 az 
500 m). V kfovinaeh u ( ' Tfebove, F. M aloch 2. VI. 1892!, tez u Schirm-

Dnihy prispevok k pozndni kvelony povodi Tiehr Orlioc u Usli n. Orliei. ¿>1
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dorfského borku (Maloch). Koncinské háje u Sloupnice na Folunkách, ve 
Svábenickém údolí u potoka a pod bazantnici (F leischer); Osícké údolí 
(Th. N ovák); Chlumek (K lapálek ).

V ic ia  angustifo lia  (L.) Reichard subsp. nigra (L.) Dom. Hojnë mezi 
osením a na stráních Koncinskÿch u Sloupnice a na travnatÿch úklonech 
u Nëmcic (F leischer MS. p. 886). Subsp. segetalis (Thuill.) Dom. je boj na 
mezi osením a na travnatÿch úklonech v okolí Litomysle (F leischer 1. c.).

V ic ia  cassubica L. U Landskronu (En. E rxleben 1837 p. X X V III ).
V ic ia  dum etorum  L. Sv. Antonín u Litomysle (Öelakovsky ); Nedosín 

(K lapálek ).
V ic ia  h irsuta (L.) S. T  Gray. Porúznu v údolí Tiché Orlice u Ustí, 

na polích, u kfovin, na mytích, c. 310— 350 m. Velmi hojnë v osení na 
Litomyslsku (F leischer MS. p. 891).

V ic ia  p is iform is L. U  Landskronu (En. E rxleben 1837 p. XXV I I I ) .
V ic ia  sepium L. Kroviny, lesni kraje, mÿtë, prikopy, roztrousenë 

v  celém území, c. 310— 500 m. Také na Litomyslsku vsude velmi hojnë 
(F leischer).

V ic ia  s ilvá tica  L. Údolí Tiché Orlice u Ústí: lokálné na úpatí Andr- 
lova chlumu, c. 330 m. Sv. Antonín u Litomysle (Ôelakovskÿ ); v  údolí 
Loucné a prítokú, Svábenice, liojnë v luiji na Folunkach u Sloupnice 
(F leischer); Osícké údolí (Tn. N ovvk); hojnë v bazantnici Bohuñovické 
( F leischer).

V ic ia  v illo sa  Roth. Hojnë v psenici v Srubech u Chocnë (Öelakovskv ). 
V obilí u Slatiny u Vys. Mÿta (Fletscher). V okolí Litomysle se pëstuje 
od r. 1895 a nyní se vyskytuje casto mezi osením, také v Sloupnici na vice 
mistech (F leischer).

V in ca  m inor L. Ö. Trebová: kef nata Marklova strán za Rybníkem, 
F. M aloch 13. V 1892! Sv. Antonín u Litomysle (CelakovskV); les Kabát 
u Litomysle (Zoernig); Nedosínsky háj (Th. N'oyAk ).

V io la  can ina L. subsp. evca/nina Braun-Blanq. Na Ústecku jsem ji 
nalezl na jednom misté v Klopotském údolí ve vresovisti. Také na L ito
myslsku se váze na kyselejsí púdy, na pr, u Sloupnice, Vodérad, Dzbáno- 
va, u Alt-Valdeku, mezi Novou Vsí a Lauterbachy (F leischer MS. 
p. 528).

V io la  can ina subsp. eucanina x silvática (=  V bornssica (Borb.) 
Becker). Litomyslsko: Dolecky mezi Pohodlím a Lezníkem ( Z oernig ).

V io la  co llina  Bess. Choceñ, strán nad Orlicí (Öelakovska'); Ptací les 
u Litomysle (Z oerxig ); ve Stráni u Litomysle (K lapálek ).

V io la  h irta  L. V území velmi hojnë na opukovÿch krovinatÿch strá
ních, na pf. na Kubincovë vrchu, Podhorou u Rícek, také Na Luhu 
v údolí Tiché Orlice, na kopci nad Václavem, na Vadétíné, c. 320 az 
470 m. V Koncinách u Slou[)nice, na úklonech od Netfebú k Cerekvici



(Fleischkr); Nedosínská stráh, zejména na jiznhn iiklonu (K lapAlek, 
Z oernig), u Lauterbachü, v Ruláku (Z oernjg); veStráni u Litomysle, v kro- 
ví podél Desinky (K lapAlek ); Osik (F leischer).

Viola hirta x odorata ( — V [termixla Jord.). V lese Ruláku u Osika 
(Z oernig, F leischer).

Viola mirabilis L. Üdoli Ticke Orlice u Lansperka: v bukovém pod- 
rostu (typ A s perula - O xa lis - ( i aleobdolon) smrkového (püvodnc jedlo- 
bukovélio) lesa na kopci nad Václaveni na Vadctinc, c. 370 in. Haje 
u Sv. Antonina u Litomysle (Öelakovskv, K lapAlek , Z oernjg); kfovi 
v Ptacün lese u Litomysle (T h. N ovAk); n Zemanova báje na konei Be- 
nátek (T h. N ovAk); na jiznim iiklonu Nedosínskéko báje (Z oernig). 
U Folieky (N eSpor a H ouCiCka 1005 p. 07).

Viola odorata L. Stráne v údolí „Benatky“ u C. I ’febove, F. Maloch 
12. IV 1803! Vebni bojná v Sloupnici, y.ejinéna na návsi u plotü, liojná 
nepochybne vsudc na Litomyslsku a I’obcsku (Fj.eischjor MS. [). 524).

Viola palustris L. Harina lucni inezi Nikiein a Alt-Valdekein 
(Celakovskv, Z oeknjg); ]>od Jarosovem na babnityeb lukácb (K lapAlek ); 
mokrá luka u Budislavi (K lapAlek); na bazinaté louec a lesní baziné 
ii Pofici (Z oernig). Policsko: Sv. Katerina (Oelakoyskv ), Teleci a Borov- 
nice (F leischer), luka u potoka Nyklovickebo ( F leischer). U Landskro- 
iiu (En. E rxleren 1837 p. X X V II).

Viola persicifolia Rotb. U Vys. Myta (N espor a H orcicka 1005 p. 18).

Viola Riviniana Rchb. V nasein lizemi v lesieb, zvlástc s bukcm 
a babrem a v druhotnycb smreinácb s byliniiym podrostem rozsifena 
(c. 310— 500 in), ale roste tu i I ’ silvestris a vzájemny pomér hojnosti 
obou drulni bude nutno zjistiti podrobnejsim studiem. Na Litomyslsku 
velmi bojná v liájícb, lesícb, taktéz u Telecibo na Policskii (F leischer 
MS. p. 526). C. Trebová: kfovina u Schirmdorfskcbo borku, F. M aloch 
16. V 1893!

Viola Riviniana x silvestris (=  V intermedia Rchb.). Na TJstecku 
jsem pozoroval formy, nepochybne sein pííslusející, ale bezpecnéjsí urcení 
bude mozné na kvetoucích rostlinách. Na Litomyslsku je podle Flei- 
schera (MS. p. 531) mezi rodici dosti hojná u Sloupnice a Litomysle, 
tak Hrádecké lesy, Nedosín, Pobodlí, Dolecky, Koneiny, Vylámov, 
Hermanické Zádusí.

Viola rupestris Schmidt. U Olesniee na eeskomoravskych hranicícb 
(Clijpek).

Viola silvestris Rchb. V lesícb naseho území rozsífena (c. 310 az 
500 m). C. Trebová: v lesícb, F. M aloch 22. IV  1802! Velmi bojná na 
Litomyslsku i po návsích, hojná na Policsku (Teleci) (F leischer MS. 
p. 527).

Di'iiliy pííspovek k poznátií kvöluny v povudí Titiló Orliro u Usti 1 1 . Orlici. 53



54 K. Domin: Druhy pfíspevek k poznání kvéteny v povodí Ticke Orlicc .

Visearía viscosa (Scop.) Aschers. V území vétsinou zcela chybí, jen 
lokálné s ochuzelou vegetací, na p f. v údolí Tiché Orlice v partii Na Luhu 
(c. 350 m), také u zríceniny Lansperku (454 m). Na lesních loükách 
a stráních u Üstí uvádéjí ji N eSpor a H orCiCka (1905 p. 67); titíz autofi 
(p. 172) ji uvádéjí také na stráních u Litic (u 2amberka). Na Litomyslsku 
u Budislavi (K lapálek ), v  Dolní Sloupnici a velmi hojné na louce u bre- 
ziny mezi Vodérady a Chotésinami (F leischer).

Yiscum album L. Na jehlicnatych stromech v lese u C. Trebové, 
F. M aloch 6. V I. 1892! (sirolistá forma, patrné z jedle); M aloch sám 
(1934) uvádí jmelí na lípé v  Schirmdorfu, na borovici v údolí Krivolíku. 
F leischer (MS. p. 249) uvádí je jako velmi vzácné v Koncinách u Sloup- 
nice a hojné na rúznych stromech v Lezníku.

Yogelia paniculata (L.) Hörnen. Pole u C. Tfebové, F. M aloch

21. VI. 1892! Na Litomyslsku vsude velmi hojny plevel na polícli (F lei
scher MS. p. 513).



V I I I .

Analyticky dukaz Chaslesovy vety o prostorove kubice
a vety dualni.
PAVEL STASEK.

(Duslo due 14. dulma 1042.)

I.

Na racionalni prostorove ki’ivce 3. stupne K 3, ureene sesti body 
v obecne poloze, plati mezi jejhni sedmi body A x, A n vztah, zvany 
Chaslesuv, vysloveny

vetou (I): V sedmiuhelniku vepsanem krivce K 3, t. j. v sedmiuhelniku 
z jejich secen <s12 = A 4A 2, A 2A3, A3A4, A4A5, A5A e, A 6A 7, A 7A X, se proti- 
naji roviny, ureene ctyrmi sousednimi stranami sedmiuhelnika, qx 

AXA2A3, q2 A2A3A4, q3 A3A4A 5 s protejshni jelio stranami <s50 
A5A 3, s67 A 6A 7, sn ~  A 7AX ve trech bodeeh P x, P 2, P 3, jichz rovina

a0 ~  P XP 2P 3 prochazi vrcholem sedmiuhelnika tern tfem rovinam Qi ,q2,Qz 
spolecnvm, t. j. bodem A3.

Dukaz v e t y  (I).

Budiz parametricke vyjadreni krivky K 3 tvaru

=; l3, x2 t2, x3 — t, x4 — 1 (1)

(nehlede k faktoru umernosti).

Rovina
«1 «2 «3 M 4 (2)

obsahuje body A {,A J}A 3 (t. j. body o hodnotach parametru ¡ „ t p Q  
krivky K 3, plati-li

uxt 3 +  u2t 2 +  « 3f/t +  =  0 {fi =  i, j, 3). (3)

Hodnoty ti} i t3 jsou tedy kofeny polynomu

t3 +  u2t2 +  u3t +  w4 = ( t  — t() (t -  /,) (t — (3). (4)

Pak jest

ux =  1, u2 — — (tj +  tj +  t3), u3 — (¡I- -f tjt3 +  tjt3, u4 — —  tjtjt3. (5)



2 Pavel Stasek:

Predpokládejme jesté, ze bod A 3 má parametr t3 =  0, proto niá sourad- 
nice 3xx — 3x2 =  3x3 — 0, 3x4 =  1 (nebo alespoñ na ten tvar tranformu- 
jeme). Potom jest rovnice roviny jdouci body A {, A¡, A 3

1̂ -  - {h +  tj) *2 +  Hpz =  0. (6)

Bod P x =  lezí v  obou rovinách qx =  A XA 2A 3 a =  A 3A 5A 6,

Ix2, Ix3, Ix4, rovnice
t. j. musí platit, oznacime-li hledané soufadnice bodu P x symboly

i t2x3 — 0 1 
3t^x3 =  0 J

lxx —  (tx +  t2) tx2 +  txt¿x3 =  
lxx —  (t5 -f- t6) lx2 -f- tht

odtud plyne

Xo
txt2 h +  h tjt-2 1 u U 1

h +  h ¿5̂6 1 ¿5 +  6̂ 1

(soufadnici lxl nebudeme v dalsim potfebovat).

(7)

(8)

Cyklickou záménou indexú 1, 2, 4, 5, 6, 7 urcime soufadnice uxm 
bodu P 2 a l l lxm bodu P 3 (m =  1, 2, 3).

Maji-li body P lt P 2, P 3, A 3 lezeti v jedné roviné (cr0), musí byti roven 
nule determinant

lxx Ulx 0

1x2 11̂•¿2 111-•̂2 0

x3 IJ*3
I I I -

*t,3 0

^ 4 n ^4
H I -

X4 1

Do determinantu (9) dosadine hodnoty soufadnic bodü P v P 2, P 3 a roz- 
ved’me jej die posledniho sloupce (k faktorüm úmérnosti opet nepfihli- 
zejme); dostaneme

6

t\P2 U +  2̂
¿5̂6 5̂ "f- 6̂

L U  1 I
i !

l  - j - 12 i
h +  u i

Ûi ^ 2  ~ t~  ^ 4
6̂̂7 6̂ +  7̂

t2tx 1
t6t7 1

j U ~ b  h 1
I ¿6 +  ̂7 1

Û b 4̂ “f" 5̂
í7̂1 £7 "~f~

hh 1
t7tx 1

h +  h 1
u +  h 1

( 10)

Násobme nyní k vytcenému cili determinant (10) die sloupcü deter- 
minantem

1 1 1 1 0 0

D  = — (¿1+^2) 
txt2

— (¿2+^4)
t2tx

— (̂ 4+^5)
hh

— — (¿ l+ y  h h ¡2 h 
t\U ¿2(̂ 1 h) h)

=  (̂ i — U) (h 4̂) (̂ 2 ¿5) "b 0, (11)
cimz obdrzime



Analytickÿ clûkaz Chaslesovy vëty o prostorovó kubice . . . 3

kde po kratSí ùprave

Ai A2 As
ôD —  Ai D  22As

Ai A2 As

kk k +  k 1
*n ~  kk k d- k 1

kk k +  k 1
0

A 2 —
\ kk k k 1 

' kk k +  h 1 

S kk *6 +  k i

o

kk k d- k 1
A 3 - - kk k +  k 1 ! - 0

kk k d ' k 1

kk k d* k 1 kk k d-  k 1

A 2 — kk k d" k 1 — »y1Cl
•K) —  ^  0 -

kk k  d- k 1 kk k d-  k 1

1 kk k +  t2 1 0 k 1

<<«— <1) \ k 1 0 (k k) k 1 0

kk k d~ 7̂ 1 t6t7 k k 1

— (^i k) ik k) (k k)-

Pràvë tak obdrzime

As

Ai

j M2 1̂ h 2̂ ^
kk k +  k 1
t f t i  t/fj j / j 1
V 4 «2 +  <4 1 j

kk k H -  k  1
i kk k +  k  1  j

D 23

D 31 —

D 32 —

\ kk k +  k 1 

kk k d~ k 1 

kk k +  k 1

kk k +  k 1 !

M 2 k H-  k 1 j
kk k k 1

kk k +  k 1 
kk k d~ k 1 

kk k, d~ k 1

~ ( k  — k) (k — k) (k — k) 

ik k) ik k) (k k)

—  (k —  k)  (k —  k) (k —  k)

— (k —  k) (k k) (k k)

—  (k 5̂) (k k) (k k)

( 12)

(121)

( 122)

(12.)

( 124)

( 12.)

( 12.)

( 12,)

(12.)

( 12. )
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Dosadime-li vysledky z rovnic (124) az (129) do rovnice (12), obdrzime 
po uprave, ze ,

0 k ß̂ (k h)
ÖD— (fx k)2(t2 t7)(t2 k)2(k k) (.k ¿fi) 0 ¿7----i4 (13)

¿1 ¿5 (<7 ¿4) 0
Avsak determinant (13) je roven nule, nebot je to polosoumerny deter
minant licheho stupne. Protoze determinant D  podle (11) je od nuly 
ruzny a soucin dD  je podle (13) roven nule, jest determinant (9) roven 
nule, cimz veta (I) dokazana.*)

II.
Prostorovou dualnosti u krivky K 3 vyplyva z vety (I) pro oskulacni 

roviny a i dualni
veta ( I I ) r V sedmiuhelniku pripsanem krivce K 3, t. j. v sedmi- 

uhelmku z os 0̂ 2 — (x3oc3̂ £x3̂ x4, ^4̂ 5; ¿x̂ v̂ ,  ̂6̂ 7? stanovi tri body,
urcene ctyrmi sousednimi z nich, R x = R 2 — <\2cv3v4, R 3 ~  v3/x4v5.
po jednom vzdy s protejsi stranou o5G v5v 6, o67 ~  v 6v 7, o71 cx-^ tri 
roviny 7rx, n2, n3, jichz spolecny bod S0 7ixn27t3 lezi v rovine ony tri body 
R x, R 2, R 3 obsahujici, t. j. v rovine v3.

D ü k a z  v e t y  (II).

Rovine (2) odpovida dualne prusecik oskulacnich rovin ¿x,, ocjf a3 
krivky K 3 v bodech A (, A  -, A 3, jehoz souradnice jsou resenim soustavy
rovnic

xx — U {x2 -f- M?x3 — t fxi  =  0 
xx —  3 tjX2 -f- 3 t f x3 —  t?xx =  0

Resenim soustavy (14) ziskame

x± — 0, x2 X, =

=  0

- 3 i .  U 2 -  
—  31} 3tj2 —

‘ ■V
*//

(U )

(15)

Dosadime-li do (15) i  =  1, j  =  2, obdrzime souradnice bodu R x. 
Stejne tak ziskame souradnice bodu R \  spolecneho rovinam v3, v5, v 0, 
dosazenim i — 5, j  — 6 do (15).

Bodu P x odpovida dualne rovina nx jdouci body R\, R \, proto musi 
o jejich souradnicich ]ux b/2 : lu3 lvx platit (po uprave) rovnice

‘u t t  \ tl 1 u*hh It, 1

Û2t̂ t6 k 1
k 1

k2 1 
k2 1

k2 1
6̂2 1

+  3b/,4

+  3Ii/4

tx 1 
L 1

k 1
k 1

=  0

=  0

(16)

Qux nebudeme v dalsim potrebovat).

*) Pfesne vzato, bylo dokäzano, ze tri prü.secnice rovin ~  ^4i-42*43 a {? 1 ~  
A 3A 5A 6, n2 ^  A 2A3A Xa o''2 A 3A eA 7, o3 V ^ n o ' j  A 3A 7A 1 loÄI v roving

jdouc'i bodem 4̂3.



Analyticky dukaz Chaslesovy véty o prostorove kubice .

ReSenim soustavy (16) nalezneme

=  3

k2 1
t*  1

k2 1 
162 1

k 1
k 1

k 1 
k 1

k 1 
k 1

k 1
L  1

kk

kk

k 1
t2 1

k 1
ta 1

Üpravou (17) dostaneme

k 1 t 2 1
kk

k 1 k2 1

k 1 oT*
* IO

k 1 k2 1

(17)

Ju* =  3 k ~f k 1 
k +  k 1

1 kk 
1 U'5'6

kk. k H- k 
kk k +  k

(18)

Cyklickou záménou indexú 1, 2, 4, 5, 6, 7 získáme opét souíadnice 
‘ ‘«y, luui rovin it2, tc3 (t -- 2, 3, 4). Maji-li rovinv 7iv tt2, a (X3*) prochá- 
zeti jedním bodem ($0). musí by ti roven nule determinant

<5' =

I,i/1 1
k(2 uu2 0
t« 3 0
b/4 % JTb(4 0

(19)

Dosadime-li do (19) hodnoty z rovnic (18) a dalsí, získané z (18) 
zmínénou cyklickou záménou indexú, obdrzíme

6' ~

y. in

¿i +  k 1
\k +  k 1 ¡ 

3

k +  k 1
k +  k 1

1 kk
1 LL

3 1 kk
1 tfít7

luih

k +  k 1 
k _r k ^

1 1 kk3
1 t7k

kk k "I" k kk k “f* k kk k l~ k
kk k +  k kk k “1“ k kk k +  <i

(20)

0

Píirovnáme-li determinant plynouci z tohoto vyrazu pro <5' k deter
m inant (10), nalézáme

Ú' =  9Ó; (21)

jest tedy vzhledem k vyrazu (13) rovnéz

Ó' -  0. (22)

Tim také dukaz véty (I I )  proveden.

) \3 iná soufadnice (], 0, 0, 0).
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Analytischer Beweis des Chaslesschen Satzes (sowie des dualen Satzes) 

für die kubische Raumkurve.

( Inha l t  des vo rhergehenden  Artikels . )

Sieben Punkte A i der kubischen Raumkurve K 3 genügen der 
sogenannten Chaslesschen Beziehung, welche durch folgenden Satz ausge
sprochen wird:

(I) In dem von den Sehnen der Kurve K 3 eingeschriebenen Siebenecke 
A ^ ^  A 2A 3, A 3A 4, A 4A 5, A 5A 6, A 6A 7, A 7A X schneiden sich die Ebenen, 
welche durch vier benachbarte Seiten des Siebeneckes q4 =  A 1A 2A3, 
q2 =  A 2A 3A 4, (?3 =  A 3A 4A 5 bestimmt werden, mit seinen gegenüber
liegenden Seiten -?56 A 5A 6, se7 ~  A 6A 7, e71 =  A 7A X in drei Punkten
Pu P 2, P 3, deren Ebene o0 P iP 2P3 die gemeinsame Ecke des Sieben
eckes dieser drei Ebenen gj, q2, 3̂, d. h. den Punkt A 3, enthält.

Es seien die Koordinaten der Punkte P i (i =  1, 2, 3) durch l'x l , kx 2, 

kx3, kx4 für k =  I, II, I I I  bezeichnet; der Punkt A 3 habe die Koordinaten 
(0 , 0 , 0 , 1).

Der Beweis des Chaslesschen Satzes wird dadurch geführt, daß 
die Punkte der Kurve parametrisch durch die Gleichungen

=  13, x2 =  t2, x3 =  t, x4 =  1 (1)
ausgedrückt werden und gezeigt wird, daß die Determinante

r « i % lux4 0
lX2 II~x 2 III™•*'2 0
lx3 TT™x 3 III™x 3 0
JxA II™x 4 III™ 1

gleich Null ist. Die Determinante verschwindet, denn sie geht nach einer 
Multiplikation mit einer passenden von Null verschiedenen Hilfsdeter
minante in eine schiefsymmetrische Determinante ungerader Ordnung 
über.

Durch Anwendung der Raumdualität folgt aus dem Satz (I) fol
gender Satz (mi sind Oskulationsebenen der Kurve):

(I I )  In dem der Kurve K 3 angeschriebenen Siebenecke, d. h. in dem 
Siebenecke von den Achsen <x2oc3, <x3/\4, * 4/v5, a5v6, ¿*6̂ 7) <*7Ai> be-
stimmen drei Punkte, in denen sich je drei von vier benachbarten Seiten 
des Siebeneckes schneiden: R1 =  ajix2ix3, i?2 ^ (x2a3<x4, P 3 a3̂x4a5, mit je 
einer der gegenüberliegenden Seiten o56 =  a5* 6, o67 ~  « 6a7, on =h tx7*i 
die Ebenen n4, n2, n3, deren gemeinsamer Punkt S0 ~  nxn2n3 in der durch 
diese drei Punkte Rlf P 2, R3 bestimmten Ebene, d. h. in der Ebene a3, liegt.

Es seien die Koordinaten der Ebenen 71- (i =  1,2, 3) ku1, kv2, l't<3, *w4, 
wo k — I, I I ,  I I I ;  die Ebene a3 habe die Koordinaten (1, 0, 0, 0).
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Sollen die vier Ebenen n- durch einen Punkt gehen, so muß die 
Determinante

V UIU1 1
h/ 2 u \ 0
l u3 1U«3 0
luA nuA lu nA 0

(3)

nach der Einführung der für ku i gewonnenen Werte verschwinden. Nach 
einer Umformung gewinnen wir die Gleichung

<5' =  9 d ,

und da 6 =  0, so ist auch
ö' =  0.

(4 )

(5 )



IX .

Nëkolik kritickÿch poznamek o druhu 
M onograptus hercyniens PERNER.

ALOIS PftlIIYL.

(I)oslo dim 23. Uvotna 1942.)

S 1 obmzkem v textu.

P erner (1899) popisuje vc sve vynikajici monografii o ëeskÿch grap- 
tolitech dva druhy a to Monograptus hercyniens a Monograptus kayseri, 
které uvadi z vrstev lochkovskÿch (cy), a zminuje se o nich, ze jsou to 
posledni znami zâstupci graptolitû vubec. Prvni forma druh Monograptus 
hercyniens jest podle zminëncho popisu dlouha 25 mm, spolu s prodlou- 
zenou virgulou az 35 mm. Sifka prutu jest 1,5 mm. Komûrky, kterÿch 
(die P ernera) pripada 12 na 10 mm, jsou podle textového obrazku 13, 
str. 19, jaksi dÿmkovitë prohnuté a vybihaji v malé trnité lamely podobne 
jako u druhû Pristiograptus chimaera nebo P. leintwardinensis.

Druhâ forma (M . kayseri) naproti tomu jest prima, pouze v proxi- 
mâlni câsti trochu nazpët proh nuta, dlouha près 40 mm, s prodlozenou 
virgulou az 50 mm a jest sirokâ 2,0 mm. Komûrky maji mit z poëâtku 
(prvni tri) hâkovitÿ tvar, nâsledujici pak nâlevkovitÿ, podobnë jako druh 
Monoclimacis crenulata (T ornq.). Obrâzek 23a, b, na tab. X V II, ma 
prvni tri komûrky hâkovité, avsak dalsi, hlavnë v ëâsti distâlni, jsou 
kresleny jako u pravÿch zastupcû rodu Pristiograptus, t. j. rourkovité 
a konce u usti ufaté.

Jelikoz nyni podarilo se mnë nasbirati vët§i mnozstvi krâsnë zacho- 
valého materiâlu z vrstev lochkovskÿch (ey), prostudoval jsem proto vÿâe 
zminëné P ernerovv originâly, kterë jsem porovnal s exemplâri naleze- 
nÿmi mnou v „Kosorské rokli“ , a tim dosel jsem k nâsledujicim po- 
znatkûm.

P ernerûv original druhu M. hercyniens (textfig. 13, str. 19) jest tak 
spatnë zachovalÿ, ze nelze zjistiti P ernerkm uvadënÿ tvar komûrek. 
Délka tohoto originalniho exemplâfe jest 15, s virgulou az 20 mm a àirka 
obnâsi 1.8 mm, nikoliv 1,5 mm jak uvadi P erner. Zpëtné prohnuti
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v  pocâtecni câsti jest u tohoto orig. kusu velmi vÿrazné. Dalsi P er ner ûv  

original (M . kayseri, tab. X V II, obr. 23a, b) schâzi v musejnich sbirkâch, 
avsak porovnânim nëkolika dalsich P ernerovÿch  pomocnÿch originâlû 
(nevyobrazenÿch), podarilo se mnë zjistiti,ze celkovy tvar prutu, rozmëry, 
jeho zpëtné prohnuti a j., souhlasi uplnë s charakteristickym tvarem 
prutu originâlû M. hercyniens. Tim jest jasnë prokâzâno, ze druh Mono- 
graptns hercyniens P e r ., a „druh“ M. kayseri P e r ., jest jedna a tatâz 
forma. Presto vsak na zâdném vÿse zminëném originalnim exemplâri 
neni vidëti pravÿ tvar komûrek, coz jest pochopitelné, nebof vâpnité 
bfidlice, ve kterÿch se nachâzeji tyto posledni zâstupci monograptidû, 
jsou velmi zrnité a tim pûvodnl tvar komûrek jest nejasnÿ.

Nyni vsak, jak jsem se jiz vÿse zminil, podarilo se mnë naléztiexemp- 
lâfe z tÿchz vrstev, které maji velmi krâsnë zachovalÿ tvar prutu a komii- 
rek. Z téhoz dùvodu uvâdim znovu presnÿ a podrobny popis druhu Mono- 
graptus hercyniens P er ner  a druhÿ tak zvanÿ ,,druh M . kayseri“ , stahuji 
do synonymiky druhu prvélio. Jméno Monograptus hercyniens P erner  

ponechâvâm v platnosti z dûvodû, ze tento druh byl popsân a vyobrazen 
pred „druhem“ Monogr. kayseri, a sice v téze prâci.

M onograptus hercynicus  P erner  1899, emend. P riryl 1942.

(Tab. I., obr. 1, 2, 2A, B, 3.)

1899. Monograptus hercynicus, Perner. Studio o coskÿch graptolitech, IIIB, 
str. 19, obr. v textu 13.

1899. Monograptus kayseri, P erner . Studio o ceskych grapt., II IB , str. 20, 
tab. X V II, obr. 23a, b.

Diagnosa: Prut primÿ, pouze v proximâlni ëâsti bÿva téz nepatrnë 
nazpët prohnutÿ. Sirokÿ jest maximâlnë 1,8—2,0 mm. Komûrky jsou 
typu M. nncinatns a pripadâ jich prûmërnë 11— 9 na 10 mm. Sikula jest 
dlouhâ a zrejmë vynikâ.

Popis: Prut jest primÿ, près 40—45 mm dlouhÿ, pouze v proximâlni 
ëâsti bÿvâ nepatrnë nazpët zahnutÿ. U sikuly jest prut sirokÿ asi 0,7 az 
0,8 mm, odkud se pozvolna rozsiruje az na maximâlni sirku 1,8—2,0 mm. 
Prumërnâ sirka jest 1,7— 1,8 mm. [Jsou znâmy téz exemplâre, kteri 
maji prûmër 1,6 mm.]

Sikula jest dlouhâ, trojhrannâ a sahâ az ke treti komürce. Virgula 
skoro vzdy presahuje prut az o 8— 10 mm a jest tenkâ, proutkovitâ.

Komûrky jsou z pocâtku hâkovitého tvaru, t. j. prvnich nëkolik jest 
tvaru M . priodon, kdezto dalsi jsou malé, tësnë k prutu prisedlé, podobnë 
jako u druhû ze skupiny M. nncinatns. V proximâlni câsti pripadâ 
11— 10 komûrek (vzâcnë téz i 12), v câsti distâlni prûmërnë 9 na 10 mm, 
a tyto jsou sklonëny k ose prutu v uhlu asi 30°— 35°. Nëkolik spatnë



Nëkolik kritickÿch poznámok drill in M o n o g r a p h ie  h ercy n ien s  Punier. 3

Tab. I.

1 .
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zachovalych exempláíu, kteíí méli stlacené komúrky, molo pouze 
8 komúrek na 10 mm v cast i distální.

V ztahy a poznámky: Tentó druh jest cástecne podobny nekterym 
zástupcúm rodu Monograptus ze skupiny M . uncinatus, kam patrí 
tvarem svych komúrek. Lisí se od nich mimo jiné hlavne vyskytem ve 
vysokych polohách svrchního Ludlow (ey). Jak jsem jiz jjoznamenal, 
zádny P ernerem  (1899) vyobrazeny exemplar nema správne zachovaly 
tvar komúrek a já sám na podklade vyobrazeného kusu na tab. XV II, 
obr. 23a, b, kladl jsem tentó drub k rodu Pristiograptus J a e k e l . Podle 
uvedenych poznámek vyplyvá nyní, ze oba P ernerem  uvádené ,,druhy“ 
patrí jen jednomu druhu, a zároven, ze tentó druh správne jest zafaditi 
do rodu Monograptus G ejnitz 1852 (skupina druhu M. uncinatus).

2 elízko  (1898 — Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt Nr. 9, 10) 
uvádí z ey (drive F f 1), druh Monograptus jyriodon Be., o cemz Pern ick, 
(1899) správne poznamenává, ze toto tvrzení jest mylné. 2 elízkúv  údaj 
zakládá se patrnc na omylu.

V y sk y t: Zona Monograptus hercynicus, spolu s Glassia cj. obovata 
(¡Sow.). Tentó poslední dosud známy druh z ceského svrchního siluru 
nalézá se dosti hojnc ve vápnitych bridlienatych vlozkách pasma loch- 
kovského —  ey. Tyto pololiy patrí pravdcpodobne svrchnímu Ludlow. 
Naleziste: Kosoí u Radotína, v lomee]i nacházejíoíeh se v tak zvanc 
„Kosoíské rokli“ . Zatím byl tentó druh zjisten pouze v ccském svrchním 
siluru.

Tímto zmínénym zjisténím jest zrejmé, ze v nejvyssích polohách 
vrstev lochkovskych —  ey (svrchní Ludlow), jest zastoupen jiz pouze 
jeden druh rodu Monograptus C ein itz , a to druh Monograptus hercynicus 
P e r n e e , ze skupiny Monograptus uncinatus T u l l e ., pravdcpodobne 
poslední dosud známy zástupce ceskych graptolitú vúbec.

E in ige  kritische Bem erkungen  zur A r t  Monograptus hercynicus P e r n e r .

(Mit 1 Abb).

P er ner  (1899) beschreibt in seiner hervorragenden Monographie der 
böhmischen Graptolithen zwei Monograptus-Arten aus der Stufe ey 
(Lochkower Kalksteine). Diese Arten sollen die letzten bekannten Grapto
lithen vorstellen. Die erstgenannte Art (M. hercynicus Per.) soll 1,5 mm 
breit und bis 35 mm (mit der Virgula) lang sein. Die Zellen, 12 auf 10 mm, 
sind pfeifenförmig gekrümmt (Abb. 13, S. 19) und laufen in kleine 
stachelige Lamellen (wie bei Pristiograptus chimaera) aus.

Die andere Art (M . Jcayseri Per.) ist gerade, bis 40 mm lang, mit der 
Virgula sogar 50 mm und 2,0 mm breit. Die Zellen sollen anfangs von



hakenförmiger, später trichterförmiger Gestalt sein (wie Monoclimacis 
crenulata). Die Abb. 23a, b auf Taf. X V II zeigt neben den drei ersten 
hakenartigen Zellen alle übrigen als einfache Röhrchen wie bei der 
Gattung Pristiograptus. Da es mir gelang eine größere Anzahl von be
sonders gut erhaltenen Stücken zu sammeln, habe ich die beiden ver
mutlichen Arten P euneu’s einer Revision unterzogen und kam zu fol
genden Resultaten.

Das Originalstück zu M. hercynicus (Abb. 13, S. 19) ist so schlecht 
erhalten, daß es unmöglich ist die von P eknek  angegebene Form der 
Zellen zu ermitteln. Die Länge des Rhabdosoms beträgt 15, mit der 
Virgula 20 mm, Breite 1,8 mm (von Peeneh ist 1,5 mm angegeben). Sehr 
bezeichnend ist die dorsale Krümmung des Rhabdosoms im Proximal. 
Der Typus von M. kayseri (Taf. XVII, Fig. 23a, b) befindet sich nicht 
in den Sammlungen des Landesmuseums oder läßt sich wenigstens nicht 
mit den Abbildungen P ehnek ’s identifizieren. Es liegen aber weitere 
Hilfsoriginale (nicht abgebildet) vor, die in ihrer Form, Größe u. a. völlig 
mit dem Typus von M. hercynicus übercinstimmen. Die Form der Zellen 
ist in schwarzen, kalkigen Schiefern nicht zu erkennen. Aus diesen 
Gründen gehören alle diese Exemplare einer und derselben Art zu, die ich 
als Monograptus hercynicus P e k . ein. aut. bezeichne (M. hercynicus ist in 
der Monographie P e u n e u ’b zuerst beschrieben worden). Die neu gesam
melten Exemplare zeigen gut die Form der Zellen und ermöglichen eine 
genaue Beschreibung.

Monograptus hercynicus. P eknek 1899, em. P iuhyl  1942.

(Tab. I., Fig. 1, 2, 2A, B, 3.)

1899. Monograptus hercynicus, PEKNEK; 8tudie u ces. graptol. U l l i ,  8. 19, Fig. 13
(im Text).

1899. Monograptus kayseri, Peknek: ibid., 8. 20, Taf. X V II, Fig. 23a, b.

Diagnose: Rhabdosom gerade, nur im Proximal schwach dorsal 
gekrümmt, bis 1,8—2,0 mm breit. Zellen von uncinatus-Form, 11—9 
auf 10 mm. Sicula ist lang, tritt deutlich hervor.

Beschreibung: Rhabdosom bis 45 mm lang, im Proximal schwach 
dorsal zurückgebogen. In der Nähe der Sicula hat es eine Breite von 
0,7—0,8 mm. Diese nimmt dann allmählich zu, bis eine Breite von 
1,8— 2,0 mm erreicht wird. Die Durchschnittsbreite beträgt 1,7— 1,8 mm 
(seltener 1,6 mm).

Die Sicula ist lang, dreieckig und reicht bis zur dritten Zelle. Von der 
Virgula wird das Rhabdosom stets um 8— 10 mm überragt. Diese ist 
sehr schmal, stachelförmig.

Nekolik kritickych poznamok o druhu M o n o g r a p lu s  h e rcy n icu s  Perner. 5
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Die Zellen besitzen zuerst eine Form wie bei Monograptus priodon. 
Die späteren Zellen sind kürzer, stehen dichter zur Achse gedrängt und 
erinnern sehr an die Zellen des Monogr. uncinatus. Im Proximal zählt 
man 11— 10 Zellen auf 10 mm, im Distal durchschnittlich 9 auf 10 mm. 
Zur Achse des Rhabdosoms sind die Zellen in einem Winkel von 30°— 35° 
geneigt.

B em erkungen: Diese Art ähnelt teilweise einigen Arten aus der 
Gruppe Monograptus uncinatus, unterscheidet sich aber besonders durch 
ihr Vorkommen in höheren Lagen des oberen Ludlows (Stufe ey). Wie 
ich schon bemerkt habe, läßt sich an keinem P e r n e r ’schen Original die 
wahre Zellenform beobachten und nur nach den Angaben und Abbil
dungen P e r n e r ’s habe ich diese Art zu den Pristiograpten gezählt. Nach 
dem oben Angegebenem liegt kein Zweifel vor, daß es sich nur um eine 
einzige Art handelt und daß diese der Gattung Monograptus, Gruppe
M . uncinatus, angehört.

2iiLizKo (1898 —  Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsanstalt, Nr. 9,
S. 10) gibt aus Kosof, F-fl ( =  ey) Monograptus priodon an, was, wie schon 
P erner  bemerkt, sicher ein Irrtum ist.

Vorkom m en: Oberes Ludlow: Stufe ey, Zone Monograptus hercy- 
nicus, Kosorsch (Kosof) bei Radotin (Radotin). Häufig in kalkigen 
Schiefern, zusammen mit Glassia cf. obovata (Sow.). Bisher nur aus 
Böhmen bekannt.

Diese Arbeit stellt fest daß in den obersten Lagen der Stufe ey —  

oberes Ludlow —  nur eine einzige Art, Monograptus hercynicus P e r ., 
ein. aut. (Gruppe Monograptus uncinatus T ü lle .) vorkommt, die die letzte 
böhmische Graptolithenart ist. M. kayseri P e r . ist nur ein Synonymuiü 
von M . hercynicus P e r .
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V y s v ë t l iv k y  k tab. I.

Obr. 1. Monograptus hercyniens Perner. Oecliy — Kosor u Radotina. Zona stejno- 
jmennâ. Celkovÿ tvar prutu.

Obr. 2. Monograptus hercyniens PERNER. Kosor u Radotina. Celkovÿ tvar prutu.
2A. Proximâlni câst s dobïe zacbovalÿmi komûrkami. 2B. Distûlni ëiist 
prutu s patrnÿmi komûrkami.

Obr. 3. Monograptus hercyniens PERNER Kosor u Radotina. Spntntv; /.achovalÿ 
tvar komùrek s ulomenÿmi liydrothekami. Vët-aina exemplâfû toboto drulm 
mâ takto zachoval tvar komûrek. Viz PERNER (1899), tu]). XVT1, 
obr. 2a, b.
Obr. 1 a 2 jsou zvëtseny 3krat: obr. 2A, B a 3 jsou zvëtëeny 5krat. 

(Originâly jsou ve sbirkâeh Barrandea Zemského musea v Praze.)

E rk lärung zur T a f. I.

Fig. 1. Monograptus hercynicus, Perner., Kosorseh bei Radotin (Radotin), 
Böhmen. Stufe ey, Zone M. hercynicus. Dio Allgemeine Oostalt des Rliabdo- 
soms. 3mal vergr.

Fig. 2. Id., ebenda. Allgemeine Form. 2A: das Proximal mit gut erhaltenen 
Zellen, 2B: das Distal mit Zellen. 2 ist 2mal, 2A, B 5mal vergr.

Fig. 3. Id., ebenda. Ein schlecht erhaltener Exemplar mit abgebrochenen Zellen
spitzen. Gewöhnliche Art der Erhaltung von Kosorscher-Stücken. ömal 
vergr.
(Die Belegstücke befinden sieh in den Sammlungen des Landesmuseums 
(Barranrleum) in Prag.)



X .

Kettenbruchentwicklungen der Quadratwurzeln aus den 
ganzen rationalpositiven inexakten Quadraten.

E. BUNICKi.

(Eingegangen am 20. März 1941.)

§ 1. Wir betrachten im Folgenden ausschließlich endliche oder 
unendliche regelmäßige Kettenbrüche

11 11
?\ +  r -1 +  • • • + 1 ^  fru y* • • •>

\Vi 1Yh

1 I 1 i
7, +  r J i- • • ■ +  r J +  • • • ^  l7 i, y2, ■ • y„, ■ • •l

172 1Yn
in welchen alle Teilnenner y,, y2, ... ganze positive Zahlen sind (auch yA). 
Ist A >  0 ganz, aber kein Quadrat, so läßt sich ]/A nach Legendre in 
einen gemischtperiodischen Kettenbruch

[a, a1; a2, ..., an, 2a] (1)

entwickeln, mit der Periode ax, a2, ..., an, 2a.1)

Dabei kann auch n =  0 sein, d. h., die Periode kann sich auf das 
einzige Glied 2a reduzieren. Ist n >  1, so bilden die Glieder ax, ..., an 
eine symetrische Reihe, d. h., es ist

-1-k  (k =  R 2> ■ ■ ■> n )• (2)

Für n — 1 reduziert sich diese Reihe auf ein einziges Glied av 

Für n =  0 liefert (1) bekanntlich stets die Entwicklung der Quadrat
wurzel aus einer ganzen Zahl A ; die Gleichung ^A  — \a, 2a] liefert

nämlich 1ĵ A =  a -1------- =j=, woraus A. =  a* +  R also A  ganz. Für
a +  \A

n >  0 kann aber (1) auch Quadratwurzeln aus gebrochenen Zahlen

x) Bezeichnungen nach PERRON, Die Lehre von den Kettenbrüchen (1913); 
weiter mit „ PERRON“ zitiert.
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darstellen, und wir stellen uns daher die Aufgabe, unter den Ketten
brüchen ( 1 ) solche aufzufinden und zu untersuchen, welche Quadrat
wurzeln aus ganzen Zahlen darstellen.

Ist A  >  0 ganz,

]/A =  [a, ax, a2, ..., an, 2a], (3 )

so setze man n +  1 =  m, und wir werden sagen, daß die Zahl A  und die 
Entwicklung (1 ) vom Rang m sind; sie sind vom echten Rang m, wenn 
sich die Periode ax, a2, . . an, 2a auf keine Periode niedrigeren Ranges 
reduzieren läßt (ist also m der Rang, so ist der echte Rang immer ein 
Teiler von m).

Da der Fall n =  0 erledigt ist, setze man n >  0 voraus und man 
bezeichne mit p x/qx, ..., p j q n die Näherungsbrüche des Kettenbruches

Oi> a2, (4)

Ist zunächst n >  1 , so folgt aus der Symmetrie

qn — pn_ x (Perron, S. 33, Z. 13). (/>)

Aus (3) folgt dann

A  =  a* +  +  («)P«
diese rationale Zahl ist ganz dann und nur dann, wenn

2pn_ xa +  qn_ l 0 (mod pn). (7)

Führt man die Rechnung für n --  1 aus, so bekommt man statt (0 ), (7)
2a

A =  a2 H----- , (6 )
ai

2a — 0 (mod ax — pv 2) (7')

§ 2 . Für n — 1 (Periode ax, 2a) bekommt man die Zahlen und Ent
wicklungen vom Rang 2 aus (6 '), (7') wie folgt: ist ax gerade, ax =  2<%, 
so besagt (7 ') a ■== 0 (mod a), a =  <xt, t >  0 ganz; ist ax ungerade, 
flj =  2a -f 1 , so besagt (7 ') a ~  0 (mod ax), also a =  (2a -f 1 ) t, t >  0 

ganz. Nach (3) und (6 ') bekommt man alle Zahlen und Entwicklungen 
vom Rang 2 durch folgende Formeln: entweder

A  =  ckH2 +  t, (8 )

]laH 2 +  t =  [at, 2 ^ J « t ]  (« ')

(f\, t ganz positiv und sonst beliebig) oder

A  -  (2a +  1 )H2 +  2t, (9)

2) Diese Formeln sind als Spezialfälle von (6), (7) anzusehen, wenn man (wie 
üblich) po =  1, q 0 0 setzt; wir werden dies gelegentlich tun; außerdem werden 
wir gelegentlich p _x — 0, q — i  1 setzen.
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V(2a +  1 )H2 +  21 =  [(2a +  1) t, 2a +  I, (4a +  2) l] (9')

( «  < 0 ganz, i >  0 ganz und sonst beliebig). Außerdem sieht man aus 
(8 '), (9') sofort, daß die Periode dann und nur dann degeneriert (also der 
echte Rang gleich I ist), wenn der Fall (<S') vorliegt und zugleich t — 1 ist.

Wir wollen jetzt dieselbe Aufgabe für n >  1 (also m >  2 ) lösen, 
d. h., wir wollen für jedes vorgegebene m >  2 alle Typen der Ketten
brüche (1) mit m (Riedern in der Periode aufstellen, welche Quadrat
wurzeln aus natürlichen Zahlen liefern, und wir wollen gleichzeitig die 
zugehörigen Zahlen A aus (3) (d. h. die Zahlen vom Rang m) angeben.a)

§3. Um diese Aufgabe zu lösen, betrachten wir für n >  1 die 
Kongruenz (7). Da (pn_ p )t)  —- 1 , so ist (7) durch geeignetes a dann und 
nur dann lösbar, wenn einer der beiden folgenden Fälle vorliegt:

I. pn ist ungerade (,,erste Hypothese“ ),
TI. pn und qn , sind gerade Zahlen („zw eite Hypothese“ ).
Ein a priori gegebener symmetrischer Kettenbruch braucht keine 

dieser beiden Hypothesen zu erfüllen. Beispiel: für [ 1 , 1 , 1 , 1 , 1] ist 
7b — K, 75 3. Die Gleichung

M ,  -i ~  ?V-i7„ (-■  1)M ( 10)

nimmt für einen symmetrischen Kettenbruch infolge (5) die Gestalt

P>An- 1 v i-\  -  ( "  !)" ( u )

an. Daraus findet man im Falle der ersten Hypothese eine Lösung

a i ( _  l)»* p„_fln_^

von (7) [aus ( 1 1 ) folgt, daß diese Zahl a ganz ist, da bei ungeradem pn 
mindestens eine der Zahlen pn_ ,. qn_A gerade ist]. Alle ganzen positiven 
Lösungen von (7) sind also durch die Formel

a  =  h ( —  1)" 7V-i7«-i "h V j , (12)

f ^  / 1 ) »-1 1 n - 1 'I » -  1 Ĵ2')
2Vtl

t ganz gegeben; die Formel (0) gibt dann

A =  [2 +  (—  i)"  1 )"?,.-, [r f - i  +  ( - 1 )"] +
I 1 -2  n 2~r 4?V-i7,i-1>

also nach ( 1 1 )

A  =  +  p„_i [3 +  (—  l )"  +  (—  i r  ? ;-i +  ( i » )

3) Für einige kleinere Werte von m ist das Problem schon von Kui.ER gelöst 
worden (De usu novi algorithmi in problemato Peeliano solvendo, N. C. Potrop. 1 1 
pro anno 1765; vgl. P E R R O N ,  S. 98— 100).
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Die Entwicklung von VA ist dann nach (3)

MÄ  =  Ü  (—  1)W Pn-rtn-l +  P j* a1> a2, • • •> an, (— l)n Pn-tfn-l +  2P j l  (13') 
§ 4. Im  Falle der zw e iten  H yp o th ese  läßt sich (7) in der Gestalt 

Vn~\a +  ¥<?„_! =  0 (mod \pn) schreiben; wegen (5) erhält man für a 
(analog wie im § 3) die allgemeinste ganze positive Lösung

a -  }  (—  1)" p n- ^ n- x  +  i p j >  (14)

t >  (—  l )”- 1 Vn~ x q,l~ 1, (14')
Pn

i ganz; das sind dieselben Formeln wie ( 12 ), ( 12 '), nur mit \t statt /; die 
Formeln (6), (3) geben also

{ -P i t *  4- i p _ ,  [3 +  ( -  1) +  ( -  1)“ q j _ ,  -j- 1, (15)

V4 = ' H(— 1 +  h>„«. «1, «2, ■■■■«„’ <— r>"P„ ¡in I 4  ?'4l- (15')
Wir sind also zum folgenden Teilergebnis gekommen:

Satz 1. I s t  e in  s y m m e tr is ch e r K e tte n b ru ch  ( 4 )  vorgegeben ( n  >  1) ,  

so g ib t  es d a n n  u n d  n u r  d a n n  E n tw ic k lu n g e n  v o m  R a n g  m  =  n  +  1, deren  

P e r io d e  m it  dem  s y m m e tr is ch e n  T e i l  a x, ..., an beg in n t, w enn ( 4 )  entw eder 

d er ersten  ( Tp n u n g e ra d e ) od er d er zw eiten  H y p o th ese  ( p n u n d  qn__x ge ra d e ) 

g e n ü g t; a lle  d e ra rt ig e n  E n tw ic k lu n g e n  u n d  d ie  zu geh örigen  Z a h le n  A  s in d  

d a rin  d u rch  ( 1 3 ) ,  ( 1 3 ' ) ,  bzw. ( 1 5 ) ,  ( 1 5 ' )  gegeben, wo t den B e d in g u n g e n  

( 1 2 ' ) ,  bzw. ( 1 4 ' )  g e n ü g t.* )

Unsere Aufgabe reduziert sich also darauf, für gegebenes n  >  1 
alle symmetrischen Kettenbrüche (4) zu finden, welche der ersten oder 
zweiten Hypothese genügen.

Bem erkungen . 1 . Sind a1, . . . , a n gegeben, so entsprechen nach 
(13'), (15') verschiedenen Werten von t auch verschiedene Werte von A ,  

die nach (13), (15) quadratische Polynome in t sind.
2 . Für hinreichend große Werte von t ist nach ( 12 ), (14) das letzte 

Glied 2a der Periode größer als Max (ax, ..., an), sodaß die Entwicklungen 
den ech ten  Rang m  =  n  -f- 1 haben.

§ 5 . W ir konstruieren allgemeine Ausdrücke der Zahlen und Ent

wicklungen der Ränge 3 und 4. Für m  — 3 ist n  =  2,]/A  —■ [a , ax, ax, 2 a ], 

qn-1  =  <h =  L Pn-1 =  P i =  Pn =■- V* =  a\ +  Die zweite Hypothese 
ist also ausgeschlossen, also soll die erste Hypothese gelten, d. h. p, 
ungerade, d. h. ax =  2(x (<x >  0 ganz); die Bedingung (12') besagt

t > --------------, d. h. soviel wie t >  0; also nehmen (13), (13') die Form
4 a 2 +  1 4

4) Die Formeln (13), (13'), (15), (15') stellen eine unserem Ziel besonders gut 
angepaßte Form eines bekannten Satzes von EULER dar, welcher von MuiR und 
später von H OFFMAX wiedergefunden wurde; vgl. PERRON, S. 98, Satz 17.
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A  =  (4a2 +  l )2*2 +  (8a3 +  6a) 1 +  a2 +  1,

1/Z [(4a2 +  1) ! +  2a, 2a, (8a2 +  2)1 +  24|

(a >  0 ganz, £ 0 ganz) an. Für 1 0 reduziert sieh der echte Rang
auf 1 , sonst ist der echte Rang gleich 3.

§ 6. Für m —■ 4 ist n — 3, A — [a, ax, a2, a,, 2a], p2 — a ^  1 ,
i/2 =  a2, p3 =  « i «2 4- 2«!. Für die erste Hypothese ist notwendig und
hinreichend ax ^  a2 •. • 1 (mod 2), für die zweite a2 0 (mod 2). Setzt 
man zur Abkürzung im ersten Falle a, =■. q, a2 =  o, im zweiten ax — a, 
a, =  2ß, so bekommt man aus ( 12 '), (13), (13') die Formeln

p a 2 +  a
t >  — — —---- ,

2 (q2o +  2q)
A  —-- ( ^ 2a  +  2 p ) 2£2 —  (^ 3(t3 -f- 3(>2fT2 —  2)1, —  a2 +  1 ( íh t 2 +  <*)2,

(17)
=  [(i?2or H- 2̂ >) t — ¿(per2-j-er), 2 (q2o - \ - 2 q ) t —  ( q a 2 A-(j)]

(1 ganz, q >  0 ungerade, o >  0 ungerade), welche der ersten Hypothese 
entsprechen, und aus (14'), (16), (15') die Formeln 

2 aß2 +  ß
t > — , A -  (a2/? 4  v)2 £2 (4a3/?3 +  Oa2/?2 —  1)/ -|-

a2/? +  a
+  (4a2/?4 +  4a/?3 —  3/?2), 

]/Ä =: [(a2/? H • a) t— (2a/?2 +  ß), a, 2ß, a, 2(a2/? +  « ) t  —  2(2<xß* +  /?)]

;i8)

(£, a > 0, /?>0 ganz), welche der zweiten Hypothese entsprechen. Tm Falle 
der ersten Hypothese sind die ersten drei Glieder q, n, o ungerade, das verite 
Glied gerade, so daß 4 der echte Rang ist. Im Falle der zweiten Hypothese 
reduziert sich der Rang auf 2, wenn 2(a2/? +  a)£— 2(2a/?2 -f- ß) =  2ß, 
d. h., wenn I — 2ß a—*; dieser Fall tritt offenbar dann und nur 
dann ein, wenn entweder a =  2u, ß =  ut (u, t ganz und positiv) oder 
a =  2u 4- 1, ß =  (2u 4- 1) v, t — 2v (u 4f; 0, v >  0 ganz); durch Ein
setzung in (18) bekommt man freilich die Formeln (8), (9). Tst endlich 
2ß — <%, t =  1 , so reduziert sich der echte Rang sogar auf 1. Alle Ent
wicklungen des echten Ranges 4 ergeben sich .also aus (17). (18), wenn 
man in (18) alle Fälle mit 2ß =  a£ wegläßt.

§ 7. Wir wollen jetzt die Zahlen pn, qn_ x für einen symmetrischen 
Kettenbruch (4) in eine besondere Form bringen. Es sei zunächst n 
gerade, n — 2k, k >  1 (den Fall k =  1 haben wir im § 5 erledigt).

Der Kettenbruch (4) hat jetzt die Form

[«j, a2, ..., ak, ak, • •., a2, aj].

Bekanntlich ist (Perron, S. 32)

ak~ 1 > • • • > #2> ] --- iak> Uh— P • • •} a2¡Vk- 1

9k
9k-i

(19)
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also „  Pk .
v Pk' v ~  +  Pk- 1Pn_ _  Pk—1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9n Pk ,

9k - —  +  9k- 1 
Pk- 1

^  Vh' i : " Vk- x

9n- 9k
9k

9k-
+  ?*-i

woraus

Pn =  PI +  P ? - ] »  9n-1  =  0 *  +  f f l - l »  P „ - l  =  9n =  Pk9k +  ( 2 0 )
folgt.5)

Ist nun zweitens n ungerade, n =  2Ä: +  1, /: >  1 (die Fälle & =  0, 1 
haben wir in §§ 2,0 erledigt), so hat (4) die Gestalt

[^1? • • •> k̂> b’ • • ■> ®l]j
also wie vorher

Pn =  P * 6  +  ZPkPk-M 9n— 1  =  #  +  2 M fc_ l !  1  
Pn-\ -  9n Pk<lkb +  Pk9k 1 +  Vk-\9k J

(21)

(22 )

(man überzeuge sich wie in 5), daß pnqn_ x — P„^xqn =  — 1).
Führt man p0 =  1, q0 =  0 ein, so gelten (20), (22) auch für k — 1, 

wie eine leichte Rechnung bestätigt.
§ 8. Man untersuche nun, wann die Kettenbrüche (19), (21) die 

erste oder die zweite Hypothese erfüllen. Es ergibt sich:

Satz 2. Der Kettenbruch (19) (k^>_ 1) kann nie die zweite Hypothese 
erfüllen; er erfüllt die erste Hypothese dann und nur dann, wenn pk, pk , 
von verschiedener Parität sind.

Beweis: Der zweite Teil ist klar nach (20); sollte andererseits die 
zweite Hypothese eintreten, so müßten nach (20) pk, pk_ x von derselben 
Parität sein, also müßten pk und pk̂ x ungerade sein (wegen (pk, pk.._x)=  1); 
ebenso müßten qk und qk__x ungerade sein, und das geht nicht wegen 
Pk9k-i— P k -i9 k =  ( —  ! ) * •

Satz 3. Der Kettenbruch (21) (k  ¡> 1) erfüllt die erste Hypothese 
dann und nur dann, wenn pk und b ungerade sind; er erfüllt die zweite 
Hypothese dann und nur dann, wenn b gerade ist.

Der Beweis folgt sofort aus (22), wenn man bemerkt, daß pk, qk 
nicht gleichzeitig gerade Zahlen sein können. * 20

ß) Man beachte, daß für die in (20) angegebenen Werte p nq n — X — Vn—tän ~  1 
folgt, sodaß tatsächlich (pn, qn) — (pn _t, qn—i) 1 ist. Die erste und dritte Formel
(20) stammt im wesentlichen von Se r r e t : vgl. PERRON, S. 3(5.
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Um also unsere Aufgabe für gerades n — 2k (k >  1 ) zu lösen, 
genügt es nach Satz 1 , 2, alle Typen der Kettenbrüche

[«l» a2, ..., a*] (23)

zu finden, für welche pki pk__ , von verschiedener Parität sind; wir wollen 
diese Aufgabe die erste Grundaufgabe nennen. Was die ungeraden 
n — 2k +  1 (k >  1 ) betrifft, so ist die Aufgabe, alle Zahlen und Entwick
lungen vom Rang m --n -\-1 zu finden, welche der zweiten Hypothese ent
sprechen, nach den Sätzen 1 , 3 bereits gelöst: man nehme für [ak, ..., am] 
den Kettenbruch (2 1 ), wo av ak ganz beliebig sind, und b gerade 
(und sonst beliebig) ist, und dann wende man die Formeln (14'), (1.7), 
(15') an. Für diejenigen Zahlen und Entwicklungen vom Rang 
m =  n +  1 (n >  3 ungerade), welche der ersten Hypothese genügen, 
bleibt uns nach Satz 1, 3 noch folgende Aufgabe — die zweite Grundauf
gabe —- zu lösen: es sollen alle Typen der Kettenbrüche (23) mit un
geradem pk gefunden werden.

Bem erkung. Wir haben uns zwar in diesem Paragraphen auf den 
Fall k >  1 (also n >  3, rn >  4) und im Satz 1 auf den Fall n >  1 be
schränkt; man überzeugt sich aber nach den Formeln der §§ 1, 2, 5, 6 
sofort, daß die Sätze 1 , 2, 3 auch für m =  1 , 2, 3, 4 gelten, wenn man 
Po =  U <7o =  0, =  0, q_y =  1 setzt.

§ 9. Ist eine ganze Zahl mit einem kleinen lateinischen Buchstaben 
bezeichnet (z. B. a, p, q), so bezeichne man mit dem entsprechenden 
kleinen deutschen Buchstaben (z. B. ü, p, q) ihren kleinsten nichtnega
tiven Rest modulo 2 ; also z. B. für gerades a ist (i =  0, für ungerades a 
ist <l — 1 . Alle Kongruenzen in diesem Paragraphen sind modulo 2 zu 
verstehen. Es sei k eine natürliche Zahl; M k sei die Menge aller Ketten
brüche

[«i, a2, •••>«*] (23)

mit ganzen positiven Teilnennern.

Wir ordnen jedem Kettenbruch (23) zwei Schemata zu: die „kano

nische Reihe“ (a1a2 ak) und die „Tabelle“ ^

Satz 4. Zwei Kettenbrücke aus M k haben dieselbe kanonische Reihe 
dann und nur dann, wenn sie dieselbe Tabelle haben.

Beweis: Es ist

Pl =  0i, 9i — lj P2 ^  ^2̂ 1 T"
<la =  ö2J p. == +  pt._2, q< -  ( 2 < i £  *), (24)

P tfi-i —  =  1 ( !  <  * ^  k)- (25)

Aus (24) folgt, daß sich die pf, q{ sukzessive aus den a,. berechnen lassen;



8 E. Bunicky:

umgekehrt lassen sich die ö? aus den q£ folgendermaßen berechnen: 
öi =  Pi> a2 — ^  für i <  2 k ist nach (25) mindestens eine der Zahlen 
Pt—n 1 gleich 1 ; ist pf—1 =  1 , so folgt aus (24) <4 P,: +  p£_ 2, ist
<1 ,- 1  =  1, so folgt aus (24) ö- =  q. 4- q£„ 2.

Satz 5. Die Tabelle eines jeden Kettenbruches aus M k hat folgende 
Eigenschaften:

A. Die erste Kolonne6)  hat eine der beiden Gestalten { oder °v

B. Jedes Paar von benachbarten Kolonnen hat eine der folgenden sechs 
Gestalten:

0 1  0 1  1 0  1 1  1 0  1 1  
1 0 , 1 1 ; 0 1 , 0 1 ; 1 1 , 1 0 .

B ew eis  von A: es ist qj =  1 . B ew eis  von B: nach (25) kann in

Pi-iPt 
‘h—i<h

keine Zeile und keine Spalte zwei Nullen enthalten; und ebenso

können nicht alle vier Elemente gleich 1 sein.
Es sei nun T k die Menge aller Tabellen, welche allen Kettenbrüchen 

aus M k entsprechen. Man teile M k in „Typen“ , indem man zu einem 
Typus alle Kettenbrüche aus M k rechnet, welche dieselbe kanonische 
Reihe (d. h. nach Satz 4: dieselbe Tabelle) besitzen. Die Anzahl dieser 
Typen ist 2k; nach Satz 4 besteht die Menge T k genau aus 2k Elementen. 
Aber jedes Element aus T k hat nach Satz 5 die Eigenschaften A, B und 
pe Anzahl derjenigen Tabellen, welche diese Eigenschaften A, B besitzen, 

ist offenbar gleich 2k Also haben wir

Satz (i. Die Menge T k besteht genau aus allen Tabellen der Gestalt
( X, Xo x,\

y#\ /.I'
k\, wo X; =  0 oder 1 für 1 i <= k, y, =  1 und y. =  0 oder 1 

\y iV 2 Vi! ~  —
für 1 <  i 5  ̂k ist, welche die Eigenschaften A, B aus Satz 5 haben.

B eisp ie le . Man kann T k nach Satz 6 konstruieren und dann zu 
jeder Tabelle aus T k die entsprechende kanonische Reihe mit Hilfe von 
(24) berechnen; oder man kann umgekehrt alle kanonischen Reihen auf
stellen und zu jeder die zugehörige Tabelle mit Hilfe von (24) berechnen. 
W ir geben hier T x, T %, T z an, indem wir unter jede Tabelle die entspre
chende kanonische Reihe schreiben:

t x (?) (í); t 2 (;j)(?í)(lJ)(í?);
(0) (1) (0 0) (0 1) (1 0) (1 1) 

rn /0 [ Uwü 1 1\ /0 1 ()\ /0 l lw l l  1\ /I 1 U\ /I 0 1\ /I 0 1\1 3 (i o iMi o il u i iM i i oMi o iMi o d y  i iMi i o/- 
(0 0 0) (0 0 1) (0 1 0) (0 1 1 ) (1 0 0) (1 0 1) (1 1 0) (1 1 1

6) Die te Kolonne“ ist
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§ 10 . Wir werden mit T  (k, *,) die Menge aller Tabellen aus Tk be
zeichnen, deren letzte Kolonne die vorgegebene Gestalt £ hat; ebenso 
sei T  (k, ß £) für k >  1 die Menge aller Tabellen aus T k, deren vorletzte 
Kolonne die Gestalt £ und die letzte die Gestalt £ hat. Nach Satz 6 gibt 
es höchstens drei Typen von nichtleeren Mengen T(k, ß), nämlich 
T  (k, °), T  (k, ¿), T  (k, {) [für k =  1 ist auch die Menge T  (k, ¿) leerj. 
Ebenso gibt es höchstens sechs Typen von nichtleeren Mengen T  (k, £%). 
Wir führen noch die Menge T  (k, l) mit veränderlichem x ein; das ist die 
Menge aller Tabellen aus T k mit der letzten Kolonne l oder }; es ist also 
T  (k, l )  die Vereinigungsmenge der disjunkten Mengen T  (k, ¿), T  (k, j). 
Analog sei T  (k x v~~x) für k >  1 die Vereinigungsmenge der dis
junkten Mengen

T (k  iV)> T(k, ;?), T (k ,% ) ,  T{k,\\).

Die Menge T  (k, *) gibt die Typen aller Kettenbrüche (23) mit ungeradem 
pk an; die Menge T  (k, u gibt die Typen aller Kettenbrüche (23) 
an, für welche pk, pk_y voneinander verschiedene Parität besitzen. Die 
Angabe dieser Mengen löst also die beiden Grundaufgaben von § 8.

Die Anzahl der Elemente der Menge

T{k ,; ) ,  T  (k, ;  *), T(k, i), T{k,

werde der Reihe nach mit v (k, '¡¡), v(k, ßl), v(k, )), v(k, x '~T) bezeichnet. 
Offenbar ist

v (k, ]) =  v (k, J) -f- v (k, [) für k ^ l ,  (26)

v (k, cy =  * (*, J!) +  v (*, i !) +  * ( * , !  J) +  * (* , ;  1) (27)

für k >  1 . Aus Satz 6 folgt

v (& ~r 1 ) 1) =  v (&> i) +  v (&> o)> v d“ 1 ) i) =  v (̂ ’> u) +  v (̂ > i)> 1 (28)
v (k +  1, ¿) =  v (k, ”) +  v (k, I) (k ̂  1). J

Denn offenbar entsteht z. B. T  (k +  1, }), indem man zu jeder Tabelle 
aus Tk die Kolonne J hinzufügt, dann aber nur jene Tabellen beibehält, 
für welche die beiden letzten Kolonnen der Bedingung B aus Satz 6 
genügen; da die (k +  l)-te Kolonne { ist, soll also die k-te die Gestalt 
i oder £ haben. Ebenso beweist man die übrigen Formeln.

Satz 7. Für k ¡> 1 ist

v (*> i) = K2l — (—1)‘) = v(i, i); v(k, J) = ä(2‘ + 2(— 1)‘). (29)
Beweis. Setzt man v (k, J) =; y(k), v (k, j) — z{k), v (k, ¿) — u(k), 

so ist nach (28)

y{k+\) =  z{k) +  u{k)i z{k+ 1) =  2/(£) +  w(&)> u ( k + l )  =  y{k) +  z{lc). (30)
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Also
y(k +  2 ) — z(k -f- 1 ) +  +  1 ) — 2y(k) -1- z(lc) -|- u(k),

y(k +  2) —  y(k +  l) —  2y(k) _  0.

Infolge der (Symmetrie des Systems (30) genügen die drei Funktionen 
y, z, u der Differenzen gleich ung

+  2) —  v(k +  1 ) —  2v(k) =  0 (k — 1 , 2,.. .),  (31)

deren Lösung durch die Angabe von «;(!), v(2) gegeben ist. Der Ansatz 
v — tk führt zur charakteristischen Gleichung i2 —  t —  2 — 0 mit den 
Nullstellen l l — 2, t2 — —  1; also hat (31) die Lösung v(k) — c]2>: -f 
+  c2(— 1 )/ (cl5 c2 konstant). Die Anfangsbedingungen sind (nach der 
Angabe von 7\, T 2 am Ende des § 9)

y (l) -  1, Z(l) -  1, u( 1) 0, y(2) _  1, 2(2) -  1, 7i(2) -  2

und es ergibt sich daher

<m  -  m  =  n a *— < - 1 )‘ ), « ( * )  -  s(2* +  2 ( - 1 )').

§ 1 1 . Salz 8. Es ist

v(k, i) -  :> (2̂  1 1 ( 1/: | ') für k ^  1, (32)

v (k, fu ' ) -  1(2k 1 1 (— 1 )* 1 ') für X: >  1 . (33)

Beweis. (32) folgt, sofort aus (2f>), (29). Man betrachte nun (27); es 
ist offenbar v (k, ,J,‘() v (k — 1 , ,',) |denn läßt man in allen Tabellen
der Menge T  (k, Y) die letzte Kolonne weg, so bekommt man genau
alle Tabellen aus T  (k —  1 , ,1,)]. Analog ist v (k, \ '(J — v {k 1 , j), 
v (&> i o) — v (k — L "), v (X', 'i' 1) v {k —  1, (})- Führt man diese Werte 
in (27) ein und benutzt (29), so folgt sofort (33).

Bem erkung. Schreibt man vor die erste Kolonne einer Tabelle 
noch die beiden „fiktiven“ Kolonnen j/, (wobei sich für £ -  0 die 
Tabelle auf diese zwei Kolonnen reduziert), so sieht man, daß (32) auch 
für k =  U und (33) für k — 0 und k =  1 gilt, wenn man die Anzahlen v 
links formal ebenso wie vorher interpretiert.

Um also für ein gegebenes in >  4 alle Entwicklungen und Zahlen 
vom Rang m zu konstruieren, verfahre man wie folgt (dabei wollen wir 
von Zahlen und Entwicklungen erster oder zweiter Art sprechen, je nach
dem die erste oder die zweite Hypothese vorliegt); man benutzt dabei 
die Sätze 1 , 2, 3, 4, 5, 0, 8 und die Definition von T  (k, Jr), T (k, Jv 1“ r)-7)

I. Es sei in =  n -f- 1 >  4 ungerade, also n — 2k, k >  1 . Hier gibt 
es nur Entwicklungen erster Art. Man bekommt sie folgendermaßen:

7) Man kann diese Mengen vorteilhaft von hinten (d. h. von den lol/.tcn 
Kolonnen aus) konstruieren, wobei nur die Eigenschaften A, B aus 8atz 3 fort
während zu beachten sind.
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man konstruiere zunächst T  (k, Au 1 ') und dann mit Hilfe von (24) alle 
kanonische Reihen (ax a j, welche den Tabellen aus T  (k, '  1 ~r) entspre
chen. Dann wähle man k beliebige ganze |K)sitive Zahlen \t, \k 
und setze a- 2a , — a£ (I i k); endlich wähle man für [«,, . 
den Kettenbrueh [al5 a2, ..., ak, ak, ..., a2, a,] und eine Zahl t mit ( 12'); 
dann geben (13), (13') alle Entwicklungen und Zahlen vom Rang m.

11. Es sei m n 1 4 gcira.de, also n 2k 4 1, k >  1 . Man
bekommt die Zahlen und Entwicklungen vom Rang m zweiter Art, wenn 
man ganze positive Zahlen ay, a2, ..., ak, ß beliebig wählt, für \ay, . an | 
den Kettenbruch [aly a2, . . uk, 2ß, nk, . . a2, ay\ nimmt, und dann die 
Formeln (14'), (15), (15') u.nwendet. Die Zahlen und Entwicklungen erster 
Art bekommt man, indem man zunächst die den Tabellen aus T  (k, J.) 
entsprechenden kanonischen Reihen (Oj rt; ) konstruiert, dann be
liebige natürliche Zahlen a ,, \£., ß wühlt und a- 2 a, fl.(l

i "  k) setzt, für |V/lt .,a„| den Kettenbrueh |u,, a2, ..., ak, 2ß 1 , 
..., r/2, «i| wählt und endlich die Formeln (12'), (13), (13')J anwendet.

§ 12 . Beisp iel 1 . m 5, n 2k 4, k 2. Die 'rabellcn aus 
T  (2, Au 1 , r) sind (",',), (V ¡), (¡'i'); ihnen entsprechen die kanonischen 
Reihen (0, 0), (0, I), ( 1, 1 ). »Schreibt man also av — b, a2 r, so 
ist nach (20) />4 ~|- (bc +  l ) a -f b2, p3 p2q2 -f pxqx bc2 |-
4- 6 -f c, q3 qi -|- q\ c2 -f 1- Den gefundeneil kanonischen Reihen 
entsprechen folgende drei Möglichkeiten: 1 . b —  2a , c 2ß\ 2. b —  2 a , 
c 2ß—  1 ; 3. b ~  2a —  1 , r 2ß 1 (\, ß natürliche Zahlen). Jetzt 
könnte man die Entwicklungen und Zahlen vom Rang 5 mühelos auf
schreiben;8) w ir wollen noch Zusehen, wann der echte Rang kleiner als 5, 

also (als Teiler von 5) gleich 1 ist. ln der Periode [vgl. (13')J 

b, r, r, b, (bc2 -f- b +  c)(c2 4- 1) 4- 2 [(6c +  l ) a 4- 6’J<

ist das letzte Glied gerade, also kann eine Reduktion des Ranges nur 
dann eintreten, wenn b, c gerade sind und b r, d. h., b — c — 2a. Dann 
ist das letzte Glied auch gleich 2a dann und nur dann, wenn / — — \ ist. 
Der einzige Fall der Reduktion des Ranges ist also der Fall b — c ^  2a, 
l — —  ix (x >  0 ganz).

§ 13. B e i s p i e l  2. m - 0, n =  5 =  2k |- 1 , £ — 2. Hier ist die Pe
riode a„ a2, b, a2, av 2a. Die Menge T  (2, ].) besteht hier aus den Tabellen 
(in). (V }), ({¿). denen die kanonischen Reihen (0,0), (0, 1), (1,0) ent
sprechen. Bei den Entwicklungen erster Art treten also folgende 
Perioden auf (da b ungerade sein soll):

8) Man kann die droi Fälle in zwei zusainmenfasson, indem man z. H. die 
beiden ersten zu „b gorade, e beliebig“ zusaminonfußt. »Solche Vereinfachungen 
sind oft möglich.
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I. 2a, 2ß, 2y —  1 , 2ß, 2a, 2a;

II. 2a, 2/5— 1, 2y —  1 , 2/5— 1, 2a, 2a;

I I I .  2a —  1 , 2/5, 2y — 1 , 2ß, 2a — 1, 2a;

dabei sind a, ß, y willkürliche natürliche Zahlen; a wird aus ( 12 ) berechnet 
und t muß so gewählt werden, daß a >  0 ist. Eine Reduktion kann nur 
im dritten Falle eintreten, und zwar ist dann 2 der echte Rang. Dazu 
ist notwendig und hinreichend, daß b — ax,a =  |a2. Für b — ax lautet die 
Gleichung a — \a2 nach (22), ( 12 )

[a[ (axa2 -f- l )8 +  2ax (axa2 - f 1)J t —  \a2 [(axa2 +  l )2 +  axa2\(axa2 -j- 2) =  ia2, 

oder
<h (axa2 +  1) (axa2 -f 3) t =  U 2 (axa2 +  l )2 (axa2 +  3). (34)

In unserem Falle ax =  2a —  1 , a2 — 2/5 besagt diese Gleichung

ß [2/5 (2a —  1 ) +  1]
l -- ---------------------------- j

2a —  1

also muß (da t ganz sein soll) 2a —  1 ein Teiler von ß sein, ß — (2a — 1 ) u, 
1 — 2 (2a —  1 )2 w2 +  u. Der einzige Fall, in welchem sich der Rang 
einer Entwicklung erster Art reduziert (und zwar ist dann 2 der echte 
Rang) ist also der Fall

« i  =  2a —  1 , a2 --- 2u (2a — 1 ), b — 2a —■ 1 , I — 2 (2a — l )2 u2 -f- u, 
wo a, u beliebige natürliche Zahlen sind, was gibt endgültig nur mit 
anderen Buchstabenbezeichnungen die Formeln (9), (9') wieder.

Die Entwicklungen zweiter Art haben dagegen die Periode ax,a2, b — 2/5, 
a2, ax, 2a, wo ax, a2, ß beliebige natürliche Zahlen sind und a sich aus 
(14), (14') berechnet. Eine Reduktion des Ranges auf einen Teiler von 2 
(also auf 1 oder 2) tritt dann und nur dann ein, wenn b — ax, a —- Ia2. 
Das führt wieder zur Gleichung (34), in welcher nur t durch -U ersetzt 
werden soll; also

, «2 K a 2 +  !)L —— ■ •
ax

Damit t ganz sei, ist notwendig und hinreichend, daß a2 — axu (u natür
liche Zahl). Diese Entartung tritt also genau in folgendem Falle auf:

Oj =  b =  2/5, a2 =  2/5 u, t =  4/5 2u2 +  u,

wo ß, u beliebige natürliche Zahlen sind. Hier ist 2 der echte Rang, 
ausgenommen für u — 1 , wo der echte Rang sogar 1 ist; so erhält man 
die Formeln (8), (8') wieder.

Weiter kann sich bei einer Entwicklung zweiter. Art der echte Rang 
auf einen Teiler von 3 (d. h. auf 3 oder 1 ) reduzieren. Dies tritt genau dann
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auf, wenn ax =  a2, 2a b ist. Unter der Voraussetzung ax~ a 2 läßt sieh 
die Gleichung 2a -  b nach (22), (l-l) folgendermaßen schreiben:

[(«? +  l ) 2ö +  2«i (af +  1)J£ — LK  -I" 1 )W  -I- 1) +  «?] («?6 +  2«i) -  6
oder

(«i +  l)[(«i + 1 ) 6  +  2o,]i -  [(«“ +  1)6 -f- 2a1][aJ faft +  1) +  «; +  1J,
K 6 d- 1 )

* =  2 , , +  1 
«r -f- 1

Es soll also axb 4- 1 durch ar{ |- 1 teilbar sein, d. h., axb +  1 =  (<rj-f-l) x,
x — 1 x —  1

x >  0 ganz, b =- axx - {* ---- —; also soll auch ---------  y ^  0 ganz
ai ai

sein, woraus x I -f axy, b (af | l) y ax\ damit b gerade sei,
muß ax und dann auch y gerade sein. Es ergibt sich also sukzessive

y — 2v, ax a2 2 a , l axsx -|- 1 a\ (axy -j- 1 ) 4- 1 -̂ 

16a :,ü -j- 4-v2 -f- 1 ; b — (8\2 -f- 2) v -(- 2a .

Die erwähnte Entartung tritt also genau für

ax a2 2a , b (Ha 2 -\- 2) v -}- 2a , t 1Ha:,w -f- 4a 2 -f- 1

(a , v ganz, <x >  0, v 0) zum Vorschein, was gibt uns die Formeln 
(16) wieder; der echte Rang ist dabei gleich 3, außer für v 0, wo er 
sich auf 1 reduziert.

Führt man in diesem ganzen Beispiel die Einsetzung in ( 12 ) bis (13'), 
bzw. in (14) bis (15'), so bekommt man die allgemeinen Formeln für die 
Zahlen und Entwicklungen vom Rang 6; die Fälle, in welchen der echte 
Rang gleich 3, 2 oder 1 ist, geben die Formeln der §§ 5, 2, 1 — bis auf 
andere Buchstabenbezeichnung — wieder.

Man möchte analog auch für einen beliebigen Rang m analoge 
Resultate über die Fälle der Erniedrigung des echten Ranges finden, 
wie wir sie für m — 2, 3, 4, 5, 6 gefunden haben; doch sollen diese Resul
tate in einem besonderen Artikel formuliert und bewiesen werden.

Der Inhalt dieses Artikles wurde vom Autor in der Sitzung der 
»Jednota ceskych matematikü« am 18. Jänner 1939 vorgetragen.

-T-

0 rozvojich druhe odinocniny z ncüplnych etvereü racionälnich a celych

v FetSzovy zlomek.

(Obsah predeslöho clanku.)

Je-li A racionalni, cele a kladn^ cislo, kter£ neni üplny etveree, Izc 

]/ä  vyjadriti podle zname vety L egendreovy neryze periodickym Fete-
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zovÿm zlomkem tvaru ( 1 ) o m — n 1 clenech v période;*) je-li n >  1 , 
cleny alt a2> ..., an vyhovuji vztahu (2), t. j. tvori symetrickou fadu. Pro 
n --- 0 symetrická cást periody schází a pro n — 1 se redukuje pouze na 
jeden cien %. Nazveme celé neúplné ëtverce A, jichz druhà odmocnina 
vyjadruje se neryze periodickÿm zlomkem o m clenech v période, cisly 
rádu m-ho a rozvoje druhé odmocniny z tëchto cisel v neryze periodické 
zlomky podle vzorce (3) rozvoji rádu m-ho\ mimo to, jestlize tato m-clenná 
perioda se neredukuje na periodu s mensim poctem clenû, nazÿvâme 

takovà A  cisly vlastniho fàdu m-ho, a odpovidajici rozvoje rozvoji vlast- 
niho rádu m-ho. Autor si klade za ùkol najiti zpûsob, jak sestrojiti 
vsechna císla m-ho rádu, kde m je libovolnë dané celé kladné ëislo.

Vn Vn-V pripadë n >  1 necht znaci —1 rcsp. —— posledni rcsp. pfedposledni
<ln <ln i

pribliznÿ zlomek symetrického retëzovcho zlomku (4), kterÿ je definováii 
poslou|)nosti clenû %, a2, symetrické cásti periody; tohoto ozna-

cení —  resp. budeme uzivati v dalsim dûslednc. Z rovnice (3) a ze 
?» (ln- 1

vztahu (5), kterÿ platí pro kazdÿ syinetrickÿ retëzovÿ zlomek, plyne rov
nice (6) a kongruence (7); této kongruenci lze vyhoveti jen ve dvou pfi- 
padech, a to 1 . kdyz pn je lichc, 2. kdyz pn a qn , jsou soucasnë sudâ. 
Oznacme tyto dva pripady slovy: pripad 1. cili prvni suposiœ respektivc 
pripad 2 . cili druhà suposice. Budiz jako drive n >  1 . Resenim kongruence 
(7) vzhledem k a za tobo pfedpokladu, ze cleny al5 a2, . . aH a tedy 
i cisla pu, pu_ ,, qa_| známe, vychází, ze v |)fipadë prvni suposice vsechny 
celé ldadné hodnoty a se vyjadruji vzorcem ( 12 ), kde t nabÿvà vseeh 
celÿch hodnot, vyhovujicich nerovnosti ( 12 '). Üplnë analogicky v pripadë 
druhé suposice jsou vsechny celé kladné koreny kongruence (7) vzhledem 
k a vyjàdfeny vzorcem (14), kde t nabÿvà vseeh celÿch hodnot, vyhovu

jicich nerovnosti (14'). V pripadë 1 . císla A  rádu m =  n -(- 1 resp. VA  
jsou dâna rovnicemi (13) re.sp. (13') a v pripadë 2. rovnicemi (15) resp. 
(15'); pri tom celÿ parametr t musí hovëti nerovnosti (12') v pripadë 1. 
a nerovnosti (14') v pripadë 2. Uvazujme císla lichého rádu m =  2k -|- 1 
a císla sudého rádu m =  2k - f 2, v obou pripadech pro k >  1 , t. j. 
vsechna celá kladná cisla vseeh ràdû vëtsich nez 4. Pro císla rádu m — 
— 2k -f- 1 (k >  1) symetrickÿ retëzovÿ zlomek (4) o n =  2k clenech 
nabÿvà tvaru (19); pro císla rádu m — 2k -h 2 (k >  1 ) analogickÿ 
symetrickÿ retëzovÿ zlomek o n — 2k +  1 clenech ma tvar (2 1 ). Mimo to

*) Cisla vzorcû a odstaveù /.nací vsude císla origináliiího nëmeckébo clânku. 
Konccné a nekoneené jíeriodické zlomky ve vseeh vzorcích jsou \ yjà(lfcny v ozna- 
cenich knihy P erronovv „Die Lehre von den Kettenbrüchen“ . Cleny fetczovÿch 
zloinkû jsou vsude cela kladná cisla.
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Pn> Pn—i a 9n—̂ se vyjadfuji v prvuím pfípadé rovnieerni (20) a v druhém 
prípadé rovnieerni (22). V rovnicích (20) a (22) jsou pk a qk eitatel a jmeno- 
vatel poslední pfiblizné hodnoty fetézového zlomku \ax,a2, ■ ■■,uk 
podobné pk.„A a qk , jsou eitatel a jmenovatel pfed poslední pfiblizné 
hodnoty téhoz retézového zlomku. kterv je za.se fc-tou pfibliznou hod- 
notou symetriekébo fetézee (4). Podio rovnie (20) a podle vztahu 
PkSi’—i— Pi- ] Qk ~  (— 10/' druhá suposiee pro éísla a pro rozvoje lieliého fádu 
m, —_ 2k -f- 1 (k >  1 ) vübee neplatí; první suposiee platí jen v tom pfí
padé, jestlize pk a pk , jsou éísla nizné parity. Podle rovniee (22) pro éísla 
a pro rozvoje sudého rádu m 2k f  2 (k >  1 ) první suposiee je splnéna 
tehdy a jen tehdy, jestlize symetrieky fetézovy zlomek (2 1 ) má strední 
élen h lichy, a jestlize mimo to eitatel pk poslední pfiblizné hodnoty 
fetézce \ak, a2, . r/ J  je také lichy; éísla sudého rádu m 2k +  2 (kr> 1 ), 
vyhovujíeí témto podmínkám, nazveme &dy sudého rádu m 2k f- 2
prvního druhu. Podle rovnie (22) pro éísla sudého rádu m 2k j- 2
(k >  1 ) druhá suposiee je splnéna v tom a jen v tom pfípadé, jestlize 
strední élen b symetriekého retézového zlomku (2 1 ) je sudy, nezávisle 
na hodnotách éísel pk, pk qk, qk a tedy i na libovolnyeh eelych klad- 
nyeli hodnotách élenu au a<¿, . . ak. (lisia sudého rádu m =  21: -f 2, 
vyhovujíeí témto podmínkám druhé suposiee, jmenujme císly sudého 
rádu m — 2k +  2 druhého druhu. Podle livah svrehu uvedenyeh Ize 
uzíti téehto zpusobü k sestrojení vseeh éísel daného rádu m, vétáího nez 4. 
Abychom sestrojili vsechna éísla daného lieliého rádu ni, — 2k +  1 (k >  1 ; 
m 5), staéí najíti vSechny typy fetézovych zlomkú [al5 o2, aA.]
o k élenech, jichz éitatelé pk a pk_ ] poslední a pfedposlední pfiblizné hod
noty jsou éísla ríizné parity. Sestrojme potom pro kazdy typ takovyeh 
fetézovych zlomkú symetrieky fetézee tvaru (19) o n — 2k élenech 
a vypoétéme pfíslusná éísla ptr pt,_\, q„ _]• Dosadíme-li kazdou trojiei 
éísel pn,p n̂ , q n-1  definovanou tímto zpúsobem do vzorcú (13) a (13'), 
kde celistvy parametr i hoví nerovnosti ( 12 '), obdrzíme jisté mnozství 
vzorcú tvaru (13) a (13'), které definují váeehna éísla a vseehny rozvoje 
daného lichého rádu m =  2k +  1 (k >  1). Abychom sestrojili obecné 
vyrazy pro váeehna éísla a pro vseehny pfíslusné rozvoje daného sudého 
rádu m =  2k +  2 (k >  1 ; m >  6) prvního druhu, staéí —  úplné analo- 
gicky jako dfíve —  najíti vseehny typy fetézovych zlomkú o k élenech, 
jichz éitatel pk poslední pfiblizné hodnoty je lichy. Potom zvolíme pro 
kazdy z téehto t }rpú libovolné celé kladné a liché éíslo b, sestrojíme pro 
kazdy typ pomocí élenú ak, a2, ...,a k a pomocí pfíslusného éísla b sy- 
metricky fetézee tvaru (2 1 ) o n =  2k +  1 élenech a vypoéteme pro kazdy 
z takovyeh fetézcú pfíslusnou trojiei pH, p„ Dosadíme-li kazdou
takovou trojiei do vzorcú (13) a (13'), obdrzíme souhrn rovnie, které 
vyjadfují váeehna éísla a váechny ])físluáné rozvoje daného sudého fádu
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2k +  2 (k >  1 ) prvního druhu. Abychom konecné sestrojili vsechna éísla 
a vsechny prísluéné rozvoje daného sudého fádu 2k -f- 2 (k >  1 ) druhého 
druhu, staéí zvoliti jednak k celych kladnych císel al} a2, ..., ak, jednak 
celé kladné a sudé éíslo b. Sestrojme dále pomocí clenú a1} a2, .. . ,a k a b 
symetricky íetézec tvaru (2 1 ) o n — 2k -f 1 élenech a vypoétéme tomuto 
fetézci pííslusnou trojici pn, p.w_,, qn Dosadíme-li tuto trojici do vzorcú 
(15) a (15'), kde celistvy parametr t vyhovuje nerovnosti (14'), vyjadrují 
oba tyto vzorce vsechna císla a vsechny rozvoje sudého fádu m — 
— 2k +  2 (k >  1 ) druhého druhu. Tedy problém konstrukce vsech císel 
a vsech rozvojú daného sudéhá fádu m =  2k -f- 2 (k >  1 ) druhého druhu 
je rozfeáen. Co se tyce problému konstrukce vsech císel a váech rozvojú 
daného lichého fádu m =  2k 1 (k >  1 ) a rovnéz problému konstrukce 
vsech císel a vsech rozvojú daného sudého fádu m — 2k +  2 (k >  1 ) 
prvního druhu, lze fíci toto. Tyto problémy se redukují na dvé úlohy 
z teorie íetézovych zlomkú a to: pro dañé celé kladné k >  1 musíme najíti 
bud 1 . váechny fc-clenné fetézové zlomky, jichz citatelé pk a pk , posled- 
ního a píedposledního pfiblizného zlomku jsou císla rúzné parity, ncbo
2 . vsechny fc-clenné fetézové zlomky, jichz citatel pk posledního pfibliz
ného zlomku je lichy. Témto dvéma úlohám autor fíká prvni resp. druhá 
základní úloha. ReSíme-li tedy obé základní úlohy, múzeme najíti vsechna 
císla a vsechny rozvoje jakéhokoliv daného fádu m vétsího nez 4; proto 
se omezíme jen na fesení obou základních úloh. Za tím úcelem vysetfujme 
modulo 2 hodnoty citatelú a jmenovatelu posloupnych pfibliznych liodnot 
fetézového zlomku (23). K  tomu cíli oznacíme nejmensí nezáporny zbytek 
modulo 2 kazdého celého císla x symbolem X, t. j. r — 0 pro sudé x. 
v =  1 pro liché x. Jinak feceno, oznacíme-li nékteré naturální císlo latin- 
skym písmenkem, oznacíme nejmensí nezáporny zbytek modulo 2 
tohoto císla odpovídajícím némeckym písmenkem. V fetézci (23) bud’tez 
vsechny cleny a],a2> libovolné celé a kladné (k je také libovolné
celé kladné císlo). Symbolu (al5 ü2, ..., a )̂, v némz a,, a2, ..., ak jsou nej
mensí nezáporné zbytky modulo 2 posloupnych clenu «j, a2, ..., ak feté
zového zlomku (23), budeme fíkati kanonická rada modulo 2 fetézového 
zlomku (23) éili krátce kanonická rada tohoto fetézce. Sestrojme fadu
rr\ m n

 ̂—L pfibliznvch hodnot fetézového zlomku (23). Sestrojíme-li 
<h <1* <h

potom ze sloupcú (i =  1 , 2,..., k) symbol T l "  M , budeme nazy- 
6,- 2̂ • • ■ Qk)

vati takovy svmbol tabulkou fetézového zlomku (23) modulo 2 éili krátce 
tabulkou fetézového zlomku (23). Císla cix, ci2, <ik nazveme cleny kano- 
nické fady (a„ a2, ..., ak) a císla pf, c\¡ (i ----- 1 , 2, ..., k) elementy tabulky 
fetézce (23). Dvé &-élenné kanonické fady budeme nazyvati odliénymi, 
jestliáe nejsou identické, t. j. jestlize nemají stejná éísla na stejnych



Kettenbruchentwicklungen der Quadrfttwurzoln ... 17

mistech. Rovnëz dvë tabulky o k sloupcich nazveme odliSnÿrni, jestlize 
nejsou identické v tomtéz smyslu. Kazdÿ ëlen ai (i 1 , 2,..., k) Æ-ëlenné 
kanonické fady mûze nabÿvati jen jedné z hodnot 0 a 1 . Tedy existuje 
celkem 2k odlisnÿch A;-olennÿch kanonickÿch fad. Oznaëme M  k mnozstvi 
vâech fetëzovÿch zlomkù o k celÿch kladnÿch ëleneeh, Rk mnozstvi odlis- 
nÿch kanonickÿch rad v M k. a T k mnozstvi vâech odliânÿch tabulck v M k. 
Mnozstvi vâech fetëzovÿch zlomkù v M k, majicich stejnou kanonickou 
fadu, nazveme typ fetëzovÿch zlomkù v M k modulo 2 cili krâtce typ v M k. 
Kazdÿ typ v M k obsahuje vâechny /"-clenné retëzovë zlomky, jejichz 
cleny jsou kongruentni modulo 2 s odpovidajicimi cleny libovolného 
fetëzového zlomkù téhoz typu cili, coz je ekvivalentni, k odpovidajicimi 
cleny nëkteré urëité kanonickë fady v M k. Pak fikâme, ze tato kanonickâ 
fada charakterisuje typ. rl’edy v M k existuje 2k' rüznÿch typu, kterc 
jsou charakterisovâny 2X ruznÿmi kauonickÿmi fadami. Dûsledkem 
ireducibility pfibliznÿch hodnot fetëzového zlomkù v tabulkach mnoz- 
stvi T k mohou se objeviti sloupce jen jednoho ze tfech tvarü j,'*, 
kombinace ü odpada. A proto alespon jeden ze dvou elementii p(, q(

kazdého sloupce P i

<b
musi se rovnati 1 . Ze vzorcû (24) plyne, ze kanonicka

fada kazdého fetëzového zlomkù urcuje jednoznacnë jeho tabulku. Ale 
i naopak tabulka fetëzového zlomkù urcuje jednoznacnë jeho kanonickou 
fadu. Z toho vyplÿvâ, ze tabulky mnozstvi T k a kanonické fady ninoz- 
stvi Rk jsou ve vztahu vzâjemnë jednoznacného pfifazeni. a proto pocet 
vsech rûznÿch tabulek mnozstvi T k. se rovnâ poëtu 2k vsech rüznÿch 
kanonickÿch fad mnozstvi Rk. Tedy abychom obdrzeli vfiechny rozlicné 
tabulky mnozstvi T k, staci sestrojiti vâechny rozliëné kanonické fady 
mnozstvi Rk pomoci vâech moznÿch kombinaci hodnot 0 a 1 clenû û( 
(i — 1 , 2, ..., k) A;-clenné kanonické fady; vypocteme-li elementy 2k 
tabulek, definovanÿch 2k kanonickÿmi fadami mnozstvi Rk, obdrzime 
vâech 2k tabulek mnozstvi T k. Ale mûzeme sestrojiti vâech 2* tabulek 
mnoèstvi T k jestë jinÿm zpûsobem. Nejprve povâimneme si toho,

ze podle druhé rovnice (24) prvni sloupec Pi kazdé tabulky musi

bÿti jednoho z dvou tvarù J a ¡. S druhé strany ze vztahu 
— p^M i — (—  1 )*, kterÿ plati pro kazdé dva sousedni pfiblizné 

zlomky retëzce (23), plyne kongruence (25). Z této kongruence lze ne- 
pfimo odûvodniti, ze v zâdné tabulée dva sousedni sloupce nemohou bÿti 
identické. Tedy za sloupcem j mûze nâsledovati bud sloupec ° aneb 
za sloupcem ? bud’ } nebo ¿, za J bud } nebo J. Sestrojme v souhlase 
s tëmito pravidly vâechny tabulkové symboly mnozstvi T k timto zpü- 
sobem: doplüme prvni sloupec {  nebo ] kaidÿm sloupcem ze dvou 
pfipustnÿch typü; obdrzime ctyfi tabulkové symboly (?j), (JJ).
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(¡?), (11). Potom doplñme kazdy z téchto ctyrech symbolü tretim 
sloupcem kazdého ze dvou tvarú, které jsou pfípustné po druhém sloupci; 
obdrzíme osm symbolú o trech sloupcich. Pokracujeme-li v analogickycb 
konstrukcích, obdrzíme postupné vsechny tabulkové symboly o ctyrech, 
a péti atd., a koneene o k sloupcich. Pfitom kazdy symbol o v sloupcich 
pfipousti prodlouzeni dvema zpusoby, a to tak, ze za r-tym sloupcem 
symbolu následuje na (v l)-nim misté bud’ jeden nebo druhy z pripust- 
nych sloupcú. Timto zpúsobem obdrzíme 21' rozlicnycb tabulkovych 
symbolu; takové mnozstvi tabulkovych symbolu obsahuje zrejmé i vse
chny tabulky mnozstvi T k, t. j. tabulky vsecb retézovych zlomku v M k. 
Ale pocet vsech rozlicnycb tabulek mnozstvi Tk se take rovná 2a'; odtud 
plyne, ze mnozstvi 2A: A'-sloupcovych symbolu, které jsme sestrojili právé 
popsanym zpúsobem, splyvá s mnozstvim T k. V odstavci 9 jsou uvedena 
schemata mnozstvi T u 1\, T.A. Oznacme souhrn vsecb tabulek mnozstvi

T k, majicich poslední sloupec ^A daného tvaru t. j. jednoho z tvnrii

¡, p symbolem T(k,p)  a pocet tabulek mnozstvi T  (k, *t) symbolem 
v (k,p). Ve zvlástním prípadé, kdy a 1 a x nabyvá kazdé z bodnot 
0 a J, obdrzíme mnozstvi vsecb tabulek T(k,\)\ pocet tabulek tohoto 
mnozstvi oznacme v (k, J). Tabulky mnozstvi T(k,\.) definuji pomoci 
v (/<’, ¡.) prislusnycb kanonickych rad —  take v (k, ¡.) odpovidajicioh 
typu retézovych zlomku v M k, jejicbz citatel ]>k poslední priblizné

bodnoty A je lich\. Tedy, je-li pro k >  1 mnozstvi T  (k, J.) neprázdné, 
( 7 /

t. j. je-li v (k, l) celé kladné oíslo, je mozno rozresiti drubou základní 
úlobu; resení teto úlohy dává pak moznost podle úvah svrcbu uvedenycb 
sestrojiti pro k >  1 vsechna císla sudébo rádu m 2k -|- 2 prvníbo
drubu. Oznacme pro k >  1 souhrn vsecb tabulek mnozstvi Tk, jejicbz 
k-ty sloupec má dany tvar¿ a (k— l)-ní dany tvar p, kde je pfí- 
pustná kombinace, symbolem T  (k, J , a pocet tabulek tohoto mnoz
stvi symbolem v (k, Uvazujme pak mnozstvi tabulek T (k, * 1 r) za 
podmínky, ze proménné veliciny x, y, 2 nabyvají bodnot 0 a 1 ve vsecb 
prípustnych kombinacích. Pocet tabulek mnozstvi T  (k, * 1 x) oznac
me v(k, x] : r). Ponévadz x múze nabvvati kazdé z bodnot 0 a 1 . 
mnozstvi T  (k, * } se rozkládá na dvé mnozstvi T  (k, 'j j) a T  (k, '])
Tedy tabulky mnozstvi T  (k ,xX~x) patrí retézovym zlomkum vsecb 
takovych typú v M k, které vyhovují rovnostem bud pk_ l — 0, 
pA. =  1 aneb p^-, — 1 , px. =  0, culi, coz je ekvivalentní, tém zlomkum, 
jejicbz citatelé poslední a predposlední priblizné hodnoty jsou císla rúzné 
parity. A proto je-li mnozstvi T (k, x '~ x) neprázdné, t. j. je-li 
v {k, x '7 r) oíslo celé kladné, jelio tabulky definují vsecbny typv reté- 
zov\u:b zlomku v M k. které boví podmínee první základní úloby. Tedy
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v prípadé y (k, * 1 T) >  0 Izo zajistó resiti první základní úlohu 
a potom sestrojiti vsechna o isla liohóho fádu m — 2 k -\- 1 (k >  1 ). Defi- 
nitivní fesení první a (Iridió základní úlohy obdrzíme takto. Pro kaídó 
celó kladné A? platí rovnice (28); klademe-li v (k, ¡) y (k), v (k, l¡ )—-z(k), 
v (Je, ¿) — u (Je), prejdou tyto rovnice v system lineárních diferencních 
rovnic

V (k +  1) 2 (Je) +  w (Je), z (Je | I ) y (k) |- u (Je), v (Je -f 1 H  ?/ (/■) -f- 2 (*)•

Po eliminaci z (k) a u (k) dostanomo

V (k- +  2) — y (k I 1) — 2y (k) 0;
ponévadz púvodní system jo symetrioky vzhledein k y (k), z (k), v (k), 
obdrzíme úpifie analogickó rovnice pro z(k) a u (k). Jinymi alovy, kaídá 
z funkeí y (k), z (k), u (k) lloví lineární diferenoní rovnici druhého fádu 
v (Je +  2) — v (k 1) — 2v (k) 0. Z obecnóho reáení teto rovnice v (k) —
— cx2k -j- 1)*' o (Ivon libovolnych konstantáoh cx a r2 odvodíme
[pomocí rovnio y ( 1 ) z ( l )  1 , y (2)  ̂ z(2)  1 , u (1) 0, n ( 2) 2.
plynoucích ze schemat 7T, a 1\ odstavce 0-ho], vzorce (29) a po
tom, pomocí rovnice (26), jiro kazdé celó kladnó k vzorec (32) a pro 
kazdé k celé a vétsí nez l, pomocí rovnic (27) a. (29), vzorec (33). 

2k 1 —  (—  1 )* 1 1
Jelikoz vyraz---------------------má pro k celé a vétáí nez 1 celou kladnou

3 , 2*' 1 — (— 1 )k 1 
hodnotu, existuje v M k pro kazdé k celé a vetsí nez 1 ----------—---------

typu retézovyeh zlomku, Vyhovujíeích podmínoe první základní úlohy, 
2k 1 — (— 1 /' 1

a rovnéz --------------------- typü, vyhovujíeích podmínce druhé základní
3

úlohy. Tyto typy jsou definovánv kanonickymi radami, které lze získati 
pomocí vsech tabulek mnozství T  (k, T ‘Tx) resp. mnoáství T  (k, j.). 
Kazdé z téchto mnozství T  (k, * ]~ x) a T  (k, j.) sestrojí se bezpro- 
stredné vybérem z tabulek mnozství T k. Autor uvádí v odstavcích 1 , 
2, 5, 6 zvlásté vzorce pro císla fádú m =  1, 2, 3, 4, nebot v téchto pfí-

D
padech retézovy zlomek —---- t. j. k-tá priblizná hodnota symetrického

7/
retézového zlomku (4) —  bud vúbec neexistuje aneb se redukuje na po-

slední priblizny zlomek —  =  —, ktery nemá predposledního pribliiného
7/ 7i

zlomku proto v téchto zvláStních prípadech nelze aplikovati bez-
7 i—i

prostredné vzorce (20) a (22). Ale zavedeme-li misto scházejícího pfibliz-
Poného zlomku fiktivní priblizny zlomek —  s citatelem p0 =  1 a s jmeno-
7o
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J)
vatelem q0 — 0 a mimo to zlomek - s p _ , =  0 a q _ x =  I , müzeme

q~ linterpretovati vzorce pro císla fádú m =- 1, 2, 3, 4 jako zvlástní prípady 
obecnych vzorcú. Autor vysetruje také nutné a postacující podmínky 
proto, aby kazdy z fádú m =  2, 3, 4 byl vlastní, a rovnéz jjodmínky, pri 
nichz se v  rozvojích císel téchto fádú periody 2clenné, 3clenné a 4clenné 
redukují na periody s mensím poctem clenú. Jako pííklady autor sestro- 
juje a detailné vysetfuje vzorce pro vsechna císla fádú 5 a 0.
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Über die Nervatur des Hinterflügels der Lamelli-
cornien.

E ine phy logen etisch -system atisch e  und verg le ich en d 

m orpholog ische Studie.

Von YLADIMÍII RAIjTII ASAR,
Z 1 i n, S t u (1 i o n - [ n s t i t u t.

(Fingogangon am 30. April 1942.)

Mit 72 Figurón.

Zur F ragestellung.

Die Nervatur des Insekten-Flügels bildet den Gegenstand einer statt
lichen Reihe von wissenschaftlichen Abhandlungen und Studien. Doch zu 
eindeutigen Ergebnissen kam man bis heute keinesfalls. Die Frage —  
phylogenetisch aufgefaßt —  ist heute allerdings in ziemlich befriedigen
der, wenn auch nicht einwandfreier Weise gelöst und auch allgemein
morphologisch stehen wir heute nicht mehr vor unlösbaren Problemen. 
Dagegen sind die morphogenetischen Fragen der Homologisierung der 
einzelnen Geäderelemente in dem Flügel verschiedener Insekten-Ord
nungen, trotz den hervorragenden Leistungen von R oger, R edtenbacher, 
K olbe, Comstock, N eedham, H orn, H andlirsch, d’ORCHYMONT, K empers 
und vielen anderen Forschern bisher keineswegs in befriedigender Weise 
geklärt worden. Die Schwierigkeiten werden nur langsam und etappen
weise überwunden, e in ige  Elemente der Nervatur, sowie die Flügelner
vatur einiger Ordnungen sind jedoch heute tatsächlich in vollkommen 
eindeutiger Weise geklärt. Die fortschreitende Homologisierung brachte 
auch die unbestreitbare Verbesserung auf dem Gebiete der Vereinheitli
chung der Terminologie mit sich, sodaß wir, mindestens bei den modernen 
Arbeiten, nicht mehr im Labyrinth der Fachausdrücke herumzuirren 
brauchen. Es wird nicht mehr ganz beliebig mit den Fachausdrücken hin 
und her geworfen, die einzelnen Begriffe haben sich stabilisiert, es exi
stieren aber noch weiterhin bei den Autoren Unterschiede in der Auffas
sung der einzelnen Teilfragen. Sie bewegen sich nur mehr in engeren
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Grenzen, die Hauptfragen bleiben meist unberührt. Diese Behauptung 
gilt auch gewiß für meine Auffassung, die —  mit der heute favorisierten 
Deutung d’OncHYMONx’s konfrontiert —  einige grundsätzliche Unter
schiede aufweist, und auch mit meiner früheren Auffassung, die auf den 
Resultaten des genannten belgischen Autors basierte (Monographie der 
Subfam. Troginae der pal. Region. Festschr. E. Strand, Riga 1936), nicht 
im Einklang steht. Nach sorgfältigem und breit angelegtem Studium 
kehre ich nun gewissermaßen zur Auffassung von Comstock-Handlirsch 
zurück, teilweise gehe ich aber meinen eigenen Weg, wo ich es für nötig 
halte. Trotz allen diesen Unterschieden, die, wie ich betonte, nicht mehr 
die hauptsächlichsten Fragen angreifen, bleibt nun mehr die Terminologie 
—  als Ding an sich —  unberührt und es scheinen jene Zeiten vorüber zu 
sein, als man zu jeder Studie über die Nervatur des Insektenflügels 
sozusagen eine vergleichende Tabelle der Fachausdrücke, die von den 
verschiedenen Autoren angewendet worden sind, brauchte, um über
haupt zu einem Resultat gelangen zu können. Natürlich genügt es nicht, 
wenn man dieselben stabilisierten Fachausdrücke benützt, das Haupt
gewicht ist darauf zu legen, daß sie für d ieselben  Elemente gebraucht 
werden. Denn eine einheitliche und in h a lt lich  richtige Terminologie ist 
einer der besten Beweise, daß die betreffende Materie wirklich beherrscht 
wurde, daß die morphogenetischen Fragen klar und eindeutig beantwortet 
worden sind. Auf dieses ideale Postulat müssen wir hinzielen und zur 
Erreichung dieses • Zieles soll auch diese meine Arbeit den Weg ebnen, 
trotzdem, oder eben deshalb, weil sie mit jenen Anschauungen, die meines 
Erachtens nicht richtig sind, abrechnet. Dabei will ich aber gleich be
merken, daß der Hauptzweck meiner Arbeit einzig und allein in dem 
vergleichend-morphologischen Studium der Nervatur des Hinterflügels 
der Lamellicornien liegt und die allgemeinen Fragen nur nebenbei und 
soweit es für das Verständnis der konkreten Fragen nötig ist, berührt 
werden.

Ein fast völlig ungelöstes Problem, welches vorläufig seiner Be
antwortung harrt, steckt in einer ganz anderen Fragestellung —  in der 
Anwendung unserer Kenntnisse in der Systematik der Käfer. Die An
wendung der Flügelnervatur in der Systematik der Insekten ist allerdings 
gar nichts neues. Im  Gegenteil —  seit vielen Jahrzehnten wurden Ver
suche gemacht, das Geäder des Insektenflügels zur phylogenetischen 
Klassifikation, und in praktischer Anwendung, also sekundär, für die 
Determination, auszunützen. Dies geschah besonders dort, wo das Geäder 
in seiner Deutlichkeit, seiner Beständigkeit, zugleich aber in seiner 
Fähigkeit nach Gattungen und event. auch Arten abzuändern, die Ento
mologen direkt herausforderte, respektiert und ausgenützt zu werden. 
Denken wir in diesem Zusammenhang nur an die Hymenopteren, Neuro-
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pteren und Pseudoneuropteren s. lat., an die Zweiflügler und in gewissem 
Grade auch an die Orthopteren. Erst viel, viel später kam man zur Über
zeugung, daß auch die Lepidopteren nicht ausschließlich nach den Farben 
und Ornamenten und zugleich nach den farbigen Tafeln verschiedener 
Bilder-Atlanten bestimmt werden müssen, sondern daß auch da eine 
„morphologisierte“ Determinationsweise zur Geltung kommen kann und 
daß sich dazu in erster Reihe die Nervatur des Flügels eignet.

Es liegt nur in der Natur der Sache, daß der Nervatur des Hinter
flügels bei den Coleopteren sehr spät Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 
Bisher handelte es sich eigentlich, bis auf kleine Ausnahmen, um ganz 
vereinzelte Fälle, um die ersten x\nfänge, die kaum dazu genügen, um 
darüber endgültig entscheiden zu können, ob die Nervatur des Koleopte- 
renflügels klassifikatorisch, bzw. determinatorisch in demselben Maße 
verwendbar ist, wie bei den oben genannten Insektenordnungen. Vorläufig 
sind die Meinungen darüber sehr geteilt. K empers gelangt in seiner bisher 
einzigen a l lgemeinen Studie über die Nervatur des Käferflügels, mehr 
zu negativen Resultaten und warnt vor der Überschätzung der Bedeutung 
des Koleopterengeäders für die Systematik. Dagegen gelangt MaRan, 
auf Grund seiner Studie über die Cerambyciden, zu bemerkenswerten und 
positiven Resultaten und ähnlich auch P rochAzka in seiner Arbeit über 
die Nervatur der Malacodermaten. Die K emperssche Arbeit leidet zwar 
unter dem Mangel an Vorarbeiten und er selbst stützt seine Konklusionen 
nicht auf eine genügend große Anzahl von Feststellungen, jedoch glaube 
ich, daß seine Ansicht im allgemeinen richtig und gut begründet ist.

Bevor wir zum eigentlichen Gegenstand unserer Arbeit schreiten, 
müssen wir uns noch zwei Fragen stellen, deren Beantwortung uns einige 
wichtige Sachen gut beleuchten kann. Die erste Frage lautet: Warum 
erweckte die Nervatur des Käferflügels eigentlich so spät das Interesse 
wissenschaftlich arbeitender Entomologen? Die Antwort scheint leichter 
zu sein, als sie in Wirklichkeit ist. Man begnügte sich lange Zeit mit einer 
bescheidenen Anzahl von schlichten Feststellungen, um nicht eine allzu- 
große Kluft in den allgemeinen morphologischen Kenntnissen über die 
Koleopteren klaffen zu lassen. Erst viel später wurden einige vergleichend
morphologische Studien, fast ausnahmslos nur gelegentlich und im 
Rahmen von allgemeinen Arbeiten und Monographien über verschiedene 
Käfergruppen durchgeführt. Daran erstarrten aber alle unsere Erkennt
nisse. Man wußte evident nicht, was damit anzufangen wäre. Die schein
bar praktische Unbrauchbarkeit schreckte vor weiterem Studium ab. 
Und noch etwas war gleichzeitig im Spiel. Der Hinterflügel eines Käfers, 
unter den Elytren verborgen, war bei der Untersuchung unzukömmlich. 
Man wich vor gewissen Umständlichkeiten und man hat es mit desto 
leichterem Herz getan, als die Morphologie des Ektoskelettes eine überaus
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reiche Fülle von markanten und optisch bequem zu fassenden Merkmalen 
bietet, die die systematische Klassifikation sowie die Determination mehr 
oder weniger mühelos erlauben. Endlich machte sich zweifellos ein ge
wisses Mißtrauen gegen die Wichtigkeit und Beständigkeit der Nervatur 
gerade eines H in te r f lü ge ls  geltend. Man wußte doch, daß auch in jenen 
Ordnungen, wo das Geäder als Klassifikations- und Determinations- 
merkmal hoch geschätzt wird, fast ausschließlich nur jenes des Vorder
flügels respektiert wird und daß die Nervatur des Hinterflügels öfters 
individuell abändert und nicht selten bedenkliche Abnormitäten aufweist. 
Es blieben endlich nur rein morphologische Interessen, welche auch tat
sächlich zu den ersten systematischen Forschungen über das Geäder des 
Käferflügels führten.

Die zweite Frage also lautet, ob die Nervatur des Käferflügels tat
sächlich in genügender Weise s tabi l  sei —  obzwar die Stabilität allein 
für die determinatorischen Zwecke gewiß nicht ausreicht —  um uns für 
die Determination überhaupt verwendbare Tatsachen liefern zu können. 
Für eine verläßliche Antwort besitzen wir noch allzuwenige Erfahrun
gen, jedoch die Praxis in den anderen Insekten-Ordnungen scheint eine 
bejahende Antwort zu geben. Fast ausnahmslos können wir z. B. bei den 
Hymenopteren, Dipteren, Odonaten usw. die Merkmale der Nervatur als 
verläßliche Kriterien der Gattungen und sehr oft der Arten benützen. Aus 
der Praxis wissen wir zwar, daß der Verlauf der einzelnen Adern, beson
ders der Queradern, ihre Anzahl, sowie die Anzahl der Feldchen nicht 
besonders selten erheblichen Schwankungen unterliegt, so daß man zu 
unrichtigen Determinationen oder sogar zur Unmöglichkeit einer ver
läßlichen Bestimmung gelangen könnte. Ich will nur auf die verhältnis
mäßig .häufigen Veränderungen und Abnormitäten bei den Tenthredini- 
den, Pamphiliiden, Apiden, Ephemeropteren und Plecopteren aufmerk
sam machen. Jedoch handelt es sich immer nur um Ausnahmsfäl le.

Anders gestaltet sich aber die Antwort, wenn wir fragen, wie weit 
uns das Flügelgeäder in phylogenetischen Fragen nützlich werden kann. 
Wenn wir heute auch schon in groben Umrissen Klarheit darüber haben, 
wie sich die Nervatur entwickelte, wie sie bei den primitiven und primi
tivsten fossilen Insekten aussah und wie sie sich im Laufe der Zeiten bei 
den geologisch jüngeren Ordnungen veränderte und zugleich einer Ver
einfachung und höchsten Zweckmäßigkeit zustrebte, fehlen uns doch 
manche palaeontologische Zeugnisse eben von den am meisten begehrten 
Übergangsformen. Allzuoft sehen wir uns darauf verwiesen, uns mit 
bloßen „per Analogiam-Urteilen“ zu begnügen. In dieser Hinsicht darf 
man also die Bedeutung des Geäders keinesfalls überschätzen, obzwar 
wir auch in manchen Fällen zu wertvollen phylogenetischen Erkenntnis
sen gelangen können.
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In keiner anderen Insekten-Ordnung, wenn man von mehr oder 
weniger vereinzelten Fällen absieht, unterlag das Flügelgeäder als Ganzes 
so vielen kardinalsten Umänderungen, die in erster Reihe auf verschie- 
denen Anpassungen beruhen, wie bei den Koleopteren. Diese Umänderun
gen trafen nicht nur die Anzahl, den Verlauf oder die Mächtigkeit der 
Adern, sondern sie haben sehr stark die innere Beschaffenheit der Ner
vatur angegriffen. Es ist kaum zu bezweifeln, daß die Umgestaltung des 
Vorderflügels in die stark chitinisiertc Flügeldecke den hauptsächlichsten 
Einfluß auf die Umänderungen der Nervatur des Hintcrflügels ausübte. 
Die Hinterflügel mußten unter den Flügeldecken, künstlich gefaltet und 
,zusammengelegt, verborgen werden. Das führte unbedingt zu verschie
denen, sehr starken mechanischen Anpassungen, die den Verlauf, die 
Entwicklungsstufe und die häufige Unterbrechung der einzelnen Adern 
beeinflußte. Aber dem Hinterflügel fiel nun allein die Aufgabe zu, den 
ziemlich schweren, plumpen Körper beim Flug zu tragen. Die Käfer — 
und auch die gewandtesten Flieger unter ihnen —  sind im Prinzip aus
gesprochene „Kriechtiere“ , was übrigens durch die Reduktion des Flug
apparates bei so mancheu Arten und Gattungen am besten bewiesen wird. 
Es galt nun, den Hinterflügel so fest und steif zu gestalten, wie es nur 
möglich war, um die Vorteile der vierflügeligen Insekten auszugleichen 
und die, durch die Falt- und Biegungsstellen verminderte Steifheit und 
Widerstandsfähigkeit wettzumachen.

Obzwar es nicht zu den Aufgaben unserer Arbeit gehört, diesen 
Fragen weiter zu folgen, müssen wir uns doch dessen bewußt sein, daß 
diese, durch die fortschreitende Entwicklung aufgezwungenen Umände
rungen, uns in höchstem Maße nicht nur die Deutung der einzelnen Ge
äderelemente, sondern auch die Gruppierung der Koleopterenflügel auf ei
ner annehmbaren phylogenetischen Grundlage erschweren. Leider läßt uns 
in dieser Hinsicht die Palaeontologie gründlich im Stich. Einerseits sind 
die fossilen Koleopteren aus den älteren geologischen Perioden äußerst 
selten —  wir kennen aus dem Mesozoikum im ganzen etwa 420 Arten, aus 
dem Tertiär, also aus einer Periode, in der sich die Insektenfauna der 
rezenten Ordnungen zu einer hohen Stufe der Entwicklung und zum 
Artenreichtum aufgeschwungen hat, kaum mehr als 2600 Arten, wovon 
auf die Lamellicornien aus dem Mesozoikum kein einziger Fund, aus dem 
Tertiär etwa 110  Arten fallen. Andererseits sind bei den gefundenen fos
silen Käfern die Hinterflügel unter den Elytren verborgen, so daß wir 
nichts über ihre Beschaffenheit erfahren können. Wir sind dadurch nur 
auf Vermutungen angewiesen, die sich wieder nur mit verschiedenen Ana
logien begnügen müssen.
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Bald nachdem man angefangen hatte, sich mit der Koleopteren- 
Nervatur zu beschäftigen, erkannte man, daß einige Grundtypen des 
Käferflügels unterschieden werden können und daß diese Typen ziemlich 
gut mit den großen Familiengruppen, oder Unterordnungen korrespon
dieren. Seit G angelbauer ’s Systematisch-Koleopterologischen Studien 
(1903) wurde im allgemeinen angenommen, daß die Nervatur des Käfer
flügels drei Häupttypen aufweist. Diese drei Typen sind: I. Adephagen- 
Typus, II. Staphyliniden-Typus, I I I .  Canthariden-Typus, die auch 
R eitter  ohne Bedenken akzeptierte. D ’ O rchymont glaubte die Sache 
dadurch vereinfachen zu können, daß er bloß 2 Typen annahm, indem er 
den Staphyliniden-Typus mit dem Canthariden-Typus vereinigte und 
einen gemeinsamen Polyphagen-Canthariden-Typus aufstellte. Die s. g. 
Facies staphyliniforme bildete weiterhin nur eine untergeordnete Gruppe 
des Canthariden-Typus. Diese Vereinfachung, sei sie noch so verlockend, 

' wie jede Vereinfachung in der Wissenschaft, und trotzdem sie wissen
schaftlich gut begründet zu sein scheint, ist jedoch nicht gut annehmbar. 
Dies erkannte auch K empers, der sagte: „Meiner Ansicht nach gibt es 
nicht nur 3 Typen, sondern sicher mehr, z. B. einen Scarabaeiden-Typus, 
einen Endomychiden-Typus, einen Lathridiiden-Typus usw.“ Wenn wir 
auch riicht geneigt sind, in der Zersplitterung so weit zu gehen, so müssen 
wir doch in dem mit K empers übereinstimmen, daß die Statuierung von 
2 Typen unzureichend ist. Sie ist tatsächlich künstlich und eine solche 
Vereinfachung mußte unbedingt zu mancher schlechten Auffassung, be
sonders bei den Nachfolgern des belgischen Autors, führen. Wieviel 
Typen zu unterscheiden sind, wollen wir vorläufig nicht entscheiden, 
keinesfalls dürfen wir aber die Meinung d ’ORCHYMONT’s und nach ihm 
auch die Meinung M aRa n ’s teilen, daß der von L ameere eingeführte Cupe- 
diforme-Typus unbegründet ist. M aüan  glaubt, daß das Geäder des 
Cupediden-Flügels nur einen wenig modifizierten Typus der Carabifor- 
men-Nervatur darstellt. Damit kann ich mich keinesfalls einverstanden 
erklären. Meiner Ansicht nach stellt uns die Nervatur des Cupediden- 
Flügels den ä ltesten , einzig archaischen  Grundtypus dar, von dem 
wir bei jedem Studium des Koleopterenflügels ausgehen müssen. Die 
artenarme Familie der Cupediden und der Micromalthiden bildet allein 
mit vollem Recht eine eigene Unterordnung der Koleopteren —  die 
C u ped ifo rm ia  —  eine Unterordnung, die einen kümmerlichen Über
rest einer uralten, primitiv organisierten Käfergruppe bildet. Es ist nun 
fraglich, ob diese Unterordnung überhaupt nicht im System vor den 
Adephagen zu rangieren hat und es sind gewiß nur die hochgradigen 
oekologischen Anpassungen, die durch die höchst spezialisierte Lebens
weise dieser Käferfamilien bedingt sind, daran schuld, daß man davon 
vorläufig abgesehen hat. Das Flügelgeäder der Cupediformia ist aber
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unbestritten der am besten erhaltene archaische Typus und die Nervatur 
der Adephagen ist von ihm abgeleitet, und nicht umgekehrt. Dieser Typus 
unterstützt auch die Auffassung V ignon ’s, daß der Ursprung des Koleop- 
teren- und des Hymenopteren-Flügels gemeinsam ist und von den s. g. 
Amphineuren abzuleiten ist. An diesem Flügel wollen wir nun unsere 
Grundbegriffe erläutern. Wir suchen uns dazu wieder den primitivsten 
Typus der ganzen Unterordnung aus, den wir bei Omma stanleyi Newm. 
finden. Das Geäder dieses Flügels ist schon durch die auffallende Regel
mäßigkeit und durch die verhältnismäßig zahlreichen Queradern als das 
ursprünglichste gestempelt und methodisch zur Veranschaulichung der 
Entwicklung und der späteren Adaptationen und Reduktionen in höch
stem Maße geeignet.

Fig. 1.
Der Hinterflügel von Omma stanleyi Newm.

(Nach K olbe aus Me ixn er .)

Der Vorderrand des Flügels wird durch die zwei Randadern, die 
äußere Costa (I-C), und die innere Subcosta (II-Sc) gebildet. Die Sub- 
costa verläuft parallel mit der Costa, sie ist aber gut separiert (ein ar
chaisches Merkmal!) und bis zur Hauptbiegungsstelle sichtbar. Diese 
beiden Adern sind unverzweigt, wie übrigens bei allen Käfern und fast 
allen Insekten überhaupt, was dem primitiven Typus eines Palaeodicty- 
opteron (nach H andlirsch ) völlig entspricht. Parallel mit diesen beiden 
Adern verläuft die Radialader —  Radius (III-R ), welcher dicht vor der 
Mitte den R a d iis e c to r  (Rs) entsendet. Der Radius selbst bleibt prinzi
piell unverzweigt, auch bei den ursprünglichsten fossilen Insekten, da
gegen kann der einzige Hauptast, der Radii sektor, mehrere Nebenäste, 
die regelmäßig gegabelt sind, entsenden. In unserem Falle bleibt auch der 
Radii sector weiterhin unverzweigt. Die kleine R a d ia lze lle  (Rz) liegt 
also zwischen dem Radius und seinem Sektor (sie führt bei d’ Orchymont
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keine besondere Bezeichnung) und seitlich ist sie durch zwei Queradern — 
nennen wir sie radiale Queradern (Rq) begrenzt. Es scheint mir voll
kommen überflüssig und gekünstelt zu sein, diese Queradern als Rami- 
fikationen des Radii Sektors zu bezeichnen, oder sogar, wie es K empers 
tut, sie als Nebenäste der Media zu deuten, welche in einem solchen Falle 
einen wirklich abenteuerlichen Verlauf, nach unnatürlichen Ramifikatio- 
nen, gegen den Vorderrand des Flügels nimmt. Nur für die äußere Quer
ader käme vielleicht in Betracht, sie als einen Nebenast des Rs zu deuten. 
Die nächstfolgende Ader —  M ed ia  oder Mediana (IV-M) —  zeigt in dem 
ursprünglichsten Insektenflügel einen sehr ähnlichen Verlauf, wie der 
Radius. Man möchte hier sogar von einem Sector mediae reden, welcher 
ebenfalls eine Hauptgabelung und zwei Nebengabelungen zeigt, dessen 
Aste schon gegen den Hinterrand des Flügels gerichtet sind. Der Haupt
stamm läuft unverzweigt gegen den Spitzenrand. In unserem Falle be
merken wir zwei Äste der Media (Mx und M2). Mx ist durch eine oblonge 
Zelle unterbrochen, die wir R a d io -M ed ia n ze lle  oder Areola inter
media nennen werden. Diese Zelle ist homolog der Areola brachialis nach 
d ’ ORCHYMONT und sie ist bei Adephagen unvollkommen zweiteilig (voorste 
m it und binnenste m it nach EWerts und K empers). Auch in diesem Falle 
finde ich kaum einen Grund dazu, für die zwei Queradern (Radio-Median- 
Querader [RMq]), die proximal und distal diese Zelle begrenzen, eine 
solche Deutung zu suchen, die bezeugen sollte, daß es sich um Ramifika- 
tionen des Radius oder nach K empers des Radius recurrens und der Media 
handelt. Nur der untere Teil der distalen Querader dürfte als ein Teil 
der Mj gedeutet werden. Eben das übersichtlich und regelmäßig gebaute 
Geäder von Omma, verführt uns nicht zu solchen gekünstelten Erläute
rungen, zu denen das nicht mehr so ursprüngliche Geäder von Carabiden 
leicht verführen könnte.

Die folgende Ader bezeichnen wir als Cubitus (V-Cu). Der Cubitus 
wiederholt, nach H andlirsch , bei den ältesten Insekten die Form der 
beiden vorhergehenden Adern und es ist kein Grund anzunehmen, daß er 
seine Rolle als eine der Hauptadern im Flügel der Koleopteren verloren 
hätte. Der Cubitus teilt sich in unserem Falle in zwei Äste, Cux und Cu2, 
wobei beide Äste durch die zwei intercubitalen Queradern verbunden 
sind. Dieser Cu2 ist dem Cu2 des Scarabaeidenflügels nicht homolog; Cu2 
entspricht in diesem Falle dem ungeteilten Nebenast, welcher im cantha- 
ridiformen Typus in Cu3 und Cu4 geteilt erscheint. Zwischen Media und 
Cubitus, unter der Radio-Medianzelle, befindet sich eine ziemlich schmale 
Zelle, die s. g. Medio-Cubitalzelle, die ohne weiteres mit dem Oblongum  
der Adephagen identifiziert werden kann. Im Sinne des oben Angeführten 
sind die Adern, welche sie seitlich begrenzen, keine Ramifikationen der 
Media, sondern zwei einfache Medio-Cubital-Queradern (MCuq).



Über die Nervatur des Hinterflügels der Lamellicornien. i)

Jene Ader, die nun folgt ist kein Cu3, wie es M e ix n e r  im Sinne der 
Anschauung von C omstock - H a k ü lir sc h  bezeichnet, sondern die Ana lis  
(VI-A), welche wiederum durch zwei Cubitoanale Queradern (CuAq) 
mit dem Cubitus und mit zwei w eiteren Anal-Axillaren Queradern (Aq) 
mit der Axillaris verbunden ist. Die A x illa r is  (Analis axillaris) (V II-Ax) 
ist hier in zwei Äste (Axx und Ax2) geteilt, sonst aber einfach in ihrem 
Verlaufe. Endlich als V III. Ader ist die Accessoria  (Analis accessoris) 
(Acc) zu nennen, die den analen Lappen des Flügels versteift und in 
unserem Falle ebenfalls zweiästig endigt (Accj und Acc2).

Fig. 2.
Der Flügel von Carabus clathratus L. (leicht schematisiert).

Die Bezeichnung der Geäder-Elemente in den Klammern bezieht sich auf die Auf
fassung von d ’OltCHYMONT und KEMPERS, S. m. —  Sulcus medialis, S. a. — 
Sulcus analis, P. m. —  Plica medialis, P. a. —  Plica analis. Die mit o bezeichnete 
Stelle der scheinbaren Anal-Axillar-Querader ist ein Abschnitt der Analis, welcher 
meist bei den Adephagen obliteriert und von dem S. m. durchbrochen wird. —  Die 

übrigen Bezeichnungen siehe im Text.

Betrachten wir nun das Geäder eines Carabus (Carabus clathratus L.), 
in dem wir mit vollem Rechte ein typisches Beispiel des Adephagen- 
Flügels erblicken können. Schon bei oberflächlicher Betrachtung scheint 
uns unbestreitbar zu sein, daß es sich in diesem Falle um einen ziemlich 
selbständigen, aber deutlich von der Urform —  die durch den Flügel von 
Omma representiert wird —  abgeleiteten Typus handelt. Wie ich schon 
bemerkt habe, verleitet der Verlauf der Queradern in dem Raume zwi
schen Rs und Cu zur Anschauung, daß es sich um Ramifikationen des Rs 
und der M handelt. Die Queradern haben sich nämlich mehr gegen die 
Spitze geneigt, so daß der Eindruck einiger Ramifikationen wirklich her
vorgerufen werden kann. Bei der Erläuterung der Nervatur des Omma- 
Flügels haben wir zwei eventuelle Ausnahmen zugestanden (siehe auch
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Fig. 1), nämlich daß die äußere Rq ein Nebenast des Rs und der untere 
Teil der äußeren RMq ein Abschnitt der Mj sein könnten. Der Adephagen- 
Typus scheint für diese Ausnahmen noch mehr zu sprechen. Ich halte es 
auch nicht für ausgeschlossen, daß die erwähnten Queradern, mindestens 
teilweise, durch das Zusammenfließen der Teilabschnitte von Ramifika- 
tionen und der Queradern entstanden sind; ein überzeugender Beweis 
dafür oder dagegen läßt sich leider nicht anführen. Jedenfalls kämen nur 
in diesen zwei angeführten Fällen diese Ausnahmen in Betracht. Zur 
unrichtigen Deutung der Queradern im Apikalteile des Flügels führte 
aber noch etwas anderes als jene äußerliche Ähnlichkeit. D ’Orchymont 
legte nämlich großen Nachdruck auf die Unterbrechung der Adern durch 
die konkaven Sulci (les sillons) und konvexen Plicae (les plis). Er und 
seine Nachfolger wollten darin den besten Beweis dafür erblicken, daß 
der oder jener Bruchteil einer die Zellen abgrenzenden Querader jener 
Hauptader organisch angehört, mit der er zusammenhängt; mit anderen 
Worten gesagt, daß er einen Nebenast derselben bildet. Diese, durch 
Falten verursachten Unterbrechungen bedeuten aber fast durchwegs 
gar nichts, weil sie eben rein mechanisch entstanden und daher nicht 
genetisch zu deuten sind, weil sie infolgedessen als sekundär geschätzt 
werden müssen und weil sie sogar bei verschiedenen Typen nicht den
selben Verlauf haben. Es liegt nur in der Natur der Sache, daß sie t e i l 
w eise wirklich den „Grenzen“ zwischen den Ramifikationen der Adern 
entsprechen, da der Widerstand dort am schwächsten war und die Falte 
dortselbst am bequemsten entstehen konnte.

Beim Adephagen-Typus sehen wir schon, wenn auch noch nicht 
überall ganz deutlich ausgeprägt, daß die Ader, welche so unglücklich als 
Radius recurrens (Rr) gedeutet wurde und in dem Geäder ein vollkommen 
unlogisches und aus'Not erdachtes Element darstellt, nichts anderes ist 
als die Media, welche den Zusammenhang mit den Pteralien verloren hat, 
was offensichtlich wieder mit den Faltungsmöglichkeiten des Flügels 
zusammenhängt. Nur auf diese Weise kann man ohne Gewalt die Ent
stehung des Apertums in dem Flügel des Canthariden-Typus erklären. In 
unserem Falle sehen wir, daß die Media 3 Endäste hat, wovon die M3 von 
der unteren Außenecke des verkürzten Oblongums (MCuz) entspringt 
und mit dem Cux des Omma-Flügels nicht verwechselt werden darf. Cux 
ist in unserem Falle auf ein ganz kleines manchmal kaum sichtbares 
Rudiment reduziert. Cu2 hat einen ähnlichen Verlauf wie bei Omina, die 
folgenden Adern weisen aber schon mehrere Unterschiede auf, die übri
gens gut aus der Abbildung sichtbar sind.

Bei einer anderen, hier nicht abgebildeten Modifikation des Cara- 
biden-Flügels (Pterostichus), wird die Sache etwas weniger übersichtlich. 
Wenn wir z. B. die Abbildung bei K empers (Carabiden-Typus, 1924,



p. 48), oder bei MaRa n  (Sbornik, V 1927) anschauen, sehen wir, daß der 
Cu einen sehr merkwürdigen Verlauf zur Schau trägt. Er entspringt 
scheinbar aus M4 (allerdings mit Hilfe der Medio-Cubitalen Querader =  
=  Cuqx sensu nostro), und in einer kühnen Kurve biegt er gegen den 
Unterrand des Flügels um. Dabei gabelt er sich in zwei Äste. Wir wissen 
aber schon, daß Ciq eigentlich 0u2 ist, und Cu2 der Analis entspricht. 
Die Analis hat nämlich den Zusammenhang mit dem Basalteile (infolge 
des dort verlaufenden S. a.) verloren und sie verläuft nach kurzer Unter
brechung gegen den Hinterrand des Flügels. Die scheinbare Gabelung ist 
also nichts anderes als die persistierende und zugleich stark verkürzte 
Querader Cubito-Analis, die aber nicht mehr senkrecht gegen die beiden 
Längsadern gestellt ist. Darum ist auch die folgende Längsader keine 
A  -f- Axx, sondern nur die Axillaris. Obzwar in dem analen Teile des 
Flügels der Adephagen das Obliterieren einzelner Queradern auffallend 
ist, bleibt das Feldchen zwischen A und Ax1 in allen Modifikationen sehr 
gut sichtbar.

Zum Demonstrieren der allgemeinen Begriffe und der Auffassung 
der Homologisierung, wie wir sie vertreten, event. neu einführen, mögen 
die beiden angeführten Beispiele völlig genügen. Deshalb können wir von 
der Analyse des Staphyliniformen-Typus absehen und den Cantharidi- 
formen-Typus erst an den Flügeln der Lamellicornien ausführlich er
klären. Übrigens kann man K empers die Zustimmung nicht versagen, 
wenn er angibt, daß mit einem Cantharidiformen-Typus keineswegs aus
zukommen ist. Jedoch handelt es sich wahrscheinlich nur um Subtypen, 
die sich in den gemeinsamen Rahmen einordnen lassen. Bevor wir zum 
eigentlichen Gegenstand unserer Studie übergehen, möchte ich doch einige 
Sätze dem Cantharidiformen-Sammeltypus widmen.

Die Radialzelle (Rz) bleibt entw eder bestehen, oder sie ist durch vor
geschrittene Chitinisierung undeutlich geworden. RMz und MCuz bleiben 
nur durch die eine, meist innere Querader angedeutet. Sehr auffallend ist 
das Apertum, ein proximal offenes Feldchen zwischen der oft sehr ver
kürzten M und dem Cu (nach der Auffassung d’ OncHYMONT’s zwischen Mr 
imd M3+4). M und infolgedessen auch die folgenden Adern kommen tiefer 
zu liegen als bei dem Adephagen-Typus. Diese Senkung ist dadurch ent
standen, daß der S. m. nicht unter der M, sondern oberhalb derselben 
verläuft und die M herunterdrückt. Der scheinbare Radius recurrens 
d Orchymont’s ist nur die innere RMq, welche bei einigen Familien gegen 
die Basis des Flügels etwas verlängert erscheint. Es handelt sich offenbar 
um eine sekundäre Verlängerung, die als Versteifung der Membran längs 
des S. m. entstanden ist. Cu ist auffallend kräftig, Cu4 rudimentär, Cu2 
übernimmt dessen Rolle als Fortsetzung des Cu-Stammes (eine kurze 
Unterbrechung wird hier meist sichtbar), er ist daher dem Cux des Omma-

Über die Nervatur de« Hinterflügels der Lamellicornien. 11
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Flügels funktionell analog. Cu4 verliert die Verbindung mit dem Stamme 
(ebenfalls der eventuelle Cu3). Die Verhältnisse im Raume der Analis, 
Axillaris und Accesoria sind sehr vereinfacht (die Queradern fehlen 
vollständig), jedoch unterliegen sie einigen Variationen, die teilweise 
systematisch zu verwerten sind.

Der H in te rflü ge l der Lam ellicorn ien .

Der Hinterflügel der Lamellicornien ist meist sehr gut entwickelt 
und kräftig gebaut. Die Lamellicornien — besonders die Scarabaeiden —  
sind im Durchschnitt sehr gute und ausdauernde, einige von ihnen auch 
sehr schnelle Flieger. Wenn wir bedenken, daß es sich fast durchwegs um 
plump gebaute, schwere Tiere handelt, begreifen wir, warum ihr Flug
apparat sehr solid gebaut sein muß. Der Flügel der Lamellicornien ist 
ziemlich lang, gegen die Spitze allmählich verschmälert, diese erscheint 
meist sehr deutlich akzentiert. Basalwärts verläuft der Ober- und Unter
rand annähernd parallel, der anale Teil ist kaum vergrößert oder ver
breitert. Nur die Goliathinen machen hier eine Ausnahme, indem ihr 
Flügel sich gegen die Basis stark verbreitert. Übrigens ist der Flügel der 
Goliathinen in mancher Hinsicht, besonders was die Nervatur anbelangt, 
höchst interessant und bedeutend abweichend.

Die Nervatur ist im allgemeinen viel kräftiger, als bei den meisten 
Familien der Cantharidiformen, das fast vollständige Fehlen von Quera
dern ist sehr charakteristisch. Dieses Merkmal erinnert nicht wenig an die 
Histeriden. Der Vorderrand wird bis zu der Hauptbiegungsstelle durch 
die bald verfließenden C, Sc und R versteift und besonders der R  ist sehr 
gut entwickelt und in vielen Fällen erreicht er die Spitze des Flügels. 
Dadurch gewinnt der Flügel die nötige Festigkeit und Widerstandsfähig
keit. Vor der Biegungsstelle ist der Außenrand meist fein quergerieft 
und manchmal einreihig behaart. Die Gruppe der Zellen Rz, RMz und 
MCuz, wo sich eben das Hauptgelenk der Querfaltung befindet, wurde 
tiefgreifenden Umänderungen unterworfen, indem hier starke Chitini- 
sierungen, resp. Sklerotisierungen nicht selten fast den ganzen Raum 
erfüllen und die ursprüngliche Form dieser Zellen und den Verlauf der 
Queradern völlig verhüllen. Nur wenige Elemente lassen sich da mit 
gewisser Wahrscheinlichkeit identifizieren, darunter besonders der angeb
liche Rr, der — wie wir schon wissen — nichts anderes ist, als die innere 
Querader der RMz. Die verstärkte, mehr senkrecht gerichtete Partie 
dieser RMq ist nichts anderes als die Abzweigungsstelle des Rs. Wir 
werden diesen Teil weiterhin als Radii sectoris radix (Rsr) bezeichnen. 
Der eigentliche Rs ist durch S. m. und P. m. sehr stark von dieser Wur
zelstelle abgedrängt. Es entsteht hier oft eine mehr oder weniger gemein
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schaftliche, stark chitinisierte. Plaga radialis, wie wir sie im folgenden 
nennen werden. Diese Plaga radialis ist durch die Biegungsfalten meist 
sehr deutlich geteilt und sie ist meist sehr stark gegen die Basis des Flü
gels gerückt. Als sehr charakteristisch für den Flügel der Scarabaeiden 
betrachte ich die mächtige Entwicklung des Cu, welcher leicht S-förmig 
gebogen ist, den Flügel der Länge nach durchzieht und eine der Haupt
stützen des Flügels bildet, wobei aber Cux meist rudimentär ist und durch 
Cu,, in seiner Funktion ersetzt wird. M ist zwar immer basalwärts ver
kürzt, das Apertum ist jedoch ständig deutlich ausgebildet (mit Aus
nahme der Passaliden und einiger Scarabaeiden). Das Apertum ist, wie wir 
schon wissen, und wie es sich durch einwandfreie Homologisierung be
weisen läßt, oben durch M, unten durch Cu und apikal durch die wahr
scheinlich verflossenen Queradern der MCuz (Oblongum), oder bloß durch 
die innere Medio-Cubital Querader begrenzt. MEixNKR.sagt unkorrekt, daß 
M in Cux mündet und dadurch das Apertum apikal schließt. Dann ließe 
sich allerdings die Fortsetzung der Media gegen den Spitzenrand nicht 
erklären. Die Mächtigkeit der abschließenden Querader scheint dafür zu 
sprechen, daß es sich tatsächlich um die gemeinsame, zusammengeflos
sene Querader handelt. Der d’ORCiiv.uoNT’scjiKN Richtung entstehen hier 
gleich zwei kaum überwindbare Schwierigkeiten. M a Ran sagt ausdrück
lich, daß das Apertum dem Oblongum der Adephagen homolog sei. Nach 
unserer Auffassung läßt sich aber von einer Homologie überhaupt nicht 
reden, denn das Apertum ist bloß mit dem Raume, der bei dem Adepha- 
gen-Typus durch M, Cuj und MCuz (Oblongum) eingeschlossen ist, ho
molog. Deshalb könnte man höchstens von einer Homologie des distalen 
Teiles des Apertums mit dem Oblongum sprechen, allerdings auch nur 
dann, wenn wir geneigt wären, an die Persistenz der äußeren Querader 
des Oblongums zu glauben. Da wdr es aber nicht tun, wie aus dem vor
her gesagten hervorgeht, fällt auch diese partielle Homologie weg.

Die zweite Schwierigkeit entsteht dadurch, daß d5Orchymont und 
seine Schule das Apertum durch M und Mr bilden lassen. Was ist aber 
nun einmal diese sagenhafte Media recurrens und was ist der Radius 
recurrens? Etwas haben wir schon früher darüber gesagt. Am Flügel von 
Omma und Carabus sehen wir doch zwischen R und Cu nur eine Längs
ader. Der Flügel der cantharidiformen Polyphagen in der Auffassung von 
d’ Orchymont weist aber zwei solche Adern auf, wenn auch der Rr sehr 
oft stark verkürzt erscheint. Nun glaubte die Orchymont ’sche Schule 
einen Ausweg gefunden zu haben, indem sie den Teil der M (sensu nostro) 
bei den Adephagen und zwar zwischen der inneren RMq und der inneren 
MCuq, für ein Rudiment der Mr erklärte. Das ist aber wieder ein Lapsus 
desselben Styls, wie wir es schon früher bei anderer Gelegenheit bean
standet haben. Die M ist nämlich dicht apikalwärts von der inneren

Über die Nervatur des Hiriterflügels der Lumellicornien.
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Querader der RMz durch den Sulcus medialis (Sillón longitudinal 
median) unterbrochen. Also sekundär, rein mechanisch und in der Be
ziehung zu den Faltungsmöglichkeiten des Flügels. Diese Unterbrechung 
hat also gar keine morphogenetische Bedeutung. Orchymont mußte auch 
zugleich annehmen, daß die angeblichen Rr und Mr, die bei dem Adepha- 
gen-Typus so schön hintereinander folgen und aus nicht gut begreiflichen 
Gründen den Rückwärtsweg gegen die Basis des Flügels einnehmen, sich 
im Polyphagen-Typus voneinander entfernten, indem die Mr tiefer ge
sunken ist. Die Mr (M sensu nostro) ist wirklich tiefer gesunken, der 
Vorgang spielte sich aber wie folgt ab: Der Sulcus medialis hat bei dem 
cantharidiformen Typus nicht die M, sondern die innere RMq dicht vor M 
durchbrochen, so daß M intakt geblieben ist. Und da sehen wir am besten, 
daß diese Ader morphologisch nicht zweiteilig ist, daß die Unterbrechung 
beim Adephagentypus sekundär entstanden ist und'daß sie keineswegs zu 
einer Erklärung führen darf, nach der sie morphologisch aus Mr und Rr 
bestehen sollte. S. m. läuft infolgedessen über der M-Ader und drückt 
diese naturgemäß nach unten. RMq ist dabei bei den Lamellicornien nie 
bedeutender gegen die Basis verlängert, bildet also nicht den sg. R. r.

Die Querader, welche die M mit Cu verbindet und apikal das Aper- 
tum abschließt, ist bei den Lamellicornien immer stark basalwärts ge
neigt, nicht selten in so hohem Maße, daß sie scheinbar einen Teil der 
Media bildet, sodaß diese Längsader nicht selten den Eindruck erweckt, 
als ob sie in den Cu münden sollte. Dieser Eindruck wird noch dadurch 
bedeutend verstärkt, daß der Endteil der M meist sehr stark vom basalen 
Teile abgerückt ist oder bloß durch eine unscharf chitinisierte Makel mit 
demselben verbunden erscheint. Diese Unterbrechung verursacht die Plica 
medialis, welche im Vergleich mit dem Adephagen-Typus mehr apikal- 
wärts verschoben erscheint. Durch die starke Anlehnung der MCuq an den 
Cu besonders aber dadurch, daß dort das Rudiment des Cux mit Cu2 ver
fließt, entsteht am Apex des Apertums oft eine auffallende Verdickung 
des Cubitus, welche nicht selten noch durch angrenzende Chitinisierungen 
vergrößert wird. Wir werden diese Stelle kurzweg als Nodus cubitaiis be
zeichnen (Nc).

Uber den Verlauf des Cu2, der A, Ax und Acc läßt sich im allgemeinen 
kaum etwas Zusammenfassendes sagen und wir werden dem Verlauf der 
genannten Adern erst im speziellen Teil unsere Aufmerksamkeit widmen.

Daß Cu (sensu nostro) wirklich ein Cubitus und nicht eine Media 
(auctores) ist, beweist noch die folgende Tatsache sehr überzeugend. Es 
genügt, ein typisches Beispiel eines cantharidiformen Flügels mit offenen 
Augen zu betrachten, z. B. die Nervatur von Lampyris noctiluca Fall, 
oder eine Lucióla-Art (siehe P rochAzka ). Beide Cu-Adern (Cux - f Cu2), 
die wir als Cu8 u. Cu4 bezeichnen müßten, entspringen aus der angeblichen



M-Ader (Cu-Stamm sensu nostro), wobei dieser Teil des Cubitus vor der 
Ramifikation falsch als medio-cubitale Querader angesehen wird, um der 
belustigenden Tatsache aus dem Wege zu gehen, daß ein Cubitus einfach 
ein Nebenast der Media sei. Die angebliche Medio-Cubital-Querader ist 
entweder die mehr geneigte Cuqx und daher homolog mit Cuq! des Pte- 
rostichus-Flügels, oder, wie ich noch mehr geneigt bin zu glauben, der 
basale Teil des Cubitalastes, der sich im carabidiformen Typus nicht in 
Cu3 und Cu4 teilt und den wir daher dort einfach als Cu2 bezeichnet haben 
und welcher noch in dem Carabus-Flügel (Fig. 2) erhalten bleibt. Indem 
wir die M-Ader nach d ’OitcHYMO.vr für die Cu-Ader halten, entfallen alle 
angeführten Schwierigkeiten, auf die diese Schule in jenem Raume stößt 
und cs bleibt auch dann ziemlich irrelevant, ob wir die Abzweigung vom 
Cu-Stamm für Cmp oder für den Cu-Ast vor der Ramifikation in Cu3 +  
Cu4 halten. Man findet wohl kaum einen schwerwiegenderen Beweis 
dafür, um zu zeigen, wie künstlich und innerlich unwahr die Homologi
sierung des Medio-Cubital-Areales ist, wie sie die d ’ OncTiYMONT’scin-; 

Schule einführte.
Der Flügel der Lamcllicornien ist selten fast hyalin oder nur leicht 

getrübt. Meist erscheint er heller oder dunkler gelbbraun, die skieroti
sierten Stellen, also auch die Adern, sind braun bis schwarzbraun. Bei den 
Goliathiden sind die Flügel fast schwärzlichbraun, nicht selten mit leich
tem bläulich oder grünlich-metallischem Anfluge (also ähnlich, wenn auch 
nicht so stark, wie bei den Buprestiden und Melyriden), oder sogar scharf 
zweifarbig, indem der Spitzenteil viel dunkler gefärbt ist als die Basis 
(wie z. B. bei der hier abgebildeten Dicranorrhina cavifrons).

Bemerkenswert wäre noch, daß einige Gattungen der Scarabaeiden 
bei angelegten (geschlossenen) Flügeldecken fliegen, wie die Gymno- 
pleurini, die meisten Arten der Gattung Oniticellus und die allermeisten 
Cetoniinae. Diese Flugart wird dadurch ermöglicht, daß die Elytren 
seitlich ziemlich tief ausgeschweift oder stark verschmälert sind (Sisyphus 
Latr.).

Obzwar die Scarabaeiden trotz ihres plumpen, schweren Körpers 
meist gewandte und schnelle Flieger sind (z. B. Geotrupes 7 m/Sek.), 
finden wir unter ihnen nicht selten flügellose Formen. Apter sind z. B. 
alle Eucranides, die als gut begrenzter Subtribus das südlichste Südame
rika bewohnen. Aber auch zwei Gattungen der echten Scarabaeides, das 
palaearktische Mnematium M’Leay und südafrikanische Pachysoma 
M’Leay sind apter. Von den übrigen Coprinen ist z. B. die höchst interes
sante indische Gattung Disphysema Har. flügellos. Besonders beachtens
wert ist, daß die artenreiche Gattung Thorectes Muls., welche sich eng 
an die besten Flieger der Familie, an die Gattung Geotrupes, anschließt, 
ebenfalls flügellos ist. Wir finden da keinen annehmbaren Grund, um uns

Uber die Nervatur des Hinterflügels der Lainellicornien. 15
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den Verlust des Flugvermögens eben bei dieser Gattung erklären zu 
können, da hier keine der Ursachen vorliegt, die gewöhnlich zur Flügel
losigkeit führen. Ich habe mehrere Thorectes-Arten untersucht und immer 
nur ganz kleine stummelhafte Rudimente der Flügel vorgefunden, die 
keine Nervatur mehr aufwiesen. Auch die nahe verwandten Lethrus- 
Arten sind, soviel ich konstatieren konnte, flügellos. In der Unterfam. der 
Pachypodinae und zwar bei der südeuropäischen Gttg. Pachypus Latr. 
und der südafrikanischen Gattung Clitopa Er. sind bloß die $ $ flügellos. 
Sie entbehren auch der Flügeldecken, so daß sie den Eindruck von 
neotenischen Weibchen erwecken.

System atische Übersicht.

I. Lucanidae.

Die Chiasognathinae gehören wohl zu den altertümlichsten Luca- 
niden. Dafür spricht die sehr merkwürdige rezente Verbreitung dieser 
Unterfamilie; sie bewohnt fast ausschließlich die neotropische und austra
lische Region mit Ausnahme der einzigen artenarmen Gattung Colophon 
Gray aus Süd-Afrika. Diese Verbreitung trägt unleugbare Merkmale, die 
auf eine Relikten-Gruppe hinweisen und die Entdeckung einer Art im 
baltischen Bernstein (Palaeognathus succini Wag.) unterstützt diese 
Annahme sehr wirkungsvoll. Chiasognathus granti Steph. (Fig. 3) kann 
uns als gutes Beispiel dienen. Die Chiasognathinae zeichnen sich beson
ders durch die gut entwickelte Mx aus, so daß die Fortsetzung des M-Stam- 
mes unbedingt als M2 gedeutet werden muß —  wie dies übrigens vom 
vergleichend-morphologischen Standpunkte aus auch nicht anders mög
lich ist. Auch bei Pholidotus M’Leay ist stark entwickelt. RMq ist, wie 
bei fast allen Lucaniden, verhältnismäßig stark nach hinten verlängert, 
den Eindruck eines Rr erweckend; die Plaga radialis ist nicht besonders 
stark chitinisiert, Rsr verstärkt den basalen Teil der RMq nur sehr 
undeutlich. Die Fortsetzung des R gegen die Spitze ist nicht scharf aus
geprägt, Rs richtet sich auffallend gegen Mi und ist ebenfalls bloß durch 
ein stärker chitinisiertes Band angedeutet. Bei den Chiasognathinen 
begegnen wir einem wohlentwickelten Cu3, welche Ader sonst bei den 
Lamellicomien ziemlich selten anzutreffen ist. W ir können dieses Merkmal 
bei den Lucaniden gewissermaßen als charakteristisch betrachten. Cu3 
und Cu4 haben sich, wie übrigens immer, von dem basalen Teile losgelöst 
und man kann sie für in Reduktion begriffene Adern halten. Ich halte es 
nicht für ausgeschlossen, daß es möglich wäre, das Alter der einzelnen 
Familien, eventuell auch Subfamilien und Triben, nach dem Grade der 
Reduktion der Cubitaladern abzuschätzen und im allgemeinen jene 
Gruppen, bei denen das Geäder im cubitalen und analen Teile gut erhalten
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ist, für ursprünglicher zu halten. Ax1 und Ax2 haben einen langen ge
meinsamen Verlauf, Ax4 biegt dann in charakteristischer Weise gegen A 
um, ohne sie zu erreichen und mit ihr eine anale Schlinge zu bilden.

Merkwürdigerweise spricht die Nervatur der australischen Chiasog- 
nathinen Lamprima latreillei M’Leay (Fig. 4) nicht für eine besonders 
nahe Verwandtschaft mit den amerikanischen Chiasognathinen. Erstens 
ist R stark entwickelt und gegen die Spitze des Flügels verlängert, 
zweitens fehlt M2, drittens ist die Stelle Rsr deutlich verstärkt und vier
tens ist MCuq gar nicht angedeutet, so daß das Apertum spitz endet. Das 
sind wohl Unterschiede solcher Natur, daß sie die Lucanidenforscher dazu 
veranlassen sollten, die Angehörigkeit dieser Gattung zu den Chiasogna
thinen noch einmal gründlich zu überprüfen.

Die echten Lucan inae sind am besten durch den Flügel von Luca- 
nus cervus L. (Fig. 5) repräsentiert. Das Geäder zeigt große Ähnlichkeit 
mit jenem der Chiasognathinae, unterscheidet sich aber durch den deut
lich entwickelten Apikalteil des R, durch einen normal verlaufenden Rs 
und durch die schattenartig angedeutctc Mj. Auch die O don tolab inae 
zeigen keine bemerkenswerteren Abweichungen. Mi und M2 sind wohlent
wickelt, ebenfalls Cu3 und Cu4. Bei Odontolabis ist M weit gegen die Basis 
erhalten, so daß das Apertum sehr lang erscheint. Cu3 und Cu4 nähern sich 
basalwärts so stark, daß sie sich fast berühren. Die C ladognath inae 
sind gut durch den Flügel von Metopodontus cinnammomeus Guer. ver
treten (Fig. 6). M4 ist bloß schattenartig, ähnlich wie bei Lucanus cervus, 

angedeutet, MCuq ist sehr kräftig.
Bei dieser Gelegenheit will ich einem bemerkenswerten Merkmale 

der Lucaniden und —  wie wir später sehen werden — auch fast aller 
Scarabaeiden Aufmarksamkeit widmen. Unter dem Cu (Stamm), sowie 
teilweise auch unter Cu2 erstreckt sich ein strichartiges, unscharf chiti- 
nisiertes Band, das bei einigen Gruppen der Scarabaeiden sogar völlig 
einer Ader gleicht. Es scheint auch sehr wahrscheinlich, daß dieses Band 
seinen Ursprung in einem Geäderelement hat. Es könnte sich dann aber 
um nichts anderes handeln als um einen Teil des Cu. In streng logischer 
Weise fortschreitend müßten wir dann dieses Element für einen Überrest 
des Cu3, unseres Cu3 und Cu4, aber infolgedessen für Cu4 und Cu5 erklären. 
Dies würde auch dem Urtypus eines Palaeoentomons nicht widersprechen. 
Gegen diese Annahme scheinen aber die Verhältnisse zu sprechen, die 
wir an dem viel ursprünglicheren Flügel der Cupediformia und Adephaga 
vorfinden. Außerdem ist der Verlauf dieses Geäderelementes in mancher 
Hinsicht seid* atypisch und erinnert kaum an eine regelmäßige Rami- 
fikation des Cu. Wir stehen da vor einer Frage, die sich kaum in befriedi
gender Weise beantworten läßt. Um Dichtung und Wahrheit möglichst 
auseinanderzuhalten, werden wir uns damit begnügen, dieses Band
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weiterhin aushilfsweise als Cubitus supplementaris —  Cus —  zu be
zeichnen.

Die Dorcinae {Dorcus parallelopipedus L., Fig. 7) und F igu lin ae  
zeichnen sich durch keine konstanten Merkmale aus, am meisten nähert 
sich die Nervatur jener der Lucaninen, jedenfalls aber, vom Standpunkte 
der Phylogenie und Systematik aus, finden wir da nichts, was unser 
besonderes Interesse erwecken könnte. Aus der kleinen, nur zwei Genera 
mit zusammen 7 Arten zählenden Unterfamilie der Syndesinae konnte 
ich leider keinen Vertreter untersuchen. Wenn wir nun die ebenfalls 
nichts Bemerkenswerteres bietende U.-F. der S inodendrinae über
gehen, gelangen wir zur letzten Unterfamilie der Aesalinae, die hin
gegen für uns von hohem Interesse ist. Betrachten wir nun den Flügel 
von Aesalus scarabaeoides Panz. (Fig. 8), jenes merkwürdigen Lucaniden, 
von dem wir bei oberflächlicher Betrachtung gar nicht sagen würden, 
daß er mit den Hirschkäfern überhaupt verwandt ist. Die Aesalinae bilden 
wahrscheinlich eine Ubergangsstufe zu den Scarabaeiden, und zwar zu 
deren Unterfamilie der Troginae. Ich habe mich mit dieser Frage schon 
etwas näher in meiner Monographie der pal. Troginen (1936) befaßt und 
finde hier leider keine Veranlassung, mich darüber eingehender zu 
äußern, da wir bloß die Nervatur des Hinterflügels untersuchen, und diese 
Nervatur a lle in  kann uns keine Entscheidung liefern. W ir werden nun 
betrachten, wie die Nervatur • einer Aesalus-Art mit jener der übrigen 
Lucaniden verwandt ist, oder wodurch sie sich unterscheidet. W ir sehen, 
daß R, apikalwärts von der Plaga radialis, stark gebogen ist und daß er 
sich von dem Außenrande stark entfernt. Der basale Teil der M ist stark 
verkürzt, daher ist das Apertum kurz, Mt fehlt, was sehr auffallend wirkt. 
Vom Cus finden wir nicht die geringste Spur, Cu3 und Cu4 sind stark gegen 
A herabgerückt, so daß Cu4 mit der Analis fast zusammenstößt. Auch die 
sehr schwache Chitinisierung im Bereiche der Plaga radialis lenkt unsere 
Aufmerksamkeit auf sich. Wir sehen also, daß sich die Nervatur der 
Aesalinen stark von jener der übrigen Lucaniden unterscheidet und daß 
sie, wie wir sehen werden, gewisse Ähnlichkeiten mit dem Geäder der 
Troginen verrät.

Bei einer zusammenfassenden Übersicht der Nervatur der Lucaniden 
kommen wir zur Überzeugung, daß diese Nervatur ziemlich eintönig 
ist und daß sie zur Unterscheidung der Unterfamilien —  von den Gattun
gen gar nicht zu sprechen —  und zur Statuierung ihrer phylogenetischen 
Verwandtschaft nur wenig Brauchbares liefert. Sie bezeugt unbestreitbar 
eine enge Verwandtschaft mit der Nervatur der Scarabaeiden und im 
Vorhandensein des Cu3 können wir vielleicht ein primitives Merkmal 
erblicken. Man kann wohl sagen, daß die Nervatur der Lucaniden sich 
von dem Geäder der Scarabaeiden im allgemeinen weniger unterscheidet
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als das Geäder mancher Unterfamilien der Scarabaeiden unter einander. 
Eine scharfe Grenze zwischen beiden Nervaturen kann nicht gezogen 
werden.

I I .  Scarabaeidae.

Die Verteilung der Scarabaeiden in die zahlreichen Unterfamilien 
schwankt sehr erheblich nach der Meinung der verschiedenen Autoren. 
Ebenfalls ist die Reihenfolge dieser Unterfamilien keineswegs stabilisiert, 
da die verwandtschaftlichen Verhältnisse sehr verwackelt und unüber
sichtlich sind, so daß der phylogenetische Zusammenhang schlecht zu 
erfassen ist. Es wurden zwar einige Versuche unternommen, in die Phylo- 
genie der Scarabaeiden schärferes Licht zu werfen, jedoch bisher ohne 
überzeugenden Erfolg. Die Resultate hängen davon ab, auf welche Merk
male der betreffende Autor das Hauptgewicht legte. In dem Coleoptero- 
rum-Catalogus von J c n k -Sciienklin 'o haben die Bearbeiter (B oucomont, 
G ill e t , Aituow, u. a.) diese Familie in 20 Unterfamilien zerstückelt, 
M eixner  nimmt deren nur 14, H andltkscji sogar nur 11 an, da bei diesen 
letztgenannten Autoren manche Unterfamilien als Triben (meist mit 
vollem Recht) betrachtet werden. Jeder Streit darüber wäre aber vor
läufig unnütz, da die individuellen Gesichtspunkte über die Valenz der 
taxonomischen Einheiten sich nie vollkommen decken werden; im Prin
zip müssen wir aber trachten, gegen jede zwecklose oder nicht genügend 
begründete Zersplitterung zu kämpfen und eher der Vereinfachung des 
Systems mit allen Kräften zuzustreben. Auch w ir werden in dieser Arbeit 
eine gewisse Vereinfachung vorziehen, was schon aus methodischen 
Gründen höchst wünschenswert erscheint.

T r  oginae.

Wir beginnen unsere systematische Übersicht mit dieser Unter
familie nicht nur deswegen, weil wir sie für die ursprünglichste halten, 
sondern da wTir zugleich eine gewdsse unleugbare Verwandtschaft zwischen 
Aesalinen und Troginen erblicken. Trotz der späteren, sehr deutlich zu 
Tage tretenden Adaptationen, denen diese Unterfamilie unterlag, lassen 
sich kaum manche Merkmale übersehen, die tatsächlich für ein hohes 
Alter dieser Unterfamilie zu sprechen scheinen. In der schon zitierten 
Monographie der palaearkt. Troginen habe ich die Nervatur des Trox- 
flügels in drei Typen geteilt. Diese Unterteilung kann zugleich als Beispiel 
dafür dienen, wie weit man in einer speziellen Arbeit gehen kann. Leider 
erlaubt uns der breite Rahmen unserer Arbeit nicht, auf solche Einzel
heiten einzugehen und daraus etwaige Schlußfolgerungen zu ziehen. 
Darüber w erde ich noch einiges in der abschließenden Zusammenfassung
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sagen. Als Beispiel kann uns die Nervatur von Trox sabulosus L. (Fig. 9) 
dienen. R ist mächtig entwickelt, die Plaga radialis ist stark chitinisiert 
und zieht sich in einem einwärts gekrümmten Bogen gegen M, eine 
Querader vortäuschend. Die Fortsetzung des R  gegen die Spitze ist nur 
schattenartig angedeutet und kurz. Für den Flügel der Troginen ist die 
vollkommene Reduktion der MCuq charakteristisch, so daß die Media in 
der Spitze des Apertums dem Cubitus dicht anliegt. Rs ist wohlent
wickelt, aber einfach, M4 fehlt, Cu3 und Cu4 sind vorhanden. Der Verlauf 
von A, Ax und Acc ist vollkommen einfach und bietet nichts Interessan
tes. Wir sehen also eine unleugbare Ähnlichkeit mit dem Flügel der 
Aesalinen. Bei dem Sbg. Omorgus (z. B. Trox squalidus Oliv.) ist manch
mal Cu3 schlecht sichtbar, jedoch, wie ich mich an einer großen Reihe von 
Beispielen nun überzeugen konnte, immer anwesend. Stark abweichend 
von dem Flügel der Troxarten ist der Flügel der Gattung Glaresis (z. B.
G. rufa Er., Fig. 10). Wenn man nur die Nervatur in Betracht ziehen 
würde, wäre ein Zweifel über die nahe Verwandtschaft beider Gattungen 
am Platze. C und Sc sind schwach entwickelt, kaum mit dem R-Stamm 
verbunden, der Endteil der M-Ader ist weit vom basalen Teile abgerückt. 
Cu3 und Cu4 fehlen, Ax ist kaum angedeutet. Es handelt sich hier zweifel
los um eine sekundär regressive Entwicklung, die mit der kleinen Gestalt 
und dem kleinen Körpergewicht kausal in Verbindung steht.

Scarabaeinae.

Scarabaeini.

Das Geäder der Scarabaeini zerfällt in zwei Haupttypen, wovon sich 
der erste mit den Subtriben der Scarabaeides, Gymnopleurides und teil
weise auch Sisyphides, der zweite mit dem Subtribus der Canthonides 
sehr gut deckt. Im allgemeinen könnte man die Nervatur des ganzen 
Tribus folgendermaßen charakterisieren: Vermehrung der Rs-Äste, eine 
sehr merkwürdige Beschaffenheit der Chitinisationen im Bereiche des 
Cubital-Nodus, das Fehlen, oder mindestens eine starke Reduktion 
der M2 und eine sehr variable Gestaltung der Nebenäste von Cu.

Die erste Gruppe unterscheidet sich von den Canthonides (neben 
anderen Merkmalen) dadurch, daß ihr die ,,Analschlinge“ fehlt, welche 
bei den Canthonides sehr gut ausgeprägt ist und zu der Nervatur der 
echten Coprini hinüberführt. Bei Scarabaeus scheint der Nc in mehrere 
stärker und schwächer chitinisierte Teile zerschlagen zu sein, deren reelle 
Homologisierung undurchführbar ist. Merkwürdig ist auch die Ax ge
staltet (S . typhon Fisch., Fig. 11, S. pius 111.). Ax4 ist durch ein kurzes 
Rudiment, das senkrecht zu Ax2 steht, angedeutet, Ax2 selbst ist vor 
ihrem Ende deutlich gegabelt, so daß eigentlich noch gewissermaßen



eine Ax3 entsteht. Viel auffälliger sind die Verhältnisse im Bereiche des 
Ne bei der Gattung Gymnopleurus gestaltet (G. coriarius Herbst., Fig. 12, 
G. mopsus Pall, und G. sericeifrons Fairm., Fig. 13). W ir sehen da eine 
stark und scharf chitinisierte, breite Makel, die sich schräg nach vorne 
und oben erstreckt und unten an Cu in jener Stelle ansetzt, wo MCuq in 
diesen mündet und oben eine Längsader schräg nach unten und vorne 
gegen den Unterrand des Flügels entsendet. Diese chitinisierte Makel, 
welche mit der schattenartigen Chitinisierung des üblichen Scarabaeiden- 
Flügels identisch ist, scheint nichts anderes zu sein als der untere Teil der 
äußeren RMq, den wir geneigt sind, mit dein basalen Teile der Mj zu 
homologisieren. Die betreffende Längsader kann daher nichts anderes 
sein, als Mx. Diese Beschaffenheit des Ne bestätigt uns von neuem, daß 
unsere Deutung des Apcrtums und der daran engagierten Adern richtig 
ist; die Anschauung d ’ÜKcnv.MON i ’s könnte uns dagegen in diesem Falle 
keine befriedigende Antwort geben. Die Nervatur der Gymnopleurides 
verrät uns aber auch, daß die übliche Fortsetzung des Cu-Stammes 
richtig als Cu2 zu deuten ist. Cu2 ist in unserem Falle sehr deutlich vom 
Cu-Stamm abgesondert und die kurze Ader, die die eigentliche Fortset
zung bildet, ist Ciq, der auch beim Adephagen-Typus nur als kurzes 
Rudiment erhalten bleibt.

Der Subtribus der Sisyphides, den wir durch den Flügel von Sisyphus 
schäfferilj. (Fig. 14) und Eurysternus daudicans Kirsch (Fig. 15) reprä
sentieren lassen, ist schon nicht mehr so einheitlich in der Nervatur, da 
jene der Gttg. Eurysternus in gewisser Hinsicht schon einen Übergang 
zur Nervatur der Canthonides bildet. Bei Sisyphus schäfferi L. sehen wir 
ebenfalls eine reiche Vermehrung der Rs-Äste, wobei Rs3 sehr absonder
lich, als eine chitinisierte, breite, gegen die Spitze verkürzte Platte ge
bildet wird. M2 fehlt ebenfalls. Sehr interessant sind die Verhältnisse 
im Nc. Die Makeln sind scharf und stark chitinisiert, der queraderartige 
Basalteil der Mx ist gut ausgebildet und auch die eigentliche äußere RMq 
scheint gut erhalten zu sein, obzwar, wie schon gesagt wurde, alle Ver
suche, die einzelnen Makeln im Nc und in der Plaga radialis zu deuten, 
auf große Schwierigkeiten stoßen. Der M-Stamm ist völlig verschwunden, 
so daß das Apertum fehlt —  wohl ein sehr seltenes Merkmal bei den 
Scarabaeiden.*) Cu ist an der Gabelungsstelle kräftig verdickt, Cuj ist 
als kleines Rudiment in der Nähe des Unterrandes des Flügels erhalten. 
Auch Cus ist dort nur angedeutet, Cu3 fehlt vollständig. Ax ist einfach, 
so daß Axx nicht vorhanden ist.

Die Nervatur von Eurysternus unterscheidet sich von jener von 
Sisyphus sehr entschieden. Rs ist nur auf eine Längsader beschränkt, der

*) K empers zeichnet das Apertum bei S. schäfferi falsch ein (Ent. Mitt. 1923, 
p. 81, Fig. 191).
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Basalteil des Mx ist nicht mehr so scharf ausgeprägt, M und damit auch 
das Apertum, ist normal entwickelt. Cu zeigt 4 Äste, dabei ist sehr be
merkenswert, daß die Gabelung des Cu3 und Cu4 erhalten geblieben ist, 
wodurch der beste Beweis der richtigen Homologisierung dieser beiden 
Adern gegeben ist. Zwischen A  und Ax2 begegnen wir schon der, für so 
manche Coprinae charakteristischen „Analschlinge“ . Es könnte hier sehr 
leicht der Eindruck entstehen, daß es sich um eine Querader zwischen A 
und Ax handelt. In Wirklichkeit ist diese angebliche Querader Axx, die 
sich aber oft senkrecht gegen A  stellt, in unserem Falle sogar deutlich 
basalwärts geneigt ist, wodurch der Anschein eines Astes der A  ent
stehen könnte.

Die Canthonides sind in unseren Abbildungen durch Canthon rutilans 
Cast. (Fig. 16) und Deltochilum brasiliense Cast. (Fig. 17) vertreten. Wir 
sehen, daß die Rs-Adern auch weiterhin vermehrt sind, M2 und Cu3 fehlen 
und daß die Analschlinge gut ausgeprägt ist.*) Unbestreitbar bildet die 
Nervatur der Canthonides einen Übergang zu der Nervatur des Tribus

Coprin i #

mit den Subtriben der Pinotides, Coprides und Phanaeides. Dieser 
Übergang äußert sich in erster Linie in der reichen Entwicklung der 
Rs-Adern und in der Ausbildung der Analschlinge. Diese Schlinge wird 
allerdings bei den Phanaeides wieder unvollständig, wodurch ein Über
gang zu den Onitinen gebildet wird. Als sehr charakteristisches Merkmal 
aller Coprinen müssen wir die besonders fortgeschrittene Ausbildung des 
Cus bezeichnen. Es handelt sich hier nicht mehr um eine schattenartige 
Andeutung, wie wir es bisher gesehen haben, sondern um eine besonders 
in ihrem distalen Teile scharf begrenzte, normale Ader. Es wäre noch zu 
bemerken, daß in vielen Fällen die Analis, bevor sie Ax1 aufnimmt, eine 
plötzliche Verstärkung zur Schau trägt. W ir werden wohl nicht weit von 
der Wahrheit stehen, wenn wir diese Verstärkung als ein Rudiment der 
basalen CuAq erklären und darin ein atavistisches Merkmal erblicken. 
Als Beispiele der Nervatur der Coprini können uns folgende Arten dienen: 
Canthidium sp. (Fig. 18), Choeridium mutilatum Har. (Fig. 19), Ontherus 
sulcator F. (Fig. 20), Pinotus mormon Ljungh. (Fig. 21), Heliocopristyrannus 
Thoms. (Fig. 22), Catharsius molossus L. (Fig. 23), Copris lunaris L. 
(Fig. 24), Copris fallaciosus Gill. (Fig. 25), Phanaeus splendidulus F. 
(Fig. 26), Oxysternon festivum L. (Fig. 27) und Gromphas lacordairei 
Brüllt (Fig. 28). Diese elf Beispiele geben uns eine völlig genügende

*) Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß die Abbildung eines Delto- 
chilum-Flügels bei Paulian, Arm. Soc. Ent. Fr., 1938, p. 261 eine zügellose Phan
tasterei ist, die in einer so ernsten Arbeit kaum zu erwarten wäre.
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Übersicht und zeigen uns, daß die Nervatur der Coprinen im ganzen sehr 
uniform ist. Nur einige Einzelheiten verdienen erwähnt zu werden. Bei 
den Gattungen Pinotus (Pinotides), Heliocopris und Catharsius (Coprides) 
sind die Rs-Aste bandartig verbreitert, bei Heliocopris kann man außer
dem genau den Verlauf von Cut und Cu2 verfolgen. Cu4 ist eng an Cu2 
angeschlossen und im Bereiche des Nc kurz unterbrochen, so daß dort 
ein ovales Fensterchen entsteht. Da auch Cus sich vor dem Ende mit Cu2 
verbindet, wird das Ende von Cu von drei verschiedenen Adern gebildet. 
Bei Catharsius molossus L. finden wir, ähnlich wie bei Eurysternus (siehe 
Fig. 15) die Andeutung der Gabelung von Cu3 und Cu4. Die Nervatur der 
Coprides und Pinotides ist, bis auf ganz kleine Unterschiede, gänzlich 
übereinstimmend, wodurch die äußerst nahe Verwandtschaft beider 
Gruppen bezeugt wird. Die besondere Kräftigkeit des Geäders bei man
chen Coprinen läßt sich einfach dadurch erklären, daß an die Flügel 
dieser großen und schweren Tiere große Ansprüche gestellt werden. 
Dieselbe Erscheinung wiederholt sicli bei den großen Dynastinen.

O n itin i.

Der auffallend lange und schmale Flügel der Onitinen bewahrt im 
allgemeinen sehr orthodox den Typus des Coprinen-Flügels. Die Rs-Äste 
sind etwas graciler gebaut, Rs2 verläuft zuerst gerade, zeigt aber vor dem 
Ende eine plötzliche Biegung, Rs3 ist bloß schattenartig erhalten. Cu4 ist 
nicht angedeutet und der Hauptunterschied besteht darin, daß Cus meist 
kaum sichtbar ist, keinesfalls aber eine Ader bildet. Axx zeigt wieder eine 
Neigung zur Bildung einer Analschlinge, obzwar diese nie so vollständig 
wird, wie bei den echten Pinotides und Coprides. Als Beispiel können uns 
folgende zwei Flügel dienen: Onitis belial F. (Fig. 29) und Chironitis 
furcifer Rossi (Fig. 30).

O n itice llin i.

Als Beispiel diene uns die Nervatur des Flügels von Oniticellus fulvus 
Goeze (Fig. 31). Rst und Rs2 sind schlank und verbinden sich fast vor der 
Spitze des Flügels. Dies erinnert uns schon an die Verhältnisse, denen wir 
bei den Onthophagini begegnen werden, Rs3 ist als breites, chitinisiertes 
Anhängsel angedeutet. M4 ist auffallend verstärkt, indem sie durch ein 
chitinisiertes Band begleitet wird. Cu4 und Cus sind kaum bemerkbar. 
Das Rudiment der Seitenäste von Cu erkläre ich in unserem Falle für Cu3, 
und nicht, wie üblich, für Cu4. Zu dieser Annahme führt mich die weit 
gegen Cu2 vorgerückte Lage dieses Rudimentes. Es wäre dies der einzige 
mir bekannte Fall, daß Cu3 bestehen bleibt, während Cu4 völlig atrophiert. 
Die Vereinfachung der Verhältnisse in der Analpartie des Flügels über
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führt uns schon zu derselben Konstelation, der wir bei den Onthophaginen 
begegnen. Die einzige erhaltene Ax-Ader halte ich für Ax2; Axl5 die immer 
die Tendenz zur Bildung der Analschlinge manifestiert, ist völlig ver
schwunden.

Onthophagini.

Die Onthophagini sind auf Grund des Flügelgeäders kaum von den 
Oniticellinen zu trennen. Wir finden bei größter Aufmerksamkeit gar 
nichts, was wir als absolut charakteristisch für diese Gruppe erklären 
könnten. Alle Unterschiede erweisen sich bei größerem Vergleichsmate
rial nur als artliche Unterschiede und man kann sagen, daß manche Arten 
der Gattung Onthophagus sich untereinander in dieser Hinsicht bedeuten
der unterscheiden als die ganze Gruppe im allgemeinen gegenüber den 
Oniticellinen. Es ist also ungemein schwer, ein Charakteristikum anzu- 
geben, das die Trennung von den Oniticellinen erlauben könnte. Der 
Endteil des R ist gut entwickelt und immer von dem Vorderrande mehr 
oder weniger entfernt. Die Radii sectores sind fast immer in dreifacher 
Zahl anwesend, wobei Rs3 öfters bloß als chitinisiertes, breites, apikal 
verkürztes Band erhalten bleibt. Rst und Rs2 sind mit wenigen Aus
nahmen vor der Spitze verbunden, selten haben sie einen gemeinsamen 
Ursprung. Der ganze Raum zwischen den einzelnen Radial-Asten ist 
stärker chitinisiert als der übrige Flügel, öfters tritt durch die noch etwas 
stärkere Chitinisierung der äußerste Außenrand des Flügels (hinter der 
Plaga radialis) zum Vorschein, wodurch ein weiterer R-Ast vorgetäuscht 
wird, so daß man den eigentlichen Endteil der R-Ader fälschlich für den 
ersten Sektor des Radius halten könnte. In Wirklichkeit handelt es sich 
aber bloß um eine Verstärkung des äußersten Außenrandes und nicht um 
ein Geäder-Element. Mj ist immer gut entwickelt, M2 fehlt vollständig. 
Cu 2 wird nur selten von einem Teil des Cu4 begleitet (z. B. bei Onthophagus 
[Proagoderus] gemmatus Pering., Fig. 33, Onthophagus fracticornis 
Preyssl., Fig. 34 und Onthophagus ovatus L., Fig. 36), meist fehlt auch 
Cus. Bei Caccobius schreberi L. (Fig. 32) können wir die rudimentäre 
Cu-Ader, ähnlich wie bei den Oniticellinen, für Cu3 halten, bei der Gattung 
Onthophagus ist es aber immer nur Cu4, welcher erhalten bleibt. A  ist 
einfach, Ax4 fehlt, Ax2 ist meist unterbrochen (Fig. 32, 33, 36 und Ontho
phagus gazella F., Fig. 37), seltener bloß in der Basalhälfte stark ge
krümmt (Fig. 34 und Onthophagus verticicornis Laich, Fig. 35), oder fast 
gerade (Phalops jlavicinctus Klug, Fig. 38). Ich möchte noch bemerken, 
daß die M-Ader nur sehr selten stärker reduziert erscheint (Fig. 34), in 
den meisten Fällen ist das Apertum sehr gut entwickelt. Da ich von einer 
langen Reihe der Onthophagus-Äxten die Nervatur des Hinterflügels 
untersuchte und nirgends größere Unterschiede vorfand, kann man wohl
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mit Recht behaupten, daß diese ganze riesige Gattung (von mehr als 
1500 Arten) auch phyletisch sehr einheitlich ist.

G eotrupinae.

In diese Unterfamilie können wir folgende Gruppen, die öfters als 
selbständige Unterfamilien figurieren, als Triben aufnehmen, ohne eine 
allzugroße Buntheit dieser Unterfamilie zu verursachen: Geotrupini, 
Taurocerastini, Hybosorini, Orphnini, Ochodaeini, Idiostomini, Dynamo- 
pini und vielleicht auch die höchst merkwürdige Gruppe der Termito- 
troginen (mit einer einzigen seltenen Gattung Termitotrox Wasm. mit 
drei Arten). Es existieren zwar sehr große habituelle Unterschiede, die 
gegen diese Zusammenziehung, mindestens in einigen Fällen, zu sprechen 
scheinen, doch glaube ich, daß es sich meistens um oekologische Adap
tationen handelt, da die leitenden morphologischen Merkmale allen diesen 
Triben gemeinsam sind. Und auch das Flügelgeädcr spricht keinesfalls 
gegen eine solche Zusammenziehung, da es sehr einheitlich, aber gegen 
das Geäder der Scarabaeinac und der Aphodiinac sehr gut abgegrenzt ist.

Der apikale Teil des R befindet sieh dicht am Oberrandc des Flügels, 
der einzige Rs-Ast ist bei den echten Gcotrupincn stark wellig gekrümmt 
(Geotrupes vcrnalis L., Fig. 39, Cernfophyus typhoeus L., Fig. 40), bei den 
anderen Mitgliedern dieser Unterfamilie aber fast gerade, oder sogar stark 
nach unten gebogen (z. B. Hybosorus illigeri Reiche, Fig. 41). Bei den 
Geotrupincn zieht sich zwischen M2 und Rs schräg nach vorne eine 
schattenartige Ader, die wohl nur als Mx zu deuten ist. Cux und Cus fehlen, 
Cu3 und Cu4 sind vorhanden. M legt sich eng an das Ende des Cu-Stammes 
an, so daß das Apertum scharf zugespitzt erscheint und die MCuq gar 
nicht angedeutet ist. Cu3 ist jedoch in einigen Fällen sehr schwach ange
deutet oder er kann vollständig fehlen. Ax2 ist stark gekrümmt, bei 
Geotrupes vernalis (Fig. 39) erblicken wir sogar ein kurzes, leicht über
sehbares Rudiment der Axx. Im ganzen ist der Flügel der Geotrupinen 
viel schwächer chitinisiert als bei den Scarabaeinae, oft sind die Makeln, 
besonders bei kleinen Tieren (z. B. bei einigen Orphninen) fast vollkom
men verschwunden.

Acan thocerinae.

Ich möchte an diese Stelle die sehr merkwürdige, nicht besonders 
artenreiche laparosticte Unterfamilie der Acanthocerinen einreihen, deren 
systematische Stellung bisher sehr unsicher ist. Die Tiere, die das Ver
mögen besitzen, sich kugelig einzurollen und mit Hilfe der überaus 
breiten Schienen den Körper auch von der Bauchseite her völlig zu be
decken, stehen in mancher Hinsicht den Troginen nahe, sonst nehmen sie
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aber eine sehr separierte Stelle im System der Scarabaeiden ein. Dies 
wird größtenteils dadurch verursacht, daß diese Tiere gänzlich an ihre 
nicht-coprophage Lebensweise angepaßt sind und daß die Tiere durch 
diese hochgradigen Adaptationen habituell und morphologisch stark 
ummodelliert wurden. Die Nervatur der Hinterflügel unterscheidet sich 
ebenfalls sehr bedeutend von jener der Geotrupinen und der Aphodiinen, 
sowig auch der Troginen. Wir finden bloß einen Radii sector, Mx ist er
halten, M2 fehlt, der M-Stamm fehlt ebenfalls (mindestens in jenen Fällen, 
die ich untersuchen konnte), so daß wir das Apertum völlig vermissen. 
Von Cu-Adern finden wir nur Cu2 und Cu4, Cus ist gar nicht angedeutet. 
Sehr merkwürdig ist die Analis gestaltet. Sie zeigt ein Rudiment einer 
CuAq, was wohl eine seltsame Erscheinung in dem Bilde des Geäders der 
Scarabaeiden ist. Ax1 fehlt, Ax2 ist stark gekrümmt. Als Beispiel der 
Nervatur kann uns die Abbildung des Flügels einer Cloeotus-Art-(Fig. 42) 
dienen.

26

Aphodiinae

mit den Triben Aphodiini, Aegialini und Chironini, von denen die zwei 
zuletzt genannten öfters für selbständige Subfamilien gehalten werden, 
unterscheiden sich in der Nervatur des Hinterflügels von den übrigen 
Coprophagen sehr bedeutend. Demgegenüber sind die Unterschiede im 
Rahmen der Unterfamilie nur sehr gering. Das Geäder ist im allgemeinen 
sehr subtil gebaut, wie es auch bei den Tieren von durchwegs kleiner oder 
sehr kleiner Gestalt nicht anders zu erwarten ist. Der End teil der R-Ader 
ist meist dicht neben dem Außenrande des Flügels gelegen, von den 
Sektoren sind nur Rs4 und Rs2 vorhanden, selten ist auch Rs3 sehr 
schwach, nur schattenartig angedeutet. M2 fehlt, ebenfalls Cul5 Cus und 
Cu3. M liegt dem Nc direkt an, so daß nicht nur die Andeutung der MCuq 
fehlt, sondern öfters ein schwacher Hiatus zwischen M und Cu entsteht. 
Von Ax bleibt immer nur die zweite Ader erhalten, sie ist stark gekrümmt. 
Diese Krümmung entspricht, wie üblich, jener Stelle, wo sonst Axt von 
der A x2 abzweigt. Selten ist diese Ader völlig unterbrochen. Als Beispiele 
des Geäders dieser Unterfamilie können uns dienen: Aphodius rufipes L. 
(Fig. 43), A. rufus Sturm (Fig. 44), A. fimetarius L. (Fig. 45) und Oxyomus 
silvestris Scop. (Fig. 46).

G laphyrinae.

Diese bilden gewissermaßen einen Übergang zwischen den Laparosticti 
und Pleurosticti und sie bilden tatsächlich auch im Flügelgeäder eine 
deutliche Zwischenstufe, die durch Vereinfachung charakterisiert wird. 
Der Radius steht am Vorderrande des Flügels, Rs bildet nur einen Ast,
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der einen auffallend großen Winkel mit R entschließt und daher schon 
mehr gegen den Unterrand des Flügels verläuft. Es wäre ungemein 
schwer festzustellen, ob Rs im Flügel der Glaphyrinen dem Rs4 der 
La parosticti homolog ist, die Lage desselben scheint aber eher dagegen zu 
sprechen. M2 fehlt, ebenfalls Ciq, Cus, Cu3, und Axx. Cu4 ist meist auf
fallend lang, A x2 meist kaum gekrümmt. Obzwar hier gewisse Anzeichen 
der Altertümlichkeit unverkennbar sind, kann ich doch nicht die Annah
me H ak d m u ch ’s teilen, daß die Glaphyrinae eine der Ausgangsgruppen 
der Scarabaeiden sind. Als Beispiele können uns die Flügel folgender 
Arten dienen: Glyphyrus micans Faid., Fig. 47 und Amphicoma bombylius 
F Fig. 48.

Die kleinen und artenarmen Unterfamilien Pleocominae und Euchi- 
rinac, deren Flügelnervatur zu studieren ich keine Gelegenheit hatte, 
übergehend, kommen wir nun zur Hauptgruppc der Pleurosticti, zu den 
melittophilen Scarabaeiden:

Melolo nthinae.

Abgesehen von unverkennbarer Ähnlichkeit mit dem Geäder der 
Glyphyrinen, zeichnet sich die Nervatur der Melolonthinen durch einige 
sehr markante Merkmale aus, die den Flügel einer Melolonthinen-Art 
gleich erkennen lassen. Den Endteil des Radius finden wir fast aus
nahmslos dem Außenrande des Flügels angedrückt, Rs bildet keine 
Ramifikation und ist als Rs4 zu deuten. Im Gegensatz zu den Lapa- 
rosticti täuscht die M4 durch ihre Lage, die durch die Hebung des ganzen 
Nc verursacht wird, eine M2 vor. Es scheint, als ob sie nach kurzer Unter
brechung die direkte Fortsetzung des M-Stammes bilden sollte. MCuq ist 
sehr gut erhalten, so daß das Apertum breit endet und M mit Cu fast 
parallel verlaufen. Nc zeigt nur geringe Chitinmakeln, Cu ist distal kaum 
verdickt und der gehobene Nc läßt nur wenig Raum zwischen sich und 
RMq frei. Die Cu-Aste sind bloß durch Cu2 und Cu4 vertreten, die Analis 
ist normal, beide Ax sind vorhanden. Ax4 bildet entweder eine geschlos
sene oder offene Analschlinge. Bemerkenswert ist die Tatsache, daß A 
und Ax eine gemeinsame Wurzelpartie haben; da wir aber noch immer 
eine ganz leicht bemerkbare Spur des typischen Basalverlaufes der Ax 
finden, können wir mit Recht annehmen, daß „das Überspringen“  des 
basalen Teiles von Ax von ziemlich neuzeitlicher Herkunft sei, jedoch für 
die Melolonthinae charakteristisch geworden ist.

Als Beispiele aus einer langen Reihe von mir untersuchten Arten, 
bringe ich hier die Abbildungen folgender Arten: Melolontha vulgaris L. 
(Fig. *49), Polyphylla fullo L. (Fig. 50), Amphimallon solstitialis L. 
(Fig. 51), Anoxia pilosa F. (Fig. 52) und Serica brunnea L. (Fig. 53).
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Rutel inae.

Das Flügelgeäder der Rutelinae ist jenem der Melolonthinae äußerst 
ähnlich, wir finden eigentlich keinen stichhältigen Unterschied, der uns 
erlauben könnte, eine Grenze zwischen beiden Unterfamilien zu ziehen. 
Die äußerst nahe Verwandtschaft beider Unterfamilien, die sich in so 
mancher Weise manifestiert, wird auch diesmal nur von neuem bestätigt. 
Auch hier finden wir Mx in einer Lage, die an die M2 hinzuweisen scheint, 
Cus wird hier und da bemerkbar, ist aber nie gut ausgeprägt. Die Anal- 
schlinge wird nie geschlossen, das „Überspringen“ des basalen Teiles 
der Ax, wie wir es bei den Melolonthinen gefunden haben, findet hier 
nicht statt. Als Beispiele der Nervatur der Rutelinen bringe ich folgende 
Abbildungen: Anowala aenca De G. (Fig. 54), Phylloperta horticola L. 
(Fig. 55), A nisoplia segetum Herbst (Fig. 56), Hoplia philanthus Sulz. 
(Fig. 57) und Logochille brunneu Serv. (Fig. 58). Ich möchte noch auf die 
bemerkenswerte Bildung der Ax bei Hoplia philanthus Sulz. (Fig. 57) 
aufmerksam machen. Der proximale Teil dieser Ader fehlt, es bleibt aber 
ein Rudiment von Axx bestehen, so daß hier eine ungewöhnlich aussehen
de Figur entsteht. Auch der Rs erweckt bei dieser Art unsere Aufmerk
samkeit. Es scheint nämlich, daß es sich hier um Rs2 handelt, welcher den 
bloß in seinem basalen Teile erhaltenen Rsx substituiert.

D ynastinae.

An das Flügelgeäder der Dynastinen schließt sich sehr eng jenes der 
vorhergehenden Unterfamilien an. Da es sich meist um sehr große, teil
weise um die größten Arten der ganzen Familie handelt, erscheint die 
Nervatur sehr kräftig und ungemein solid gebaut. Der Endteil der M-Ader 
muß wiederum als Mx gedeutet werden, obzwar er bei mehreren Arten 
scheinbar eine Fortsetzung des M-Stammes bildet. Dies ist aber nur bei 
solchen Arten der Fall, bei denen der Nc gehoben wird, also ähnlich wie 
bei den Melolonthinen und Rutelinen. Cus ist bei vielen Arten mehr oder 
weniger deutlich ausgeprägt, Cu3 fehlt immer. Die Axillaris ist entweder 
einfach, oder es ist Axx rudimentär, oder sogar ganz gut entwickelt. Im 
ersten Falle ist Ax stark gekrümmt, wrobei die Krümmung jene Stelle 
markiert, wo Ax sonst abzuzweigen pflegt. Bei einigen Arten finden 
wir sogar die basale Verbindung mit A, wobei der ursprüngliche Verlauf 
von Ax zugleich erhalten bleibt (Fig. 59 und 62). Eine Analschlinge habe 
ich bei keiner der zahlreichen Arten, die ich untersuchte, gefunden. Als 
Beispiele der Dynastinen-Nervatur können uns folgende Arten dienen: 
Oryctes nasicornis L. (Fig. 59), Dynastes hercules L. (Fig. 60), Megasoma 
elephas F. (Fig. 61), Qolofa porteri Hooe (Fig. 62) und Xylotrunes gideon L. 
(Fig. 63).
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Trieh i inae.

Diese Unterfamilie können wir in zwei Triben teilen, und zwar in 
die echten Trichiini und Valgini. Während die echten Trichiini im Flügel
geäder kaum von den vorhergehenden Familien zu trennen sind, zeigen 
die Valgini eine fortgeschrittene Vereinfachung. Bei den Trichiini ist Rs 
ebenfalls nur in einfacher Zahl vorhanden, Mt scheint meist eine deutliche 
Fortsetzung des M-Stammes zu bilden, Cu3 fehlt, Axj ist immer sehr 
deutlich entwickelt und bildet immer eine mehr oder weniger geschlossene 
Analschlinge. Die innere RMq ist etwas nach hinten verlängert, so daß 
der Anschein eines Rr erweckt wird (Trichius fasciatus L., Fig. 64 und 
( inorimus nobilis L. Fig. 65). Bei den Valgini ist der Raum zwischen R 
und Rs durch starke Chitinisierung erfüllt, so daß hier sozusagen eine 
( 'hitinplatte entsteht, die allein der Spitze des Flügels die nötige Festig
keit verleiht. M2 fehlt, von den Cu-Ramifikationen ist bloß Cu2 erhalten 
geblieben. Das Apertum ist distal scharf zugespitzt, Axx fehlt, Ax2 ist 
einfach und nur schwach gekrümmt (Valgus hemipterns L., Fig. 66).

Cetoniinae.

In dem Geäder der Cetoniinae können wir zwei markant voneinander 
verschiedene Typen unterscheiden, von denen der eine die Cetoniini, der 
andere die Goliathini auszeichnet. Während das Geäder der Cetoniini 
sich noch sehr eng an die Nervatur der vorhergehenden Unterfamilien 
anschließt, ist die Nervatur und die ganze Form des Goliathinen-Flügels 
sehr abweichend.

Bei den Cetoniini (z. B. Cetonia aurata L., Fig. 67 und Aethiessa 
floralis F., Fig. 68) ist der Flügel lang und verhältnismäßig schmal, der 
Cu-Stamm und dadurch auch Nc erscheint stark gegen den Vorderrand. 
vorgerückt, die Äste aller Adern sind lang und ziemlich regelmäßig auf 
die Fläche des Flügels verteilt. Der Endteil des Radius steht dicht am 
Vorderrande, Rs ist nur in einfacher Zahl vorhanden, M2 fehlt, das Aper
tum ist lang und schmal. Cu3 fehlt, Cu4 zeigt proximal eine Andeutung der 
Gabelung (sehr gut z. B. bei Epicometis hirta Poda und Diplognatha ga- 
gates F. sichtbar), A  ist lang und ziemlich kräftig, Ax4 ist als bloßes Rudi
ment erhalten und ganz in der Nähe der Basis gegen A  gerichtet. Die 
beiden Acc sind ebenfalls sehr gut entwickelt und viel kräftiger als bei den 
übrigen Unterfamilien.

Bei den Goliathini ist der Flügel stark zugespitzt und apikalwärts 
auffallend verengt, dagegen ist der Analteil außergewöhnlich mächtig 
entwickelt und fast lappenartig erweitert. Die regelmäßige Verteilung der 
Äste tritt hier noch stärker zu Tage als bei den Cetoniini, merkwürdig ist
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aber, daß die einzelnen Adern — trotz der Größe dieser Käfer —  gar nicht 
kräftig, sondern eher schlank und schwach sind (Goliathus regius Klug, 
Fig. 69, JJicranorrhina cavifrons Westw., Fig. 70). Besonders auffallend 
ist bei den Goliathini die mächtige Entwicklung der Analis, Axillaris 
(Axx bleibt als unscheinbares Rudiment dicht an der Wurzel der Ax 
bestehen) und der beiden accessorischen Adern, die mit der Ax dem Anal- 
teile des Flügels die nötige Festigkeit verleihen.

I I I .  Passalidae.

Die Passaliden bilden die dritte und zugleich auch die kleinste Fa
milie der Lamellicornien. Sie bewohnen mit ihren etwa 500 Arten die 
Tropenwälder Südamerikas, Afrikas, der orientalischen Region und Nord- 
australiens und nur einige der amerikanischen Arten dringen nordwärts 
in die nearktische Region vor. Die Passaliden erinnern in mancher Hin
sicht an recht altertümliche Formen der Lucaniden, und somit auch an die 
Troginae, beziehungsweise auch an die Geotrupinae. Habituell haben sic 
sich allerdings weit von den genannten Lamellicornien entfernt, jedoch 
ist der Habitus dieser Tiere kaum ursprünglich, sondern er ist ein Resul
tat tiefgreifender Adaptationen, die mit der Lebensweise dieser Tiere am 
engsten Zusammenhängen. Es handelt sich nämlich meist um subcorticole 
Arten, einige leben auch in modernden Bäumen.

Der Flügel der Passaliden ist, im Zusammenhang mit dem langen und 
schmalen Körper, ebenfalls schmal und lang, die Nervatur ist schwach 
und schlank. C ist meist nur ganz kurz, Cs verbindet sich mit R und beide 
Adern laufen dann als die Hauptstütze des Flügels zur Hauptfaltungs
stelle, welche nur selten eine stärker chitinisierte Plaga radialis zur Schau 
trägt. RMq ist größtenteils deutlich. Der Endteil des R  ist meist eng dem 
Außenrande des Flügels angeschlossen, Rs ist einfach, die übrigen Rs- 
Aste fehlen. Sehr charakteristisch ist das Fehlen des M-Stammes, so daß 
auch das Apertum nicht vorhanden ist, dabei bleibt aber MCuq durch 
stärkere Chitinisierung angedeutet. Cu3 fehlt, Cu4 ist meist lang, aber, 
ähnlich wie bei allen anderen Lamellicornien, von den Pteralien losgelöst. 
Einen sehr auffallenden Verlauf haben die Analis und Axillaris. Die 
Analis ist nämlich nach hinten, die Axillaris nach vorne gekrümmt, so 
daß fast regelmäßig eine X-Figur entsteht. Eine Ausnahme bilden die 
Leptaulax-Arten, wo sich die Verbindung zwischen A  und Ax ausbildete, 
die höchstwahrscheinlich als Axx zu deuten ist. Ganz selten berühren sich 
die A und Ax nicht, jedoch auch in solchen Fällen bleibt die typische 
gegenseitige Krümmung der beiden Adern deutlich erhalten. Als Beispiel 
der Nervatur der Passaliden bringen wir die Abbildung des Flügels einer 
Ptußdlus-Art (Fig. 71).

ßO
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Zusammenfassung.

Bei der Untersuchung der Nervatur des Hinterflügels der Lamelli
cornien stellte sich heraus, daß das Geäder dieser Familien-Gruppe im 
großen und ganzen streng geschlossen und ziemlich uniform ist. Diese Fest
stellung bildet gewissermaßen eine Überraschung, da wir, nach manchen 
anderen Merkmalen urteilend, das Recht hätten, diese Familien-Gruppe 
für verhältnismäßig sehr jung zu halten. Es wäre daher eher eine Variabi
lität zu erwarten, die gewissermaßen dem zügellosen Formenreichtum der 
Scarabaeiden entsprechen dürfte. Wir sehen aber dagegen, daß das Geäder 
morphologisch vollkommen stabilisiert ist und daß die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Familien, Subfamilien und Triben meist sehr 
klein und subtil sind, manchmal so gering, daß wir in Verlegenheit geraten 
könnten, wenn wir den oder jenen Flügel, ohne zu wissen, welcher Art er 
angehört, in den richtigen Tribus einreihen sollten. Diese Uniformität 
scheint zu verraten, daß die Herkunft der Lamellicornien monophyletisch 
ist, trotz der Meinung einiger Autoren, die in den zusammenhaltenden 
Merktnalen teilweise nur Konvergenzerscheinungen zu erblicken geneigt 
sind.

Einen unverkennbaren Unterschied bemerken wir zwischen den 
beiden Unterfamilien-Gruppen der Scarabaeiden, und zwar zwischen den 
Laparosticti und Pleurosticti, welche Begriffe sich mit der oekologischen 
Teilung in die coprophagen und melittophilen Scarabaeiden ziemlich 
decken. Bei den Laparosticti, besonders aber bei den echten Scarabaeinae, 
sowie bei den Aphodiinae bildet nämlich der Rs mehrere Aste, die immer 
gut entwickelt sind. Nur bei den Troginen und Geotrupinen finden wir 
bloß einen einzigen Rs, wie es auch bei den Pleurosticti der Fall ist. Die 
Troginae und Geotrupinae sind aber unbestreitbar die altertümlichsten 
Unterfamilien unter den Coprophagen. W ir könnten vielleicht daraus 
schließen, daß die Troginae und Geotrupinae den Pleurosticten am 
nächsten verwandt sind, indem sie fast in der direkten Ahnen-Linie der
selben stehen, und daß die echten Scarabaeinae und Aphodiinae schon ein 
früheres Derivat der primitivsten Geotrupinen vorstellen. Der Stamm
baum der Lamellicornien, den wir auf Grund des Flügelgeäders aufstellen 
könnten, dürfte daher kaum mit den anderen Tatsachen im Widerspruch 
stehen, die wir aus der vergleichenden Morphologie, aus der geographi
schen Verbreitung und aus den sehr lückenhaften palaeontologischen 
Zeugnissen schöpfen können. Er kann daher angenommen werden, trotz
dem er sich nicht mit der üblichen systematischen Reihenfolge der Lamel
licornien deckt, die allgemein und mehr aus einer Tradition beibehalten 
wird und deren auch wir uns aus praktischen Gründen bedient haben. 
Sie sollte daher im Sinne der phylogenetischen Reihenfolge, wie wir sie 
im danebenstehenden Schema entworfen haben, umgeändert werden.
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Wir sehen aber zugleich, daß uns das Geäder der Lamellicornien nur 
in ganz groben Umrissen Aufschlüsse über phylogenetische Verhältnisse 
liefern kann. Die Uniformität, welche größer ist als in irgendeiner Käfer
familie, hindert uns, eine detailiertere Zergliederung der Lamellicornien 
vorzunehmen, oder besser gesagt, in der Flügelnervatur irgend eine 
Bestätigung oder Verneinung der heutigen systematischen Reihenfolge 
der Genera oder sogar der Arten suchen zu wollen. Dazu reicht kaum die 
viel reicher differenzierte Nervatur mancher anderen Familien (wie z. B. 
die Nervatur der Cerambyciden, wie uns die Arbeit M a Ra n ’s eigentlich 
am besten belehrt) aus, desto weniger die monotone Nervatur der Scara- 
baeiden, welche meist schon bei dem Auseinanderhalten der Triben und 
Subtriben zu versagen pflegt.

Hypothetischer Stammbaum der Lamellicornien (mit besonderer Berücksichti
gung der Entwickelungsverhältnisse der Nervatur des Hinterflügels).

Damit ist auch schon gesagt, daß das Flügelgeäder der Scarabaeiden 
für die praktische Systematik im Dienste der Determination kaum ein 
brauchbares Mittel darstellt. Möglicherweise nur hie und da, wo es sich 
um ganz vereinzelte Fälle der problematischen Zugehörigkeit einzelner 
Gattungen in eine bestimmte höhere taxonomische Einheit (Tribus, Sub
familie) handeln sollte, könnten wir vom Flügelgeäder eine Entscheidung 
oder einen brauchbaren Wink verlangen. Soviel ich bei meinen Unter
suchungen, von denen die beigefügten Abbildungen nur einen Bruchteil 
vorstellen, konstatieren konnte, ist das Geäder im Rahmen einer Art 
dagegen fast absolut konstant. Die ganz kleinen Abweichungen im Ver
laufe der einzelnen Adern, die die Gattungen oder Arten einer Gattung
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voneinander unterscheiden, scheinen sich regelmäßig zu wiederholen. 
Aber nur eine in die feinsten Details gehende Untersuchung aller Arten 
einer Gattung könnte uns eine definitive Antwort geben, ob wir auch bei 
der Feststellung oder Bestimmung der Arten gelegentlich zu den Merk
malen der Nervatur Zuflucht nehmen könnten. Nach den gewonnenen 
Erfahrungen verspräche diese Methode kaum etwas mehr, als uns die 
übrigen morphologischen Merkmale bieten, die überdies bequemer unter
sucht werden können und meist auch mehr prägnant sind. Durchgehend 
könnte diese Determinationsmethode keinesfalls benützt werden, sondern 
nur in einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Gattungen, denn schon 
meine Erfahrungen genügen vollkommen zur Feststellung, daß oft 
überhaupt keine Unterschiede zwischen den einzelnen, sonst sehr gut be
grenzten und manchmal gar nicht eng verwandten Arten existieren. Noch 
weniger ließen sich die Gattungen auf Grund der Nervatur bestimmen, da 
öfters das Geäder von zwei in verschiedene (meist benachbarte) Gattun
gen gehörender Arten absolut identisch ist.

Für die Phylogenie und Systematik der Coleopteren im ganzen hat 
aber das Geäder des Hinterflügels unbestreitbar sehr große Bedeutung; 
leider verhinderte bisher der Mangel an Spezialarbeiten die ausgiebige 
Ausnützung der gegebenen Möglichkeiten.
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ZU  D E N  T A F E L N .

Ta fe l  I.
3. Chiaaognathus granti Steph. (vergr. 2mal). —  4. Lamprima latreillei M’Leay 
(3,5mal). — 5. Lucanus cervus L. (3mal).—  6. Metopodontus cinnammomeus GUÉR.

(etwa 2mal).

Ta fe l  II.
7. Dorcus parallelopipedus L. (2,5mal). —  8. Aesalus scarabaeoides P a n z . (6mal). —  
9. Trox 8abulosu8 L. (5mal). —  10. Qlaresü rufa E r . (etwa 9mal). —  11. Scarabaeus 
typhon F isch . (3mal). — 12. Gymnopleurus coriariusHerbst (3,3mal).— 13. Gimno- 

pleurus aericeifrons Fair m . (4mal).

Ta fe l  II I .
14. Sisyphus achüfferi L. (6mal).—  15. Eurystemus claudicans KIRSCH (5mal).—  
16. Canthon rutUans Cast. (4mal).—  17. Deltochilum brasiliense Cast , (etwas mehr 
als 2mal). 18. Canthidium sp. (6mal). —  19. Choeridium mutilatum H a r . (3mal). 

20. Ontherus aulcator F. (3,5mal). —  21. Pinotus mormon L ju n g h . (2mal).
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Ta fe l  IV

22. Heliocorpis tyrannus Thoms. (natürl. Größe). —  23. Catharsius molossus L. 
(l,5mal). —  24. Copris lunaris L. (3,Sinai). —  25. Copris fallaciosus GlLL. (2,Sinai). —
26. Phanaeus splendidulus F. (etwa 3,Sinai). —  27. Oxysternon festivum L. (2,5mal).

Ta fe l  V.

28. Gromphas lacordairei B iiu llE (4,5mal). — 29. Onitis belialF. (3mal). —  30.Chiro- 
nitis jurcifer ROSSI (3,5mal). —  31. Oniticellus fulvus GOEZE(8mal). —  32. Caccobius 
schreberi L. (lOmal). —  33. önthophagus (Proagoderus) gemmatus PElt. (7mal). —  
34.önthophagus fracticomisPRDYSSl,. (Snml). — 35. Önthophagus verticicomis La ic h . 
(6mal). —  36. önthophagus ovatus L. ( lOmal). —  37. Önthophagus gazella. F. (3,5mal).

Ta fe l  VI.
38. Phalops flavicinctus K lug (ömal). —  39. Geotrupes vemalis L. (4mal). —  40. Ce- 
ratophyus typhoeus L. (3mal). —  41. Hybosorus ilUgeri REICHE (Omni). —  42. Cloe- 
otus sp. (Smal). — * 43. Aphodius rufipcs L. (3rnal). —  44. Aphodius rufus STURM 
(6mal) —  45. Aphodius fimetarius L. (5,Sinai). —  46. Oxyomus silvestris SCOP. 
(lOmal). —  47. Glaphyrus micans F a u i . (4mal). —  48. Arnphicoma bombylius F.

(7mal).

Ta fe l  V II.
49. Melolontha vulgaris L. (2mal). —  50. Polyphylla fullo L. (2mal). —  51. Amphi- 
mallon solstitialis L. (3mal). —  52. Anoxia pilosa F. (2,Sinai)..—  53. Serica brunnea 
L. (4mal). —  54. Anomala aenea D e G. (etwa 3mal). —  55. Phylloperta horticola L. 
(4,5mal). —  56. Anisoplia segetum H erhst  (5mal). —  57. Hoplia philanthus SULZ. 
(6mal). —  58. Lagochille brunnea SEltV. (3mal). —  59. Üryctes nasicomis L. (etwa

l,5mal).

Ta fe l  V III.
60. Dynastes hercules L. (natiirl. Größe). —  61. Megasoma, elephas F. (natürl. 
Größe). —  62. Golofa porteri Hope (natürl. Größe). —  63. Xylotrupes gideon L. 

(etwa l,5mal). —  64. Trichius fasciatus L. (etwa 3,5mal).

Ta fe l  IX.
65. Gnorimus nobilis L. (3,5mal). —  66. Valgus hemipterus L. (8mal). —  67. Cetonia 
aurata L. (3mal). —  68. Aethiessa jloralis F. (etwa 3mal). —  69. Goliathus regius 
K lug  (natürl. Größe). —  70. Dicranorrhina cavifrons W estw . (etwas vergrößert). —

71. Passalus sp. (2mal).

Erklä rung der benützten Verkürzungen:
G =  Costa, Sc =  Subcosta, R  — Radius, Rs =  Radii sector, Rz - Radial-Zelle, 
Rq =  radiale Querader, M  =  Media, RM q  =  Radio-Medianquerader, Cu =  Cubitus, 
MCuq -- Medio-Cubital-Querader, A  =  Analis, CuAq =  Cubitoanale Querader, 
Aq --- Anal-Axillar-Querader, A x  =  Axillaris, Acc =  Analis accessoria, Rsr =  Radii 

sectoris radix, Nc — Nodus cubitalis, Cus =  Cubitus supplementäris.
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Morfogenesa nosní dutiny u kormorána 
(Phalacrocorax carbo L.)

ZI) KN K O J K A N K KN BK KG 11K.

(Doslo 14. kvrtim 1942.)

S 92 obi'á/.kv loxtii.

Voilpuruu X itroih ii radij biidalrlskr.

M e th o  (l i c k y ú v o d.

Studium embryonálního vyvoje jednotlivych forem zivoeisnych 
samo o sobe, spokojující sc proste zjistováním urcitych fakt bez vyssi 
néjaké jednotící ideje, bylo by pocínáním jiste hodne jalovym. Teprve 
pod zornym úhlem ureite vyssi koneepee stává se Studium to jifispevkem 
k pokroku skutecne védeckého poznání, byt i ona koneepee byla tfebas 
v základé mylná; nebot tuto omylnost mozno prokázati právé jen po- 
drobnym studiem jednotlivych prípadú, az zjistime skuteenost, která se 
s onou pfedem pojatou vseobeenou koncepci neshoduje. Tu nutno potom 
bud’ základní ono pojetí úplné opustiti, nebo aspoñ jeho domnéle vse
obeenou platnost omeziti a presné vymeziti, pro pfipady pak, které mu 
odporují, hledati vysvétlení jiné. Tak vidíme, ze morfologie zivocisná jest 
v prübéhu svého historického vyvoje ovládána hlavné dvéma základními 
myslenkami: v  prvé polovici predeslého století jest to idealistická morfo
logie Goetheova, Okenova, Owenova. A gassizova, Geoffroy S t . H ilai- 
reoya, Cuvierova, v drubé polovici pak fylogenetická morfologie H aecke- 
lova, Gegenbaurova, H uxleyova, Ray L ankesterova atd. Morfologie 
idealistická hledala podrobnym studiem anatomické stavby rúznych 
zástupcu zivocisstva abstrahovati základní typ  príslusné systematické 
skupiny, typ, kterv jako takovy ve skutecnosti neexistuje, nybrz dá se 
jen jako platonská idea dedukovati z pozorovanych jednotlivostí. Morfo
logie fylogenetická vyrostla na púdé teto starsí morfologie idealistická, 
ovlivnéné myslenkou evoluce, proklamovanou Darwinem. Studiem 
stavby rúznych druhú zivociänych nehledá tato morfologie abstraktní 
tvpus urcité skupiny, nybrz chce si rekonstruovati obraz konkretních
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jejích predkú. P fi tom ovsem prejímá do svého majetku celÿ arsenal 
skutecnÿch poznatkù doby predchozí, studie nové ovsem podnika uz 
primo ve znameni théorie descendencni, a poslednim jejim cilem jest 
zjistëni co nejùplnëjsiho kmenového vÿvoje (fylogenie) vsech skupin 
zivocisnÿch, at malÿch (druhù i jednotek nizsich), at velikÿch (rodù, 
celedi, ràdû atd.). Jiz sám ùzasnÿ rozmach takovÿchto morfologickÿch 
prací V druhé polovinë predeslého stoleti dosvëdcuje mohutnÿ vliv, 
jakÿm koncepce évoluent zapûsobila na prirodovëdecké mysleni. Velmi 
záhy jeví se také nutnost stanoviti presné principie a pojmy novë pojaté 
vëdy, a o to se pokousi predevsim E. H aeckel r. 1866 svou „Generelle 
Morphologie“ Pri cetbë této, uz své doby pomërnë mâlo ohlasu vzbu- 
divsi a dnes skoro zapomenuté knihy si teprve uvëdomime, zac vse vdëci 
moderni vëda tomuto velikému organisátoru, a s ùctou pohlédneme na 
dilo, které zavedlo takovou spoustu novÿch pojmu, ze mnohé z nich 
musily propadnouti nutnë ùplnému zapomenuti, velmi mnohé vsak se 
staly tak bëznÿm majetkem vëdy, ze pri jejich vyslovování ani dnes 
nevzpomeneme na jejich pûvodce. H aeckel také sprâvne rozlisil a ocenil 
troji pramen poznatkù fylogenetickÿch: srovnávací anatomii, srovnávací 
embryologii a palaeontologii. Zvlàstë embryologie se mu jevila dùlezitÿm 
pramenem poznatkù vÿznamu fylogenetického, a opiraje se predevsim
0 F. Müllera vyslovil známy „ základní zàkon fylogenelicky“ , podle 
nëhoz „vÿvoj zàrodecnÿ (ontogenesis) jest zhustënÿm a zkrácenym opa- 
kováním vÿvoje kmenového (fylogenesis); a toto opakování je tim 
liplnëjsi, cim vice se pùvodni vÿvoj (palingenesis) trvalou dëdicnosti 
udrzuje, naproti tomu tim neuplnëjsi, cim vice jest zaveden rùznÿm 
prizpüsobenim pozdëjsi vÿvoj porusenÿ (caenogenesis)“

Tentó „základní zàkon fylogenetickÿ“ byl záhy vystaven silnÿm 
ùtokùm se strany odpûrcù a jestë vàsnivëji byl obhajovân H aeckelem 
a jelio stoupenci. Je jisto, ze ve svém doslovném znëni má tentó H aecke- 
Ltv princip mnoho nedostatkù po strânee presné vëdecké formulace, 
a ze dûsledky jeho nekritické aplikace na vÿstavbu cetnÿch fylogenetic
kÿch rodokmenù jej v ocich ëetnÿch kritickÿch badatelû (na pr. His) 
znacne zdiskreditovaly, takze „zàkon“ sám jako heuristickÿ princip byl
1 ùplnë a limine odmítán. Jini (KEiBELnapr.) radili ke znacné opatrnosti 
pfi jeho aplikaci na fylogenetické spekulace a pozadovali predevsim 
shromazdování fàdnë zpracovaného embryologického materiálu, cemuz 
j)ro obratlovce mëly slouziti znâmé „Normentafeln“ Avsak ani odpùrci, 
ani zarytí stoupenci. ani tito kriticti stoupenci se nepokusili o presnëjsi 
vvmezeni toho, co v „biogenetickém zàkonë“ bylo zdravého a vëdecky 
oprâvnëného. Kdyz pak doba novëjsi, na prelomu stoleti, odvedla zave
den im Rouxovy vÿvojové mechaniky zájem velké cásti morfologû zeela 
jinvm smërem, k morfologii experimentálrií, zdálo se, jakoby se fylo-
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genetické morfologii zvonilo umíráckem, a jakákoliv snaha o dodateéné 
as pon revidování pojmové oprávnénosti studia embryologie s hlediska 
fylogenetického mohla se jeviti úplne zbytecnou.

Aväak na stësti tentó docasnÿ pokles zájmu o otázky fylogenetické 
a s nimi spojené Studium morfologie zivocisného tëla byl záhy prekonán, 
a tak vidíme uz koncem druhého desítiletí naseho století se opët zdvihati 
vázny interes o otázky sem spadající. A  co zvlàstë potësitelno, nejde tu 
jen o probuzenÿ zájem o konkretní studia v tomto smëru, na zivocisném 
materiale z nejrûznëjsich skupin, nÿbrz jeví se zvlàstë intensivnë snaha 
predevsím po presné formulaci vûdëich pojmú a principia, jimiz se Stu
dium morfologie zivocisnÿch tel musí ríditi, má-li dojíti k píesnym 
a správnym dedukcím ve smyslu fylogenetickém. Po té stránce slusí tu 
jmenovati predevsím A. N aefa, jenz vycliázeje ze svÿch podrobnÿch 
studií o morfologii tëla mëkkÿsù shledává nutnÿm ujasniti si predevsím 
základní principie moderní morfologie, coz ciní v fado svycli speciálních 
prací zoologickÿch a palaeontologickÿch i ve spisech ciste theoretickÿch. 
Jinÿ z moderních badatelú, trapnc pocifujících nedostatky dosavadní 
fylogenetické morfologie a hledajícíeh cesty k jejich odstranëni, jest 
V Franz. I mozno ríci, ze prací todito vedle jinÿch —  badatelú pfe- 
devsím byla morfologie jakozto véda o zákonitostech stavby zivocisného 
tëla skvële rehabilitována, postavena na skuteenë pevné, vytríbenou 
kritikou pojmú ucelené základy a ze muze nyní hledëti vstríc nové dobë 
svého rozkvëtu. Témito —  mozno ríci —  apologiemi dostalo se této 
theoretické morfologii také plného zadostiucinëni za prehlízení, jemuz 
byla vystavena po znacnou dobu z tabora experimentálních morfologu; 
neznamená to nikterak útoky na experimentální methodiku a její vÿznam 
v biologii, nÿbrz zdárnou snahu o vymezení pracovní púsobnosti a kompe- 
tence na jedné stranë cisté —  ci, jak ji N aef nazvvá —  systematické 
morfoloyie, na stranë druhé pak morfologie experimentální. Proti matení 
pojmú nekritickym prenásením poznatkù a dûsledkù z jedné cliscipliny 
do druhé ohrazuje se v novëjsi dobë zvlàstë vehementnë také Söder
ström.

Pro lepsi porozumëni následujícím konkretním vÿvodûm bude 
dobre, kdyz si predem uvedeme hlavní theoretické principy, na kterych 
chce A. N aef budovati lepsi a kritictëjsi systematickou —  a mohli 
bychom hned ríci, i fylogenetickou — morfologii. Jako morfologie po- 
darwinovská prejala velmi mnoho nejen z konkretních poznatkù, ale 
i z vseobecnych pojmú od starsí morfologie idealistické a jen pojmy ty 
pfevlékla v  nové, evolucionostické roucho (pojem homologie, príbuz- 
nosti, paralely mezi vÿvojem jedince a ,,radou tvorstva“ , prirozeného 
systému atd.), tak i N aef vychází od základního pojmú prejatého od 
idealistické morfologie, od pojm ú typu.
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„ldeální typus obsahuje co mozná úplnou, moznou, byí i jen pred- 
stavovanou prírodní bytost, která príslusnou skupinu nebo systematickou 
jednotku vysokou mërou charakterisuje a dalekosáhle determinuje, aniz 
by jí vsak odnímala jistou volnost“ (1919, str. 15).

,,Vztah reálních jednotlivÿch forem k typu se jeví jako graduálné 
odstupñované odchylky v jednotlivÿch cástech a znacích, jez mob ou bÿti 
tak nepatrné, ze mluvíme o typ ickém  c-hování, nebo tak znacné, ze 
mluvíme o chování atypickém“ (1919, str. 16).

„Vsechny zivoucí tvaroVé zjevy jsou v case promënlivé, pri cemz 
kazdÿ stav vzniká z predcházejícího a sám vseobecnë vede k následu- 
jícímu. Tuto vseobecnou skutecnost, zvanou ,vÿvoj‘ , nemúze morfolog 
logicky prehlízeti a morfologie mûze tedy bÿti ve své podstate jen naukou 
o vÿvoji, systematická morfologie tedy systematickou naukou o vÿvoji" 
(1917, str. 23).

,,Z vseobecného fakta vÿvoje vyplÿvà, ze take p ra fo rm a pfed- 
stavuje nikoliv stabilní jednotlivou formu, nÿbrz m ys lenÿ  pochod 
v ÿ v o jo v ÿ  —  prakticky pojato, serii po sobe následujícíeli stadií“ 
(1917, str. 70). ,,Nebo jinÿmi slovy vyjádreno, k vlastnostem typu patfí 
take typickÿ vÿvoj‘ ‘ (1917, str. 23).

,,Vÿvoj zivoucího jest ve své nej vseobecnëjsí forme procès cyklického 
prúbebu“ (1917, str. 24).

„Pratvarem vseho vÿvoje jest cyk lick o -rh y th m ick é  nepfe- 
rusené p fetváren í, jez zacíná mnozením a kopulací bunëk. Z tohoto 
cyklicko-rhythmického souvislého vÿvoje mohou se vsak periodicky 
cásti materiálu odlouciti a na svúj vrub nastoupiti termincální, t. j. 
slepë konëici, smrtí nebo zakrnënim uzavfenÿ vÿvojovÿ smër“ ,,Takové 
terminální vÿvojové pochody jmenujeme morfogenesami“ (1917, str. 70).

,,Ontogenesa mnohobunëënÿch jest v  jádíe komplexní speciální 
prípad terminálního vÿvoje a jest slozena z velkého poctu jednotlivÿch 
morfogenes, jez pro srovnávací úvahy musí bÿti studovány samostatnë” 
(1917, str. 71).

,,Pfitom je jasno, ze kazdá ontogenesa v zd y  znovu  opaku je  
predeslou, avsak musíme pfedpokládati, ze vërnosti této rekapitulace 
8 fylogenetickou vzdáleností znenáhla ubÿvà, byf i nekonecnë pomalu. 
Ontogenesa zivoucích  forem  se p ri torn je v í  v zd y  jako  pozm ë- 
néná ontogenesa vzdâ lenëjs ich  km enovÿch  forem “ (1917, 
str. 49).

,Ontogenesy se navazují vzdy opët (od generace ke generaci) na 
cyklicko-rhythmickÿ vÿvoj zárodecné dráhy a opakují tak v nekoneëném 
sledu, s vërnosti, jez jest následkem záhadné pfesnosti, s kterou po sobë 
následují cvkly zárodecné dráhy, — pfi éemz vytvofí rhythmicky vzdy



Morfogonesa nosní duliny u kormorána.

opét stavy, jez jsou predeslym formálné i potenciálné rovné —  avsak 
pocetné rozmnozeny“ (1917, str. 71).

„Terminální morfogenesy nr cité kategorie zalozenc na ty pické 
podobnosti se za svélio prúbélm rozbíliají p rogres ivn ím  zpúsobem  
a v^da lu jí se pint on} od typu. Dalsím vyvojem s te jn orod ych  
základú mohou se tak vytvoriti nejruznéjsí koneéné stavy“ (1917, 
str. 71).

„Kmenovou forrau si prirozené musíme vzdy mysliti jako drub 
ontogeneticky se vyvíjející a ontogenesu pozménénych potomkú musíme 
clmpati jako pozménéné opakování ontogenesy kmenové formy“ (1917, 
str. 73).

,,Stadia urcité morfogenesy jsou tím konservativne jsí v rekapitulaci 
puvodnlho vyvoje, cím blíze jsou jejírnu zacátku, tím progresivnejsí, 
cím blíze jsou jejírnu konci" (1917, str. .17).

,,Mezi stadii morfogenesy jest stadia pfedcházející ])fi ureování 
typického vzdy hodnotiti vice nez misledujíeí. M'ezi odpovídajícími stavy 
typicky podobnych organismú jest za typické povazovati ony, které 
stojí nejblíze typiclcym púvodním stavúm, po príp. z nich nejprime jsí 
eestou vznikají“ (1919, str. 30).

,,Casnéjsí stadia vyvoje príbuznyeli organismu stojí k sobé a k pra- 
formé blíze nez pozdcjsí“ (1911>, str. 59).

,,Stavy stupñu, ktA-ymi embryo probíhá ve svych jednotlivych 
éástech, jsou prevzaty z vyvoje kmenového, do néhoz poukazují tím dale, 
cím drive se v  ontogenesi objevují, a v némz se objevují v stejném sledu, 
jak se objevily ve vyvoji kmenovém“ (1919, str. 59).

,,Ovsem ontogenetické stupné nemoliou podle své povahy odpoví- 
dati fylogenetickym, byti jim homologické nebo je opakovati, nebof tyto 
stupné byly píedstavovány celymi typickymi ontogenesami. Nemohou 
také byti srovnávány primo s dospélymi predky, nybrz jen s homo- 
lo g ick ym i stad ii, jak je musíme predpokládati také u fylogenetickych 
minulych stupñu. Presto muzeme neprímou eestou vyvoje získati pred- 
stavy i o dospélych predcích, myslíme-li si totiz stavy ontogenesy do- 
hotoveny, bez dalsí zmény principiální povahy“ (1919, str. 60).

„Rada stadii morfogenesy oznaéuje tak skuteénou íadu predkú, 
v  níz dotyené základy kdysi doznaly direktního rozvoje, kdezto u po
tomkú prodélávají dalsí zmény. Avsak v  Ontogenese se neopakují koneéná 
stadia predku a není zádné palingenesy ve smyslu F. MüLLERAaHAECKELA, 
tedy také zádné caenogenesy“ (1919, str. 61).

„Svédectví ontogenesy, jsou-li jen správné pochopena a porozuména, 
jsou proto to nejjistéjsí, co múzeme vypátrati o speciální fylogenii jisté 
formy“ (1919, str. 61).
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„Ontogenetické svédectví se jeví jako takové teprve na základé 
dúkazu, ze predchozí stavy individuálního vyvoje musí byti a jsou v pru- 
béhu fylogenetické zmény konservativnéjsí nezli stavy z nich vzniklé — 
t. j. na základc ,zákona terminální zmény' “ (1919, str. 76).

Vidíme tedy, ze N aef po odmítnutí púvodního znéní „biogenetického 
zákona“ a po dukladné kritice základních pojmu dochází k dúsledku, ze 
nicméné ontogen ie jest a muze byti velmi dúlezitym pramenem 
k získání bezpecnych poznatkú fy logen e tick ych , avsak cestou, 
která — ac snad v íadé konkretních prípadú obtíznéjsí —  vede nicméné 
ke správnéjsím vysledkúm a múze badatele, jeho principv se fídícího, 
uvarovati pred ukvapenymi a mylnymi fylogenetickymi závéry, jimiz 
jest doba podarwinovské morfologie tak bohata a jez musily byti teprve 
pracnymi studiemi a casto i ostrymi, nevdécnymi polemikami odstraño- 
vány (vyznam trochofory, nauplia, dodnes se vyskytující pochybnosti 
a nejistoty o puvodu a vj'znamu zárodecnych listü u obratlovcu, vyvoj 
a dalsí osud blastoporu atd.). V principu znací to predevsím návrat 
k ,,zákonu" K. E. v. B auhovü, podle néhoz nemuzeme srovnávati embrya 
formy vyssí, pokrocilejsí, s dospélymi stadii forem nizsích, primitiv- 
néjsícb, nybrz jen opét s jejich odpovídajícími stadii embryonálními; 
arci, kdezto v. Baeu zaujímal vúbec vuci descendencní theorii stanovisko 
zamítavé, liledá N aef i v tomto principu v. B aekoví pravo oporu pro 
presnc a správné závéry fylogenetické.

Vrací-li se tedy N aef ve svych úvahách o biogenetickém zákonc 
k v. B aerovi, vidíme, ze V Franz (1927) odmítaje rovnéz kategorické 
znéní tohoto ,,zákona" ve formulaci H aeckeloví, vrací se predevsím 
k F. M í'llerovi (1864) jako vlastnímu dusevnímu otci nauky o rekapitu- 
laci. S F. Müllerem praví: „...obvykle jako prípady biogenetického 
zákona chápané príklady jsou dvojího druhu a odpovídají obéma 
F. Müllerovím zpúsobum déní: odchylení a pokracování ontogenesy.
1. Prípady odchylen í jsou pocetnéjsí, odpovídají zároveñ pojetí 
v. B aerovu a, presné vzato, nikoliv znéní aniz vyznamu H aeckelova 
biogenetického zákona'‘ (str. 14). (Sem patfí známé prípady zaberních 
stérbin embryí vyssích obratlovcu, jez neopakují stavbu zaber rybích, 
nybrz stérbin rybích embryí; chorda embrjú vyssích obratlovcú, jez 
neopakuje stavbu chordy dospélého Amphioxa nebo jesetera, nybrz 
jejich stav embryonální, atd.).

\ elmi pozoruhodno vsak jest, ze se vyskytá i Müllerovo ,pokra
cování*, jez vede k ontogenesi, která neodpovídá zákonu Baerovu, nybrz 
slovnímu znéní biogenetického zákona: ,ontogenie rekapituluje fylo- 
genesu' a to v rozhodném bodé nezménéné, zvlásté téz nezmensenc, 
bez prechodu formy predkü v casnéjsí ontogenetické stadium; dospélé 
stadium predkü jest prekroceno" (str. 18). (Sem pocítá na pr. cope-
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podove stadium vyvoje Cirripedii nebo nekterych korysu parasitickych, 
„campodeovite“  larvy vyssich hmyzu a pod.)

,, ,Odchyleni‘ jest kvalitativni, po stadiich pribyvajici zmena 
ontogenesy. Muze byti progresivni, t. j. utvafeti metamorfosu a tim ko- 
necny stay komplikovanejsi, nebo (ridceji) regresivni (opak). Pouhy 
rozdil ve velikosti pribuznych forem zustava pri tom stranou.“

,, ,Prekroceni‘ jest pojmove predevsim cosi kvantitativniho, pro- 
dl ouzeni ontogenesy pres predchozi stadium. V tomto smyslu jest 
progresivni. Samozfejme jest spojeno s utvarenim kvalitativnim, at 
pro-, at regresivnim“ (str. 22).

,,Pri podobnosti embryi poehazi... s jistou pravdcpodobnosti ona 
forma od typu druhe, jez jest od srovnatelneho embryonalniho stadia 
v dospelosti odlisnejsi nez druha. Z tolio vypiyva pro praxi, pro pouziti 
teto vety k zaveruin, ze s jistou pravdcpodobnosti ta forma poehazi od 
jine, ktera probiha embryonalnim stadiem podobnvm  dospelemu 
stavu druhe“ (str. 23).

„Prubezna forma represen tu je  az do jiste miry formu predkii 
a snese v tomto smyslu oznaeeni ,palingeneticka‘ “  (str. 24).

„P a lin gen e tic lc e  eharakterv jsou v kazdem pripadc ony, jez se 
nejevi jako vyslovene adaptativni, naopak pri nejruznej.si funkei nebo 
zpusobu zivota jsou s te jn o tva rn e  a casto, zvlaste u larvalnich stadii, 
se zdaji funkcionalnc bezvyznam ne nebo zbyteene. jakoz i zpra- 
vidla spise vnitfni. C aenogeneticke charak tery  naproti tomu jsou 
obycejne vice ve styku  se zevn im  svetem , odpovidaji urcite funkei 
nebo zpusobu zivota a vykazuji jednoduchou. t. j. jasnou techn ickou  
ucelnost“ (str. 25).

,,Veskere priklady, s nimiz se setkavame, dovoluji stanoviti nasle- 
dujici ctyri m odi pomeru onto- a fylogenie:

Fyleticke zmeny ontogenesy lze deliti na

1. prekroceni, prodlouzeni cili p ro lon gac i ontogenesy pres pre- 
desle adultni stadium,

2. zkraceni cili a b rev ia c i ontogenesy oproti drivejsimu dospelemu 
stadiu (pripady epistasy a neotenie),

3. odchylku cili d ev ia c i ontogenesy oproti jejim odpovidajicim 
drivejsim stadiim. Deviace nastupuje, pokud dosud muzeme prehled- 
nouti, dvojim zpusobem:

a) p rib iran im  po stadiich (Baerovy pripady),
b) omezenim na urcite stadium nebo aspon ku lm inaci na nem 

(pripady caenogenese).

Na misto biogenetickeho zakona a nauky o caenogenese vstupuje 
tedy, protoze tyto nebyly vycerpavajici a pro dnesni dobu postradaji
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velmi mnoho na geneticke jasnosti, oznaceni ctyr b iom etab o lick y  ch 
modu: 1. prolongace, 2. abreviace, 3. ontogeneticky pribyvajici 
a 4. ontogeneticky kulminujici d ev iace on togenesy“ (str. 39).

„Ontogeneticke stadium muze 1. se rovnati dospelemu typu predku,
2, se rovnati dospelemu typu potomku, 3. vice nebo mene se podobati 
jen pruchodnimu stadiu predku a potomku, 4. (3b) miti fyleticky znacnou 
merou novy tvar“ (str. 40/41).

„Fyleticke zmeny lze rozdeliti v tyto ctyri ,biometabolicke modi':
1. p ro longaci (prodlouzeni), 2. ab rev ia c i (zkraceni), 3. po stadiich. 
p r ib y va jic i a 4. na urcitem  stadiu k u lm in u jic i d ev ia c i (zmenu) 
ontogenesy.

V teclito ctyrech ruznych pripadech pozustava nasledujici pomcr 
mezi urcitou formou organismu a formou jejich predku:

(ad 1) m lad istve  stadium  jest rovno dospelem u stad iu  
predku (theoreticky receno; efektivne sice jen podobne, ale pfiblizne 
ve velikosti stejne);

(ad 2) dospele stadium jest rovno m lad istvem u  stadiu  
predka (theoreticky receno; efektivne opet jen podobno a pfiblizne ve 
velikosti stejne);

(ad 3) m lad istve  stadium  jest p redevs im  podobno m la
d istvem u stadiu predku; avsak dospelemu stadiu predka jest roz- 
hodne podobnejsi nez vlastnimu dospelemu stadiu;

(ad 4) m lad istve  stadium  jest kazdem u stadiu  predka 
nepodobno, tedv dospele stadium je predku podobnejsi nez odchylne 
stadium mladistve“ (str. 51).

Uvedl jsem doslovne tyto obsirne vyvody ze studii dvou prednich 
theoretiku fylogenetickych, A. N aefa a V. F ranze, protoze se po svych 
pozdej§ich konkretnich studiich k nim budeme musiti vraceti. Jak 
vidime, oba jmenovani autori, ac vychazeji z konkretnich studii na zcela 
ruznem materialu (N aef ze studia srovnavaci anatomie mekkysu, F ranz 
ze studii fylogenetickych na velmi siroke basi, predevsim vsak o nej- 
nizsich Chordatech), a ac svou kritiku biogenetickeho zakona provadeji 
ruznymi cestami, dospivaji piece jen v hlavnich zasadach k podobnym 
zaverum. A. N aef nechce vubec mluviti o „biogenetickem zakone“ ani 
o pojmech s nim nerozlucne spojenych, palingenesi a caenogenesi; vycha- 
zeje —  jak historicky, tak samostatnou kritikou pojmu —  od pojmu 
typu  prejateho z morfologie idealisticke, stavi tento typ —  byf i leckdy 
jako tvar jen pomyslny, abstrahovany, avsak s podminkou, ze anato- 
micky a biologicky m ozny —  jako totozny s fyletickym predkem  
studovanc skupiny. Ke stanoveni tohoto typu vsak nestaci jen methodika 
srovnavaci anatomie organismu dospelych, nybrz nutno nezbytne respek- 
tovati v nejsirsim mefitku i on togen ii co mozna cetnj^ch zastupcu
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studované skupiny a samozrejmé nesmíme zancclbávati ani faktü pala- 
eontologickych; a teprve respektováním vsecli techto hledisek budujeme 
systematickou m orfo log ii, nezbytny to pfedpoklad veskcré fylo- 
genetiky. V rámci této systematické morfologie se pak stává ontogenie 
jedním z nejdúlezitéjsích, ne-li vubec nejdúlezitéjsím pramenem poznání 
fylogenie, nebot ontogenie daného jedince jest opakováním  ontoge
nie jeho predkú, ontogenie urcitého druhu jest opakováním ontogenie 
druhu, z néhoz, tentó drub fylogeneticky vznikl, az na zmeny nastalé 
v prubéhu pfemény jednoho druhu v druliy — a zmeny ty musí se 
i v ontogenii p ro jev it i. Froto jest dúlezito studovati ontogenii 
cetnych, system aticky si bl ízkych forem. Tedy pfes negaci bio- 
genetického zákona, ano práve negaci jelio pfílis aprioristické a apodik- 
tické formy dochází N ael' k mnohem kritictejsímu, ale i spravedlivcjsímu 
a heuristicky pouzitelncjsímu ocenení ontogenie jakozto jiranicne ])o- 
znatkñ fylogenetickyeh.

V. Franz neodmítá biogenetického zákona absolutne, aniz pojmü 
s ním sdruzenych, palingenese a caenogenese; ale rozborem rady príkladü 
—■ tedy konkretne, oproti abstraktnejsí kritiee N aefovE —  hledí tyto, 
dosud ne zcela vyjasnené a nepresne definované pojmy rádné vymeziti. 
V principu pak dochází k záverum obdobnym; hlavné jeho tfetí biometa- 
bolicky modus jest vlastné jen jinak formulovanou terminální morfo- 
genesou N aefovou. A tak po této —  konkretní, ale i presne logické —  
kritiee pííslusnych pojmü dochází k stanovení svych „biometabolickych 
modú“, jez mají nahraditi pfílis povsechné znéní biogenetického zákona 
presnou stylisací vedoucích principú, v jichz osvétlení se ontogenie  
opét stává  velm i cennym pram enem  poznatkú  vyznam u  
fy logenetického.

M o r f o l o g i e  p t a c í h o  nosu.

Nase znalosti srovnávací anatomie nosní dutiny ptákü byly do 
nedávna znacné nedokonalé. Vysvítá to na pr. ze ctení príslusné kapitoly 
v monumentální píírucce „Handbuch der vergleichenden Anatomie der 
Wirbeltiere“ od B olka, Göpperta, K alliusa a L ubosche. Teprve vnejno- 
véjsí dobé vydal Technau (1936) velmi dükladnou studii o nosní zláze 
ptákü, kde popisuje a z cásti i vyobrazuje také tvarové poméry nosní 
dutiny u cetnych zástupcú skoro vsech rádú ptacích. Nicméné máme jiz 
moznost stanoviti obecny, základní morfologicky typ nosní dutiny ptací, 
a to na základé studií A. F leischmanna (1903) a predevsím jeho záka 
A. B eeckera (1903). Ano, to, co B eecker jmenuje „vergleichende Sti
listik“ nosní krajiny, není nie jiného nezli práve stanovení onoho ideálního 
typu morfologického, jehoz hledání —  jak jsme vidéli v kapitole úvodní —  
bylo hlavním cílem morfologie idealistické.
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A. Fleischmann charakterisuje dutinu nosní jako párovité nosni 
trubice, vznikající jako jamkovité nebo kapsovité vklesliny ektodermu, 
vzrústající v rozmérné epitheliální trubice umísténé v  mesodermu 
(mesenchymu) pred mozkem. Prostírají se od pfedniho konce hlavy az ke 
krajiné orbitální, prilozeny párovité k mesenchymové, pozdéji chrupav- 
cité a posléze aspoñ z cásti kostnatící prepázce, a vyplñují tak prisma- 
ticky prostor mezi stropem dutiny ústní, dorsálním a laterálním po- 
vrchein ethmoidálni krajiny lebky. S místem, odkud vznikaly, udrzují 
stály dotyk u zevního otvoru nosního, druhym otvorem —  choanou —  
pak se otvírají do dutiny ústní, jejich epithel pak tam prechází do ekto- 
dermu dutiny ústní. Nejdulezitéjsí stilovy charakter nosní trubice spocívá 
v jejím úzkém lumen; prúmér transversální jest tedy vzdy nepatrny, 
prümér dorsoventrální a orokaudální muze byti mnohem vétsí —  u plazu 
jsou tez pomérné male, zvétsují se u ptáku a maxima dosahují u ssavcu. 
Za vyvoje dochází k jemnéjsí modelaci její stény, jíz se zvétsuje vnitíní 
piocha, na níz dochází ke styku cichové sliznice se vzduchem. Déje se to 
tím zpusobem, ze v  lumen nosních trubic vystupují postranní vychlípe- 
niny a vytváfejí se podélné valy, a to jen na laterální strané. Ony po
stranní vychlípeniny tvofí dvé postranní stérbiny zvané ryhy Legalovy. 
S jejich objevením se lze rozdéliti celou dutirm nosní ve tñ oddíly ulozené 
nad sebou: 1. oddíl ventrální, sahající od choany az ke spodní ryze Lega- 
lové; Fleischmann nazyvá tentó oddíl choanální chodbickou (Choanen- 
gang); 2. oddíl strední, ohraniceny spodní a horní Legalovou ryhou, jejz 
nazyvá Fleischmann oddílem kmenovym (Stammteil); a posléze 3. oddíl 
horní, dorsální, nad horní Legalovou ryhou, podle F leischmanna zvany 
sakter. Laterální sténa cásti kmenové se vyklenuje smérem mediálním 
ve val, jenz oddéluje dorsální sakter od ventrální choanální chodbicky; 
jest to concha nasalis, jediná’ to pravá, nosní dutiné pííslusná skorepa 
nosní Amniot; ostatní, jako skorepy uvádéné vybézky laterální stény 
nemají morfologického vyznamu skuteenych conch.

Od choanální chodbicky vybíhá casto smérem dorsolaterálním 
vedlejsí ryha smérem ke dnu sakteru, jez zvlásté u ptákú a ssavcú jest 
znacné vyvinuta: Fleischmann zavedl pro ni název aulax. Rostrálné 
od celého tohoto oddílu nosní dutiny, zahrnujícího choanální chodbicku, 
aulax, conchu a sakter a nazvaného Fleischmannem zonou skorepovou 
(Muschelzone) lezí krátky oddíl, zacínající zevním otvorem nosním 
a zvany predsíñ, vestibulum nasi.

Tato ektodermální nosní trubice je zaujata do mesodermálního 
obalu, jenz se rozdélí pozdéji ve vazivovou vrstvu sliznici nosní a —  jen 
na nékterych místecli — v chrupavku. Tato tvofí septum podél mediální 
stény epitheliální; od hornillo okraje odstupuje ploténka kryjící horní 
a laterální sténu sakteru. Pod sakterem se volny okraj chrupavcité stény
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zakfivuje mediaine, vnika do vaziva skofepoveho valu a tvofi tak pozdeji 
kostnatici plotenku skofepy nosni. Choanälni chodbicka a aulax lezi vzdy 
venträlne od okraje skofepy.

Tento zäkladni typ stavby dutiny nosni, zjisteny skolou Fleisch- 
mannovou pfedevsim za vyvojovych stadii (Beecker 1903), ale vyhovu- 
jici i pomerüm u zivocichü dospelych, mozno vskutku povazovati za 
morfologicky typus nosni dutiny Amniot vübec a ptaku zvlaste. Pro 
■objasneni uvadim tu dva obrazky (A a B), z nichz prvy je kopie podle

Ob H.

B eeckerova vyobrazeni pficnelio fezu nosni dutinou embrya kacliny
28,5 mm dlouheho, druliy znazornuje pficny fez nosni krajinou embrya 
penkavy (velikost neni mi pfesne znama, soude podle poctu fezü z casti 15, 
z casti 10 silnych, asi 10 mm po zaliti do parafinu, tedy za cerstva asi 
11— 12 mm). U tohoto schäzi dosud dokonaleji vyvinuty aulax. Pozdej- 
sim vzrüstem patrovych vybezkü a jejich castecnym (v pfedni casti) 
srüstem vznikne pro ptaky typicka sterbina orbitalni, vedouci do sub- 
choanalniho prostoru; püvod techto casti, lezicich jiz nad vlastni dutinou 
üstni a komunikujicich pfimo s dutinou nosni —  a proto drive (Göppert 
1903, H eidrich 1908 a j.) pocitanych k teto dutine — z dutiny üstni same 
rozfesil spravne opet Fleischmaxx se svou skolou (Aulmann 1909, 
Sippel 1908).

Srovname-li vsak s takovouto typickou üpravou dutiny nosni ptaku 
üpravu, jak ji nalezame u Steganopodü a specialne u kormorana, vidime, 
ze tento fad (vyjma rod Phaethon) vykazuje pomery naprosto atypicke.

K  teto atypicnosti patfi pfedevsim neprüchodnost zevnich otvorü 
nosnich, ktere züstavaji po cely zivot ucpany epithelialnimi zatkami, po 
pfip. i vazivove (Sulla), takze vzduch do dutiny nosni se nemüze dostati 
temito otvory, nybrz jen z dutiny üstni sterbinou orbitalni. Prvni popis 
techto pomerü nozder a vestibula u kormorana podal J. C. E wart (1881),
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jenz popisuje nozdry jako pouhou stérbinu, neprúchodnou pro stétinu. 
Teprve po odstranéní povrchní kúze, kryjící tuto stérbinu, je mozno 
vniknouti do úzkého kanálku, prúchodného pro koñskou zíni, a dale do 
dutiny nosní; jeho lumen je tedy mensí nez 1 mm. U mladych ptáku jest 
prúchodnost lepSí nez u starych. Tyto nálezy byly potvrzeny pozdéji 
Lucasem (1897). Podrobnéjsí studii vénoval nosní dutiné kormorána 
MihAlik (1929). Podle ného jsou vsak otvory nosní neprúchodny, nemají 
lumen, ponévadz zroliovatélé epitheliální buñky je úplné vyplñují. 
S dutinou nosní nemají zádnélio spojení, nybrz ústí do pneumatické du
tiny horní celisti zobáku, jez opét jest od dutiny nosní zcela oddélena. 
Dutinu nosní samu oznacuje MihAlik jako „primitivní“ ; skorepy chybí 
zcela, jen zadní jest poznati jako malé listovité obloukovité zdurení. 
Podobné popisuje MihAlik nosní dutinu kormorána i pozdéji (1932), kdy 
uvádí i nékolik obrázkú pfícnych .rezü. —  Zcela struéné, ale v souhíase 
s obéma autory britskymi popisuje nosní dutinu kormorána tez Technau 
(193(5), a zvlásté dükladné popsal dutinu nosní kormorána B althasar 
(1935). Za vyvojc embryonálního zústává otvor nosní dloubo ucpán 
solidní epitheliální zátkou, jak ukázal pro kure jiz B orn (1879, 1883); 
pozdéji se vsak tentó solidní cpithel kanalisuje. Jest uzavfenost nosních 
otvorü u kormorána (a u valné vétsiny Steganopodü) jirimární, t. j. 
vzniká persistencí teto embryonální uzávéry, ci vzniká po pfechodném 
stadiu otevrenych otvorü jich opétnym epitheliálním uzavrením sekun- 
dárné? To jest jednou ze zajímavych otázek, na niz nám múze odpovéd’ 
dáti jen studium morfogenesy nosní dutiny kormorána.

Mnohem nápadnéjsí vsak jest naprostá odlisnost konfigurace vnitrní 
dutiny nosní od typu jinych ptákú. Toto obliterované vestibulum otvírá 
se do strední cásti dutiny nosní, redukované na párovitou, jednoduchou, 
dosti prostornou dutinu, otvírajíeí se smérem dolú do prední cásti stérbiny 
orbitální. Obé dutiny se smérem dorsálním rozbíhají. Stény její jsou zcela 
hladké, jednoduché, bez nejmensího náznaku conchy a aulaxu. Zadní 
ohranicení teto strední cásti tvoíí transversální septum, jez oddéluje od 
ni shora, avsak neúplné, cást zadní, kterou uvádí B althasar jako post- 
conchu. Tato cást je velmi prostorná, rozdélená velmi tenkym septem, 
takze pravá a levá dutina nedivergují smérem vzhúru (jako cást strední, 
ci, podle Balthasara, conchální), nybrz jsou spolu paralelní. O prícném 
septu délícím tyto dva oddíly praví Balthasar, ze jest to ,,útvar nosní 
dutiné ptákú jinak cizí, jehoz vznik by mohl byti vysvétlen jen na základé 
studia embryonálních stadií. Není asi vylouceno, ze snad bézí o pretvo- 
rení conchy zalozené v embryonálním zivoté" Soucasné predpokládá 
B althasar, ze v tomto oddíle jest asi vyvinut cichovy epithel.

Ono pfícné septum, délící od sebe s horní strany obé cásti vlastní 
dutiny nosní, popisuje jako „Querfáltchen“ v nosní dutiné vsech Stegano-



Morfogenosa nosní duliny u kormorúrm.

podíi vyjma Phaéthonta a pelikána take Technau, i praví o nein, ze je 
„schwer zu deuten”

Dalsí zvlástnost dutiny nosní u konnorána jest neobycejná prostor- 
nost subchoanálního prostoru, souvisící se znacnym zkrácením se|)ta. 
Také tyto poméry zasluhují vysetrení po stránce svého vzniku embryo- 
nálního.

Vidíme zde tedy fadu zvlástností morfologickych, jez ve svém úzkém 
vzájemném spojení dodávají nosní (latiné kormorána její zvlástní ráz, 
takze jiz po stránce ciste deskriptivní vzbuzuje kormorán nás zájern 
o vyvoj techto zvlástností. K  tonni pristupují vsak jeste i jiné otázky, 
které nás pri vyvoji nosní dutiny ptáku vübcc nioliou zajímati. Tak jest 
to otázka, zda se u ptáku zakládá orgán Jacobsonúv, jehoz zccla nepatrny 
základ u kufete popsal Conx (1902), ac B eecker (1903) o správnosti jeho 
vykladu pochybuje. Jak v prubeliu dalsícli vykladü uvidíme, ocekávání, 
ze pfi sledování vyvoje nosní dutiny konnorána narazíme na poméry 
v leektcréin ohledu vclmi zajímavé, nebylo naprosto zklamáno.

M ateriell a jeho zp raeován í.

Materiál pro tuto studii tvorí sbírka embryí konnorána (Phalacro- 
corax carbo L.), kterou jsem si porídil na jare r. 19,‘kS na známé hnízdistní 
kolonii kormoránú na ostrové Kopáéi u Biskupic u Bratislavy. Nékolik 
dúlezitych stadií pak mi opatfil na jare r. 1939 p. doc. dr. J. M í;lka, jeniuz 
zde za to vyslovuji svúj srdecnv dík. Embrya bvla fixována tekutinou 
Zenkerovou, jen pro nejpokrocilejsí stadia jsem dal píednost 10% 
formolu. Po zalití do parafinu pies benzol byla pak embrya rezána na 
serie o 7, 8, 10, 12, 15 az 20 jn síly. Jqii hlava nejvétsího mého stadia byla 
zalita do celoidinu a rezána na serii rezíi o tloust’ce 100 fi. K  barvení bylo 
vesmés pouzito haematoxylinu (Böhmerova nebo M aterova) a eosinu. 
Smér rezú byl u nejvétsí cásti embryí pñcny, z cásti tez sagitální nebo 
frontální; nejvyhodnéjsí vsak je rozhodné smér prícny. Bohuzel nepoda- 
filo se mi vzdy dosáhnouti presné roviny transversální, a tak mnohé 
serie jsou rezány vice méné sikmo.

Vsechny dúlezitéjsí serie byly pak nakresleny ve vhodném zvétsení 
na Edingerové projekcním prístroji (resp. na jeho improvisaci, kterou 
jsem si sám zhotovil podle prof. StudxiCky ), coz studium tvarovych 
pomérú velmi usnadnilo. Mimo to pouzil jsem téchto kreseb také ke zhoto- 
vení plastickych rekonstrukcních modelú. Bohuzel nemohl jsem z tech- 
nickych düvodú pouzíti methody Bornovy s voskovymi deskami, i uchvlil 
jsem se k materiálu méné vhodnému a daleko obtízncji zpracovatelnému 
—  k lepence rúzné tlousiky, odpovídající tlousfce rezú a zvolenému 
zvétsení. Tentó dosti hruby materiál oväem nedovoloval dostihnouti 
takové jemnosti a presnosti jako vosk, a proto provedené rekonstrukce

13
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odpovidaji skutecnosti jen ve svych hlavnich rysech, mnohe jemne 
detaily (na pf. jemne naznaceni Legalovych ryh u mladych embryi, rudi- 
mentärni Jacobsonüv organ a pod.) v nasich rekonstrukcich nemohly byti 
vystizeny. Nuzkami a nozem vyfezane lepenkove desky byly k sobe 
slepeny lepidlem a stlaceny na pfislusnou silu v knihafskem lisu, schudko- 
vity povrch hrubych modelu byl pak ohlazen skelnym papirem, potazen 
roztavenym voskem a namalovan olejovou barvou.

V las tn i nalezy.

1. Embryo c. 7 s 34 'prvosegmenty (obr. 1 az 3). Nejmladsi stadium, 
ktere jsem mel k disposici, a jez uz jevilo zaklad cichoveho organu, pred- 
stavuje embryo s 34 prvosegmenty. Neni pochyby o torn, ze prvni zaklady 
ve forme cichove plakody se objevuji jiste uz drive; svedci pro to jednak 
uz dosti pokrocily stav cichove plakody u naseho stadia, jednak srovnani 
s jinymi ptäky, kde na pf. u kufete se prvy zaklad pozoruje uz na stadiu 
24— 25 prvosegmentü jako zcela ploche cichove policko (K eibel a A bra
ham 1900), nebo u cejky rovnez u embrya s 25 prvosegmenty jako rovna 
(Mchova plotenka (Grosser a T andler 1909). U  naseho embrya c. 7 
(s 34 prvosegmenty, dlouheho 7,3 mm) zaujima cichova plotenka 40 pfic- 
nych fezü tlousfky 7 y, takze jeji delka ve smeru podelnem jest asi 280 /lt, 
nejvetsi sifka ve smeru dorsoventralnim obnasi asi 370 /¿, takze cela 
plakoda ma tvar elipsy s dlouhou osou smerujici dorsoventralne. Lezi 
zcela na postranni plose dolniho obvodu celniho laloku (obr. 1). Ektoderm 
na tomto laloku mimo plakodu mefi co do tloustky 0 ¡1 , jest jedno- 
vrstevny a plochy. Na okrajich plakody se zvysuje, takze buhky jej 
skladajici se stavaji cylindrickymi o vj^sce asi dvojnasobne (12 y), avsak 
züstava jeste jednovrstevny. Teprve s pfibyvajici tloustkou plakody 
pozorujeme pfechod od jednovrstevneho epithelu pfes dvoufady az 
k vicevrstevnemu, takze uprostfed plakody jest jeji epithel vysoky 45 fi 
(obr. 2).

Zevni povrch plotenky cichove jest konvexni, sleduje zcela pravi- 
delne obrysy pficneho fezu celnim lalokem, neni zde tedy ani stopy 
po vch lipen i. Avsak postaveni bunek skladajicich epithel plakody 
ukazuje uz p fip ravu  k vchlipoväni: uprostfed plakody stoji buhky 
palisadovite, kolmo k povrchu a k basi, kdezto se stran stoji buhky 
sikmo, nakloneny svou dlouhou osou dovnitf, ke stfedu plakody (obr. 2). 
Smcrem dorsalnim jest hranice mezi plakodou a mimocichovym ekto- 
dermem dosti ostra, epithel mimocichovy jest tarn zcela plochy, kdezto na 
strane ventralni jest pfechod nenahlejsi, pfesnou hranici plakody a ekto- 
dermu mimocichovcho je zde dost obtizno vyznaciti. Mimocichovy ekto- 
derm je tez na ventralni strane o poznani vyssi nez na dorsalni strane
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hlavy. V povrchnlch vrstvach plakody nalezneme dosti casto bunky ve 
stadiich karyokinetickeho deleni; takoveto bunky jevi vzdy svetlejsi 
plasma nez bunky ostatni. Nalezame je hlavne v centralnich castech 
plakody; tato centralni a zaroven povrchova poloha bunek se delicich 
jest take projevem pripravy k nastavajicimu vchlipovani plakody.

Celkem na 7 rezech, prochazejicich nejvetsi tloustkou cichov6 plo- 
tenky, nalezame pod plotenkou v okolnim hlavovem mesenchymu sku- 
pinu bunek, jichz v kazdem fezu je zachyceno 20— 30. Hranice bunecne 
nejsou mezi nimi zretelne. Do okolniho mesenchymu vycnivaji pupen- 
covite a jsou od mesenchymu vzdy dobfe rozeznatelny. Jejich plasma je 
velmi huste, barvi se syte eosinem — syteji jeste nez plasma bunek 
plakody samotne — jadra jsou kulata nebo kratce ovalna, maji zfetelny 
nukleolus. Tato skupina bunecna souvisl tesne s basalni plochou plakody, 
ac se od ni da dobfe odlisiti. Jest to zaklad pro nervus olfactorius, 
zrejme vycestovaly z basalni plochy plakody (obr. 3).

2. Embryo c. 4 s 36 prvosegmenty (obr. 4 a 5). Nejblize pfisti stadium 
predstavuje embryo c. 4, dlouhe 8,2 mm, s 3G vytvofenymi prvoseg- 
menty. Bylo rezano v pricnou serii o tlousfce rezu 7 y\ v hlavove partii 
vsak pro odklon hlavy dopadly rezy znacne sikmo. Cichova plakoda 
ulozena stale jeste na svem miste, na lateralni plose ventralni casti 
celniho laloku, jevi uz na sv6m povrchu zretelne vehlipeni (obr. 4). Toto 
vchlipeni lezi hlavne v dorsalni casti plotenky cichove; prechod teto
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miskovité jainky do cásti nevchlípené jest s dorsální strany mène zfe- 
telnÿ nez na stranë ventrální, kde vznikà skutecnÿ ,,ret” ve tvaru za- 
oblené lirany. Plakoda mëri ve smëru dorsoventrálním ve svém nejvëtsim 
rozsahu asi 300 /u, ve smëru podélném zaujímá 35 fezû po 7 /ti, tedy mëré 
V tomto smëru asi 245 f i . Rozsah plakody se tedy proti stadiu pfedeslému

nëco zmensil — patrnë následkem rychle postupujícího vchlipování. 
Prohloubení samo zaujímá 9 fezû po 7 /i, mëri tedy v podélném smëru 
asi 63 ¡ i , ve smëru dorsoventrálním je prûmër prohloubené partie asi 
70 fi (horni hranici je tëzko pfesnë urciti), má tedy asi tvar skoro kru- 
hovitÿ.

Epithel plakody tvofi v mistech nejvetsi tloustky, kde zacíná 
vchlipování, 8— 10 vrstev bunëcnÿch. Ke ztencenÿm okrajùm plakody 
vrstev ubyvá, az precliází do mimocichového ektodermu povrchu hlavy. 
Tentó mimoëicliovÿ ektoderm jest smërem dorsálním od plakody na 
delsi distanci jiz dvouvrstevnÿ: basální vrstva je v sousedstvi plakody 
nízko cylindrickà, a smërem dorsálním pak pfechází pres kubickou 
v plossi a plossi; na povrchu pak jsou buñky zcela pioché, netvofici dosud 
zcela souvislou vrstvu. Na klenbë hlavy tyto povrchní buñky vûbec 
prestávají a epithel jest jednovrstevnÿ. Na stranë ventrální jest mezi 
obëma plakodami epithel nizkÿ kubickÿ, ne tak plochÿ jako na klenbë 
hlavy, ale zretelnë nizsi nez u stadia pfedeslého. V plakodë samé je 
postaveni bunëk podobné jako u pfedeslého stadia, jen buñky na okrajích 
prohloubené partie jsou jestë vice sklonëny dovnitr nez u pfedeslého.

Základ pro n. olfactorius zaujímá 6 fezû po 7 f i ,  tedy pfedstavuje 
skupinu bunëk 42 f i silnou. Lezi nëco kaudâlnëji nez vlastní vchlipeni 
plakody. U c. 7 (s 34 prvosegmenty) pfiléhal tentó základ tësnë k basální

Obr. 4. Obr. 5.
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pióse plakody; u tohoto stadia jest—  zvlásté na pravo strané — vzdá len  
od basální plochy ploténky éichové, a znaené priblizen k mozku. Mezi 
ním a plakodou nalézáme busty mesencbym s cetnymi karyokinesami. 
Histologicky vzhled základu pro n. olfactorius se proti pfedeslému stadiu 
nezménil. Na pravé strane souvisí tentó solidní základ se spodní plochou 
plakody nékolika bunéénymi kruhy z nichz jeden je na obr. 5 dobre 
viditelny; na strane levé je dosud souvislost s plakodou udrzena na vctsi 
ploée. Zahusténí mesenchymu je proti pfedeslému stadiu zcela nápadné; 
buñky mesenchymální jsou k sobé stlaéeny primo ve formé jakébosi 
blastemu. Od elemento základu n. olfaetorii se rozeznají dobre svou 
tinkcí — jsou (pri barvení baematoxylinem a eosinem) méné éervené 
zbarveny.

3. Embryo c. 5, 6.7 m m  dlouhé (obr. 0, 7 a 8). U tolioto embrya, 
rezaného na pííéné rezy tloustky S //. postoupilo vehlijxmíní jiz vclmi 
znacnc, takze máme zde jiz skuteéné vakovitou veblí])eninu dutiny nosní. 
Vidíme ji velmi dobre na obr. (i. Délka veblíj)ené éásti je zasazena na 
36 rezech o tloustce 8 /1, obnásí tedv 288 ¡i. Rozsah ve sméru dorsoven- 
trálním, méren mezi misty, kde vvssí, éiebovv epitbel preebází do nízkébo 
epithelu mimociebovébo, mcrí 300 //. takze zevní vzbled jdakody má 
dosud tvar vice méné krubovitv. Vrcblípená éást sama jest arci jiz ve 
sméru píícném oplosténa; jeji rozméry jsou: ve sméru sagitálním mérí 
vstupní stérbina 152 /i, sírka lumen tolioto váéku éichovébo je 42— 45 /i, 
hloubka váéku pak, mérena od dorsálníbo rtu ke dnu, 165 /<. Smérem 
dopredu vybíhá váéek v slepy vybézek délky 120 ju. Oelkovy tvar vácku 
vidíme na plastické rekonstrukei na obr. 7.

Epithel váéku je vysoky, vrstevnaty, cylindricky: pocet vrstev 
bunécnych jest 4— 6. Povrcbová zona bledíeí do lumen je vétsinou bez 
jader; pokud zde jádra nalézáme, jsou skoro vesmés v rúznycb stadiích 
mitotického délení. První náznak této povrchové bezjaderné zony vidíme 
vlastné jiz u stadia predeslého, v rozsahu prohloubení jamky cichové; 
lee zde není to jesté tak nápadné, a teprve srovnáním s tímto (i pozdéj- 
sími) stadiem pokrocilejsím muzeme nábéh ke tvorení této zony zjistiti. 
Tato stavba epithelu vchlípené éásti upomíná na sténu embryonálního 
mozku s germinativními buñkami na vnitfnhn povrebu, podle H isa 
mateískymi to buñkami neuroblastú.

Základ pro n. olfactorius jeví se nám v tomto stadiu proti predeslym 
znaené zmohutnély. Jest rozdélen ve vétsí pocet skupin bunécnych, 
z nichz kazdá obsahuje v jednom rezu 7— 10 jader sestavenych roseto- 
vité (obr. 8). Jednotlivé skupinky jsou od sebe oddéleny mesenchymo- 
vymi vlozkami, jez tvofí jakési jejich obaly, a také cely soubor skupinek 
bunécnych jest zaujat do mesenchymového obalu, jehoz elementy jsou 
skoro lamelosné uspofádány na zpüsob jakébosi pouzdra. Okolní mesen-
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chym pak je dosti bohat na cevy krevni. Smerem dopfedu tyto skupinky 
splyvaji v jeden celek stale obaleny hustsim mesenchymovym obalem. 
Tato kranialnejsi partie zakladu cichoveho nervu stava se ponenahlu 
chudsi na jadra, az posleze cast nejprednejsiv deice asiSO/jvübec nema 
jader — je to jen svazek vlaken, kterä se intensivne barvi eosinem. Od

mozku jest kaudalnejsi cast, obsahujici bunky ve skupinach, oddelena 
dosti sirokou vrstvou mesenchymalni, obsahujici i cevy krevni; tato cast 
pfedni, slozenä pouze z vlaken, jest oddelena od mozku jen tenouckou 
vrstvou mesenchymu, ale nikde nelze zjistiti direktni styk vlaken n. 
olfactorii s hmotou mozku.

4. Embryo c. 6, dlouhe 6 mm (obr. 9). Toto embryo jest näpadne 
ohnute, takze namefenä delka od temene k zadnimu konci tela jest

tetivou velmi prohnuteho oblouku. Toto 
embryo bylo fezano sagitalne v fezy 10(u 
silne. Cichova jamka je zde asi na stej- 
nem stupni vyvoje jako u stadia pfede- 
sleho. Jest uz znacne prohloubena, jak je 
videt na obr. 9, ukazujicim jamku na sa- 
gitalnim fezu asi v nejvetsim jejim roz- 
sahu. Delka vlastni jamky (vzdalenost 

predniho a zadniho rtu) obnasi 130 y, sifka —  mefena poctem 13 fe- 
zü po 10 fi —  rovnez asi 130 y. Stavba epithelu v cichove jamce je
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stejna jako u pfedesleho stadia, s bezjadernou povrchovou vrstvou, 
v niz se najdou jen jadra v mitotickem deleni. Tento vysoky epithel 
pfesahuje smerem dopfedu jeste asi na vzdalenost 100 ¡jl, smerem do- 
zadu asi na 120 ¡jl, takze dosud neni cela cichova plakoda vchlipena. 
Hloubka vchlipene jamky, mefena od pfedniho rtu ke dnu, cini asi 
110//. Smerem dopredu vybiha opct slepy vybezek jako u stadia pfe
desleho, lec mensiho rozsahu. Ponevadz tato dve stadia (embrya c. 5 a 
6) jsou ve vyvoji jinych organu priblizne na stejne vysi, vidime, ze ve 
vyvoji cichove jamky mohou byti mezi blizkymi si stadii drobne rozdily; 
arei o uplne identite obou stadii mluviti nelze. Take zaklad n. olfactorii 
neskyta proti predeslemu stadiu vetsich rozdilu.

5. Embryo q,. 25, dlouhe 8,25 mm (obr. 10, 11, 12 a 13). Rezano 
frontalne (lec rovina rezu stoji znacne sikmo), tloustka rezii S //. Neprizni- 
vy smer rezu nedava zcela jasne pfedstavy o konfiguraci jamky cichove,

avsak pro posouzeni zmen, ktere se za dalsiho vyvoje vacku odehravaji, 
dülezite. Delka sterbiny vedouci do vacku je vpravo 130 /¿, vlevo 140 //, 
v tomto rozsahu mefi hloubka vacku asi 200 ju. Smerem dopfedu se pro- 
dluzuje ve slepy vak, dlouhy na prave strane asi 128 y, na leve 112 //. 
Otvor, vedouci do vacku, se proti pfedeslemu stadiu znacne protahl do 
delky ve smeru sagitälnlm, takze z tvaru skoro okrouhleho se pfemenil 
v podelnou sterbinu, lezici na ventrolaterälnim okraji celniho laloku 
(obr. 10). Lumen vacku je rovnez se stran znacne stlaceno, jak videti 
hlavne na fezech vedenych pfednim slepym vybezkem (obr. 11 a 12).

Epithel jest zase o neco vyssi nez na stadiich pfedeslych, mefi 
50— 55 //; sklada se z 5— 6 vrstev, z nichz nejpovrchnejsi mä stejnou 
strukturu jako jsme videli dfive, t. j. je chuda na jadra, ta pak jsou 
vesmes v rüznych stadiich mitosy. Tento vysoky epithel züstäva take 
jeste na povrchu mimo vlastni väcek, a to dopfedu asi na delku 32 ¡i, 
dozadu asi na delku 50 //. Smerem ventromedialnim a dorsolateralnim 
pfestupuje epithel tako na kratkou vzdalenost jeste pfes rty sterbiny na
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zevnéjsek, a prechází pak ostrym pfecliodem do mimocichového ekto- 
dermu tela, ktery jest uz vsude dvouvrstevny: na basi se nachází vrstva 
bunék kubickych, nad ni pak vrstva bunék plochych.

Základ cichového nervu je znacné rozsáhly; odstupuje od borní 
hrany vchlípeného vaku v rozsalm vpravo 160^, vlevo 176 y. Skládá se

z útvaru zíejmé vláknité stavby, s hoj- 
nymi jádry, sestavenymi v  rady. S epi- 
thelem jamky cichové souvisí celymisvaz- 
ky; nékde jde zrejmé jen o tésné prilození 
n. olfactorii k basální membráné epithelu 
jamky, která vsak zústává zachována, 
jinde (obr. 13) vsak je zrejmá plasmatická 
souvislost nervu s cichovym epithelem, 
basální membrana tu chybí. Nerv pro
híba podél laterálního obvodu telencefala 
smérem vzhúru; od mozku zustává vétsi- 
nou dosud oddélen tenouekou prepázkou 
mesenchymální, a jen ve zcela nepatr- 
ném rozsahu vstupuje snad uz v píímou 

souvislost s bmotou mozkovou.

6. Embryo c. 1, dlouhé 9mm (obr. 14,15 a 16), rezáno v prícnou serii 
o síle íezú 8//.. Cichová area ztlustélého epithelu zaujímá délku 694 y.

Obr. 13.

Obr. 14.

Vzadu jest v rozsahu 144 y poulié ztlusténí epithelu, pak následuje mírné 
prohloubení v délce 56 y, nato vlastní vchlípeny vácek cichovy; vstup 
do tohoto vácku jest dlouhy 336 y. Smérem vpred následuje pak jesté 
ztlustély nevchlípenj' epithel v délce 168 y. Vácek sám je silné se stran 
zplostély, jak ukazuje plastická rekonstrukce zobrazená na obr. 14. 
Piocha obrácená mediálné je konvexní, piocha laterální mírné konkávní, 
jak to ukazuje tez píícny fez na obr. 15. Smérem dopíedu vysílá vácek
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slepy vybézek dlouhy celkem 96 //, zretelny na plastické rekonstrukci 
a v rezu zasazeny na obr. 16. Hloubka váéku se proti predeslému stadiu 
znamenité zvétsila, dosahujíc maximální miry 420 //. Jest to zpusobeno 
predevsím vzrústem laterálních i mediálních vybézku nosních; pri tomto 
vzrústu se partie ztlustélého epithelu, na predeslych stadiích jesté presa- 
hující laterálné a mediálné od vstupu do vácku na zevní plochu, dostaly

dovnitr, takze na tomto stadiu jiz epithel éichovy ve sméru latero- 
mediálním se vsechen nalézá uvnitf vácku. Sírka lumen vácku asi upro- 
stred obnásí 115//, vice vpfeclu jest lumen ponékud sirsí, dosahujíc az
160 ¡i.

Zcela vpredu, tam, kde zacíná vybíhati slepy vybézek dopredu, 
vidíme na mediální sténé vstupu do cichového vácku mírné prohloubení 
(obr. 16 na pravé strané), jez lze sledovati celkem na 5 íezech tloustky 
8 fi, tedy celkem v  délce 40 /í . Jest to ono prohloubení, které popsal 
poprvé u základu nosní dutiny kuíete Cohn (1902) a jez vykládá jako 
základ Jacobsonova orgánu. Myslím, ze není váznych duvoclú proti 
tomuto názoru; lokalisace odpovídá tomuto vykladu zcela dobíe, a jinym 
zpusobem toto vchlípení vyloziti nelze. Budeme je ostatné jesté v dalsích 
stadiích sledovati.

Pri pohledu na vstup do nosního vácku (obr. 14b) vidíme, ze tentó 
vstup, otvírající se lateroventrálné, jest obloukovité prohnut. To je zpú- 
sobeno tím, ze laterální vybézek nosní prorústá ve své stfeclní cásti vice 
smérem dolu, pripravuje tak p rístí srust s vybézkem mediálním a tím 
rozdélení celé stérbiny na oddíl prední, vestibulární, a oddíl zadní, 
vlastní dutinu nosní.

Epithel vchlípeného vácku éichového jest vysoky, 5— 6vrstevny,
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vÿsky 42— 55 //. Povrchovâ zona chudâ na jâdra jest stale dobre odlisena 
od vrstev hlubsich; také zde v ni najdeme ojedinëlâ jâdra v rûznÿch 
stadilch mitosy, avsak jest jich zretelnë ménë nez na stadiich predeslÿch. 
Tento vysokÿ cichovÿ epithel prechâzi ostrou hranici do zevniho epithelu 
ektodermâlniho, jenz jest na zevnim vÿbëzku nosnim 3vrstevnÿ vÿsky 
asi 13 y, s kubickÿmi bunkami na spodu, pak vrstvou bunëk mirnë 
oplostëlÿch a posléze vrstvou bunëk zcela plochÿch, na vnitfnim vÿbëzku 
jest nëco vyssi, az 17 y, jinak vsak skladby stejné. V okolnim mesen- 
chymu nalézâ se bohatâ pleten cevni.

N. olfactorius odstupuje slabÿmi kofenovÿmi svazky hlavnë od 
horni a postranni plochy predniho slepého konce vâcku cichového. Tyto 
svazecky se spolu spojuji, az vytvori dva hlavni svazky (na kazdé stranë), 
a ty se pak opët spoji ve svazek jedinÿ, kterÿ bëzi nejprve na ventro- 
laterâlni stranë telencefala (v délce asi 350 y), pak se presune zcela na 
stranu ventrâlni a konecnë az i vice mediâlnë, na ventromediâlni okraj 
hemisféry. Za celého tohoto prubëhu jest od zevni plochy telencefala 
dobre oddëlen mesenchymem obsahujicim pletenë cevni -— zâkladem 
to piae matris; teprve zcela vpredu pfichâzeji jeho vlâkna v  primÿ styk 
s okrajnim zavojem telencefala. Dale dopredu uz je pak nelze sledovati 
ani na povrchu mozku, ani uvnitr jeho hmoty. Svazecky korenové, 
odstupujici od epithelu cichovciho vâcku, s nlmz jsou v primé souvislosti, 
obsahuji v blizkosti vâcku jestë liojnë jader, ale v dalsim prùbëhu smërem 
k mozku jsou to na jâdra jiz velmi chudé svazecky vlâken nervovÿch. 7

7. Embryo c. 32, dlouhé 9,2 mm (obr. 17). Bylo rezâno v pficnou 
serii o tlousfce rezü 10 /u. Vÿvojo\^y stav je velmi podobnÿ predeslému 
stadib; celÿ zâklad nosni dutiny je vsak zvëtsen. Celÿ utvar vâcku tvore- 
ného ztlustëlÿm cichovÿm epithelem jest 650 y dlouhÿ; z tolio pripadâ 
na vchod do vâcku 340 y. Slepÿ predni vÿbëzek mëri 170 y délky. Celÿ 
vâcek je se stran velmi silnë oplostëlÿ, sirka jeho lumen (ve smëru 
pficnëm) obnâsi 50 y. Hloubka je ruznâ podle toho, zda ji mërime ode 
dna az k prechodu do zevniho epithelu laterâlniho ci mediâlniho nosniho 
vÿbëzku, takze vÿska stëny laterâlni obnâsi 300 y, stëny mediâlni 460 y. 
Je to nâsledkem toho, ze mediâlni nosni vÿbëzek roste vice smërem ven- 
trâlnim nez vÿbëzek laterâlni. Na tomto mediâlnim ohraniceni vidime 
jiz na okraji, proti nëmuz protëjsi stëna vÿbëzku laterâlniho jiz chybi, 
jemné, ale velmi zretelné podélné prohloubeni celkem délky 70 y, jest to 
opët onen zâklad orgânu Jacobsonova (obr. 17).

Epithel je zcela stejného charakteru jako u stadia predeslého, 
s hojnVmi mitosami v povrchni, jinak bezjaderné vrstvë; jeho vÿska jest

4 5 Prechod do zevniho epithelu ektodermâlniho jest na zevnim 
vÿbëzku nosnim nâhlÿ, na vnitfnim znenâhlÿ, takze zde nelze vésti



Morfogenesa nosní dutinv u kormorámi.

ostrou hranici mezi vysokym, —̂ 5vrstevnym epithelem cichovym 
a nizkym, 2vrstevnym epithelem epidermalnim; avsak histologicky mu- 
zeme tuto hranici stanoviti tarn, kde pfestava ona povrchova svetlejsi 
vrstva s jadry v mitotickem deleni.

8. Embryo c. 2, dlouhe .9,5 mm (ohr. 18). Toto embryo bylo fezano 
sagitalne na fezy 8 [i silne. Vyvojovv stav vacku cichoveho je priblizne 
podobny jako u pfedesleho stadia. .Delka vstupu do vacku meri asi
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€30 y, sifka 72 /i, hloubka asi 3Ü0//. takze cely vácek jest o neco mensi 
nez jak vypocteno z pficnych fezu predeslého stadia; arci u tolioto stadia 
udáváme miry namérené primo na jednom sagitálním fezu, vyobrazeném 
v obr. 18. Take zde vybíhá vácek smérem dopfedu ve slepou vychlipku, 
jejíz délka einí asi 150 [i —  jest tedy hlubsí nez u predeslého stadia. (Na 
obr. 18 jest zastizen pouze vstup do tohoto slepého vybczku, jenz jest 
v celém s.vém rozsahu zasazen az na fezech sousednich.)

Epithel cichovy podrzuje dosud stejnou stavbu jako na pfedeslém 
stadiu. Na klenbé meri az 00 ¡i, na dné pfední slepé vychlipky 55 /n, na 
pfední sténé pod vychlipkou 40 /«, pak se ztencuje znenáhla na 30 ¡u, az 
na pfedním rtu prechází náhle do zevního ektodermu jen 16 /¿ silného. 
Na zadní sténé jest jeho vvska 40 //, pak zcela vzadu se rychle ztencuje 
na 22 a tentó ztenéely epithel prechází znenáhla do zevní epidermis 
12— 15 y vysoké. V partiích nejsilnéjsího epithelu (v pfední vychlipce) 
vidíme 7— 9 vrstev bunécnych; na pfední a zadní sténé jest vrstev 4— 5. 
Stále je velmi zfetelná okrajová vrstva chudá na jádra, jez jsou vesmés 
ve stadiích mitotického délení. Od epidermis, která je 2— 3vrstevná vsude 
s velmi zfetelnou povrchovou vrstvou zcela plochych bunék, lze epithel 
éichovy vzdy dobfe odlisiti, i jest zfejmo, ze vchlipování tohoto epithelu 
püvodní cichové plakocly tu jiz uéinilo znamenity pokrok.

Od epithelu hlavné slepé pfední vychlipky odstupuje n. olfactorius 
20— 22 kofenovvmi svazky, jez vykazují direktní plasmatickou souvislost
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s epithelem. Zhruba mozno tyto svazky rozlisiti ve dvé hlavni skupiny: 
laterální odstupuje od pfedního konce slepé vychlipky, mediální, mohut- 
néjsí, od horní i dolní stény teto vychlipky. Vice vpíedu se spojuji v mo- 
hutny svazek, ktery táhne po ventrální pióse telencefala dopiedu 
a vzhúru, pak zahybá mediálné, bézí po píední pióse telencefala, na níz 
je pro jeho prúbéh zíetelny zlábek. Tentó mediální prúbéh ciní asi 230 y , 
nacez v rozsahu asi 100 y se vlákna cichového nervu vnofují do stény 
telencefala, kde je není mozno dale sledovati.

9. Embryo c. 31, dlouhé 12,3 mm (obr. 19, 20, 21, 22 a 23). Bylo 
íezáno na píícnou serii po 10 y.

Toto stadium vykazuje proti píedeslym dalekosáhlé zmény; bohuzel 
se mi nepodafilo získati stadium, jez by lezelo mezi predeslym a tímto, 
takze skok o 2,8 mm v délce embrya je provázen zménami vskutku 
hlubokymi, které patrné probíhají velmi rychle. Zmény tyto lze shrnouti 
v následujících pét bodú, jez ovsem morfogeneticky úzce spolu souvisí:

a) Laterální vybézek nosní, ktery zustával v píedeslych stadiích za 
mediálním pozadu, dorústá nyní znacné smérem dolu. Tím se nastavuje 
cely základ nosní dutiny smérem dolu, k dutiné ústní, o oddíl, jehoz 
stény jsou tvoíeny epithelem laterální strany mediálního vybézku 
a mediální strany laterálního vybézku. Tím se znamenité zvétsuje verti- 
kální prúmér (hloubka, resp. vyska) celého základu, jez tu dosahuje asi 
850 y. K  vlastnímu vácku cichovému pripojuje se tedy smérem dolu 
oddíl, jenz tvorí F leischmannovu choanální chodbicku, otvírající se 
smérem dolu do primitivní choany. Délka této komunikace obnásí u na- 
seho embrya 110 y. Prohloubení na patre dutiny ústní, do néhoz se tato 
choana otvírá, méíí 450 y; z toho na oddíl za choanou pripadá 100 y, 
na oddíl pred choanou 240 y.

b) Laterální i mediální vybézky nosní spolu v prední cásti základu 
dutiny nosní srostly. Tímto srüstem se stérbinovity otvor váéku éicho- 
vcho rozdélil ve dva oddíly: mensí, vpíedu ulozeny vchod do nosní 
dutiny, nozdrn, a zadní oddíl, vlastní primitivní choanu. Vzdálenost 
(projekcní) od zadního okraje choany az k prednímu okraji nozdry méíí 
580 y (v serii íezú, silnych 10 y, zaujímá tato vzdálenost celkem 58 íezú); 
vidíme tedy, ze do délky cely základ nosní dutiny nijak nápadnéji ne- 
vzrostl, pohybuje se v téchze rozmérech jako jsme vidéli u stadií píe- 
deslych (koleín 000 y). Ano, v píední cásti, kde se nalézal na píedeslych 
stadiích slepv dopíedu cnící vybézek, muzeme dokonce mluviti o zkrá- 
cení  celého tohoto oddílu; kdezto na pi. u stadia píedeslého tato vy- 
chlipka méíila asi 150 ¿í délky, obnásí hloubka (resp. délka, ve sméru 
rostroocipitálním) slepého píedního vybézku u tohoto stadia pouze 80 y, 
tedy jen néco ])íes polovinu. Zato se zvétsil jeho prúmér vertikální, jak
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ihned poznáme ze srovnání obr. 19, jenz nám pfedvádí plastickou re- 
konstrukci nosní dutiny embrya c. 31, s obr. 14a, na némz jsme poznali 
rekonstrukci vácku cichového embrya 9 nnn dlouhého. Vidíme tu jasné 
mnohem vétsí vysku dutiny nosní starsího embrya, mélcí prední slepou 
vychlipku, a misto, kde laterální a mediální nosní vybézek byly spolu 
srostly, címz se stérbina vácku rozdélila v nozdru (N) a vlastní primitivní

choanu. Nozdra není pruchodná, je to jen dosti hluboké, ale slepé pro- 
hloubení, jak je vidíme na obr. 21, jenz píedstavuje prícny (ponékud 
sikmy) fez, kde na levé strané máme zachycenu hlavní cást dutiny nosní, 
vpravo pak nozdru. Tato vede do vestibula, jez rovnéz není prüchodné; 
je to solidní epitheliální masa, v níz se muze objeviti nepatrné lumen 
(na nasem obr. 21 vpravo), avsak toto lumen jest úplné slepé, nekomuni- 
kuje ani se zevnéjskem, ani s vlastní dutinou nosní. Vestibulum saino 
je krátké, méíí 140 ¡n délky, má tvar (viz obr. 19) obloukovité prohnu- 
tého, nahore zaobleného, dolé (na konkávním okraji) pfiostreného 
epitheliálního pruhu, takze na prícném fezu má prúrez kapkovity. Smé- 
rem dozadu pokracuje pak do vlastní dutiny nosní.

c) Vlastní nosní dutina prodélává nyní znacné vyvojové zmény, jez 
mají hluboky vliv na její konfiguraci. Zmínili jsme se jiz o jejím znacném 
prodlouzení ve sméru vertikálním, tím, ze na její spodní cást se pfipojila 
choanální chodbicka, ohranicená obéma nosními vybézky (obr. 20). Na 
tuto partii následuje smérem vzhúru cást Jcmenová, ve sméru vertikálním
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pom érné k rátká  —  asi 50 ¡a. J e jí sténa m ediá ln í n evyk azu je  zádn ych  

kom plikací m orfologickych, je h ladká. N a  sténé la te rá ln í nalézám e v sak  

dvé nepatrná proh loubení. Spodn í z nich tv o íí zcela m élky , so tva  p a trn y  

zlábek, délky jen  asi 60 ¡i (jest zachycen na  6 po  sobé následu jíc ícb  re- 

zech); povazu ji je j za ve lm i rud im entárn í dolní ryhu Legalova cili aulax. 
V yse  lezící partie laterá ln í stény jest opét opatfen a  z lábkem , k te rv  v sak

m ozno sledovati na m nobem  vétsí délku  —  120 /,«. N a d  n ím  jest cela 

dutina silné ohnuta na zevnéjsek, a to tím , ze z la te rá ln í stran y  se do ni 

vtlaéu je  m esenchym ové zdufení, které vyk len u je  p fe d  sebou  laterá ln í 

sténu do lum en dutiny  nosní ve tvaru  podélného va lu , d louhého 160 /«; 

nej vétsí rozm ér vy sk ovy  toboto va lu  jest 400 ¡u. Jest to val skofepovy, 
tvo ííc í conchu, která se zde tedy  zak ládá velm i d o b íe , b y í  ne tak  jak o  

u píib lizné stejné starého em brya  kufete, ja k  to kreslí B eecker (1903, 

tab . X X I I I ,  obr. 33). M esenchym  jest v  tom to zduren í silné zbustén  

n aby va je  skoro struktury  jakéhosi b lastem u (obr. 23). O b loukov ité  

zahnutv oddíl dutiny nosní, do néhoz se tentó v a l sk o fep o vy  vyk lenu je , 

jest tedy  sakter, a zlábek, k tery  jej dole ohran iéu je, jest horní ryha 
Legalova.

Lum en  sakteru jest v  prum éru prícném  ve lm i úzké, m éfíc jen  36 /(, 

takze od naseho stadia 6. (em bryo  9 m m  d louhé), kde  obnáse la  jeho sírka  

jesté 115— 160/«, se zredukovala na 1/3— x/4. N á b é h  k  tom u  jsm e vidé li 

uz na stadiícb predeslych, kde se tato sírka uz znacné zm ensovala , av sak  

hlavn í príéinou tohoto zúzení lum en jest jisté v y v o j conchy. Sm érem  

dopredu  koncí val sko fepovy  za p fedn ím  slepym  vybézkem , k tery  se 

ohybá  ponékud smérem laterálním .

d ) D á le  vidím e p rob íbati m orfogeneticky proces i v  zadní, k audá ln í 

casti zák ladu dutiny nosní. T am  se zacíná v y tv á fe t i slepá, v ak o v itá  

vycb lipka , zabnutá ponékud smérem m ediáln ím . Jest na tom to starliu
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zcela nepatrná, m éríc do d é lk y  jen  asi 50 ju, do s írky  asi 300 /i; sm érem  

dozadu v y n ik á  zcela nepatrné, i jest to  zák lad  pro  recessus orbitalis. 
Z au jím á  do v y sk y  dosti znacnou cást zadn ího  odd ílu  v lastn í du tin y  

nosní, a p roti n i neni n ijak  ostre ohranicen.

Epithel m á ráz ep ithelu  cichového, zn ám y  nám  z predeslych stadií, 

predevsím  v  sakteru , kde m érí (»0— 75 ¡i (ne jtlustsí je  n a  m ediáln í strané

Obr. 23.

nah ore ); v  obou L ega lo v y ch  ry -  

hách (do ln í cást i sakteru  a v a u -  

la xu ) se ztencuje na 27 /z, a  

v  choanáln í chodbiece m á uz jen  

20 /t vy sk y . B ez jad e rn á  zona s m i- 

tosam i jest v e lm i d o b fe  znatelná  

jak  v  celém sakteru  (na  conchál- 

ní i septáln í, m ediáln í, strané), 

tak  i v  onom  ztenceném  epi- 

thelu born í L e g a lo v y  ry b y ; avsak  

hned pod  touto ryhou  zacíná ep i- 

thel zcela jiné  s tav b v , trí- az c ty r-

v rstevny , s povrchn í v rstvou  bu n ék  kub ickycb , bez zvlásté h o jn ycb  

m itos. T en tó  ep itbe l tedy  v y s ty lá  au lax  i celou choanáln í chodbicku .

Vsim ném e si posléze jesté na obr. 21 vy ch lip k y  na m ediá ln í strané  

km enového oddílu , oznacené sym bolem  Jo. T v o rí ostre zaríznutou  

ryhu , kterou m ozno sledovati na 12 fezech, je jíz dé lka  ciní tedy  120/t. 

Sm érem  d op fed u  p fechází az na nejzadnéjsí cást vestibu la, kde znenáh la  

konéí, kdezto konec zadn í je náh ly . Soudím , ze tu bézí o persistu jící dosud  

zák lad  orgánu Jacobsonova, jehoz p rvn í náznaky  jsm e vidéli uz na  

nékterych predeslych  stadiích, a  jenz b y  tedy  zde u korm orána dosahova l 

■=—  p ri veskeré své rud im entárnosti —  nejvétsího rozvo je , ja k y  vuljec  

u ptákú  dosud znám e. P o m éry  u spo íádán í bunék  v  teto kra jiné v id ím e
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n a  obr. 23, znázorñujícím  fez o 50 fx vice vzadu  nez obr. 21. O b raz  je  

obráceny, protoze b y l kreslen A b b eo v y m  kreslicím  prístro jem , kdezto  

obr. 21 b y l zhotoven  pro jekcn ím  prístrojem  E d in gerovym .

e) Posledn í v y v o jo v á  zm éna, kterou v  tom to stad iu  m územ e k on sta - 

tovati, jest vzn ik  zák ladu  pro ductus nasolacrimalis. V y tv á r í  se ve  form é  

solidního cepu epitheliálního, ci spíse epitheliální listy, která  se vch lipu je  

od  ektoderm u  zevního vybézku  nosního smérem m ediá ln ím  (obr. 22). 

N a  strané p ravé  je tentó zák lad  zasazen celkem na 23 rezech tlo u stk y  

10 /x, m érí tedy  celkem 230 ¡x délky; do h loubky sahá ne jvyse  140 //, toto  

nejhlubSí m isto lezí zcela vp íedu . P r i ektoderm u zacíná tenkou  lam elkou , 

sm érem  dovn itr pak  se (na íezu ) ky jov ité  ztlustuje, takze  v  nejsilnéjsím  

m isté p ri svém  vn itín ím  okraji je  asi 50 // tlustá. N a  strané levé  jsou  ty to  

rozm éry 220 /1 délka, 140 y h loubka, 50 ¡x nejvétsí t lou stka . N a  obou  

stranách souvisí tentó zák lad  dosud v  celé své délce s p o v rch o vy m  ekto - 

derm em . R ozm éry  zák ladu  ukazují, ze jeho vyvo j jest jiz  znacnou m érou  

pokrocily , a zacátky jeho spadají jisté do stadií znacné m ladsích . U  p red - 

chozího em brya, c. 2, dlouliého 9,5 mm, nebylo  dosud po  ném  an i stopy ; 

avsak  u em brya  c. 10, dlouhcho 11 mm, které jsm e n epo ja li do  tohoto  

zpracování, protoze jeho stav po stránce histologické není zcela bezvad n y  

a epithel cicliovcho vácku  je silné odchlíply od m esenchym u a  zv lnén , 

jest jiz  zák lad  slzncho kanálku asi stejné veliky jako  u  c. 31. L ze  se tedy  

dom nívati, ze se zák lad  jeho v y tv á fí velm i rychle. 10

10. Embryo c. 33, dlouhé 13,8 mm (obr. 24, 25, 26 a 27). R ezán o  

v  serii prícnych rezu o 10 ¡i tloustky. Celková kon figu race  du tin y  nosní 

se od predeslého stadia píílis nelisí. V lastn í dutina nosní je  d louhá  

3 8 0 /í ; z tobo  pripadá  na zadní slepé koncící cást, zák lad  to p redevsím  

pro recesus orbitalis, 140 ¡.i, na cást stíední, kom un iku jíc í choanáln í 

chodbickou s dutinou ústní, 160//, na prední slepy vybézek  80 /1. D é lk a  

vest ibu la  jest 3 0 0 /t, takze eely zák lad  mérí do délky asi 680 //. H lo u b k a  

(v y sk a ) strední cásti, m éíena od choany az k  vrcho lu  sakteru , m érí asi 

850— 900 ¡x, p roti predeslem u stadiu  se tedy  nápadné ji nezm énila.

Jestlize v  rozm érech nenastaly zádné hlubsí zm ény, p a k  v id ím e  

nékolik  dúlezitych zm én ve vn itrn í konfiguraci celé du tin y . P red evs ím  

jest to zm ensení va lu  skorepového, jenz se z lateráln í strany  v t la cu je  do  

dutiny , a z toho resultující pom érné vyrovnán í celého zák ladu , tedy  

zm ensení onoho ohnutí na lateráln í stranu (obr. 24). L u m en  zu stává  sta le  

zcela lizké (20— 25//); pouze v  zadní cásti, kde concha uz vú bec  není 

vytvo rena , jest sírka vétsí, méríc asi 90 ¡x\ a  zcela v p íed u , p íe d  conchou, 

jest lum en rovnéz o ñeco sirsí (asi 30 //). Lum en  p ak  se ve lm i zúzu je  

v  predním  horním  slepém vybézku , kde m éñ  jen  9— 10 // sírky.

S pom érnym  vyrovnán ím  lateráln í stény následkem  zeslaben í con -
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Obr. 25 Obr. 27.
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chálního va lu  souvisí dale, ze v  predeslych  stadiích  sice m élké, ale p iece  

jen  vyznacené ryh y  L é g a lo v y  zde skoro úp lné v y m iz e ly .  Jen  v  zadn í 

éásti, kde concha p ro jevu je  dosud  dosti silné vyk len u tí do d u tin y  nosní, 

jest horní ryh a  L éga lo  v a  dosti zretelná jak o  siroky z lábek ; a  v sak  po  ryze  

dolní, náznakuyto au laxu , není zde an i stopy. Zcela  vp redu , tam , kde  se 

jednotná dutina zacíná rozdé lovati v  horní slepy vybézek  a  v  do ln í vesti-  

bulum , vid ím e na  m ed iá ln í strané ostre zaríznuty  zlábek , k te ry  p restn - 

puje na  konecnou (do  spoleéné du tiny  ústící) éást vestibu la , d lou h y  asi 

80— 90 n (lze je j s ledovati na  8— 9 rezech po 10 ¿t); sm érem  dop redu  

i dozadu se znenáh la vy trác í, ve  stredn í cásti své v sak  jest dosti ostre  

proh louben  (obr. 25). Jest to tentyz zlábek , k tery  jsm e pozn a li jiz na  

predeslém  stad iu  a jenz je  tam  vy o b razen  na  obr. 21 a  23; srovn án í 

tohoto obrázku  s obr. 25 presvédcí nás o úplné identité obou  téchto p ro -  

hlubenin. Jako  u predeslého stadia, tak  i zde soudím e, ze jd e  o pom crné  

dlouho persistu jící rud im ent orgánu Jacobsonova.
V estibu lum , jez merí, ja k  jsm e jiz  rekli, 300 /t dé lky , p red stav u je  

úzky kanálek , o prúm éru  (príéném ) 70— 75 //. P o  oddélen í od  horn illo  

slepého vybézk u  jest jesté dosti siroké, m éríc asi 170 /j, sírky, p ak  se v sak  

rychle dopredu  nálevkovité  zuzuje a jak o  tenky kanálek  bézí k u p red u  az  

do k ra jin y  stérbinovitych  zevních otvorü nosnich, do nichz se o tv írá . Co je  

na tom to em bryu  c. 33 nejnápadnéjs í, jest, ze celé vestibu lu m  je  v e  

s v é m  c e lé m  p r ü b c h u  p r u c h o d n é ,  p redstavu je  tedy  skutecné ú zk y , 

ale úplné p rüchodny  k a n á le k ,  o tv íra jíc í se svym  predn ím  koncem  na  

zevnéjsek nozdrou  (obr. 26), svym  zadn ím  koncem  p ak  do du tin y  nosní. 

O boustranné, svétlostí opatrené vestibu lum  vid ím e na prícném  rezu na  

ob r. 27.

D uctu s nasolacrim alis, jehoz zák lad  jsm e v  predeslém  stad iu  p o -  

psali, pokrocil zde ve  svém  v y  vo ji. P ú v o d n í epitheliá ln í lam ela , vch lípená  

od povrchového ektoderm u, zü stává  zde zachována v  délce 140 ¡.i, 
sm érem  dovn itr p ak  sahá na  vzdá lenost 340 ¡i. Souvisí v  celém  rozsahu  

140 n s ektoderm em , tato  partie  je  zcela tenká, m éríc jen  18 ¡i t lo u stk y ; 

sm érem  dovn itr se v sak  k y jo v ité  z t lu s íu je  az do síly 54 ¡jl. O d  zadn ího  

konce této lam ely  p a k  v y b íh á  sm érem  dozadu  solidní ep itheliá ln í éep  

délky  7 0 mérící  v  p rúm éru  rovnéz 70 ¡i. S epithelem  du tin y  nosní 

nenastalo v sak  dosud  n ikde spo jen í.

E p ith e l v lastn í d u tin y  nosní, zák lad u  Jacobsonova  o rgánu  a  choa- 

nální chodbiéky podrzu je  dosud  úplné tv téz  charaktery , jak é  jsm e si 

uved li u  stad ia  predeslého. E p ith e l v estibu la  je  tvoren  4— 5 v rstvam i  

bunék, z nichz v rs tv a  ne jvn itrné js í (obrácená  k  lum en ) je  ponékud  

oplostélá, takze m ozno tu  jiz m luv iti s jis tym  p rávem  o ep ithelu  v rs tev -  

natém  d lazd icovém ; sm érem  k  v lastn í dutiné nosní p rechází v  onen  

charakteristicky epithel éichovy s povrch ovou  zonou m itos, p íech od  je
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zeela znenáh ly , a  n astává  n e jp rve  v  horní cásti (k lenbë, na  s trop u ) 
vestibula.

11. Embryo c. 24, dlouhé 15 mm (obr. 28, 29, 30 a 31). Serie pricnÿch  

rezii 10 /z silnÿcb. P ro t i predeslÿm  stad iim  nen i v  tom to novém  stad iu  

v  celkové k on figu rac i m noho zm ën, ja k  v id im e z obr. 28, znázorñu jíc ího  

plastickou rekonstrukci levostranné du tiny  nosni tohoto em brya , pri

srovnán í s obr. 19. A n i  v  rozm ërech nenasta ly  tu  nâpadnë js i zm ëny. Celÿ  

zák lad  se jestë vice proh loubil, od  ústí choanáln í chodbicky  az k  vrcho lu  

sakteru  m ëfi 1000 z tobo  p fip ad á  na choanáln í chodbiëku asi 400 y, 
ostatek  na  v lastn í cichovou cást. Sm ërem  dozadu  v id ím e opët slepÿ  

zák lad  p ro  recessus orbitalis, dé lky  asi 50 y, sm ërem  dopredu  —  nad  

vestibu lum  —  v y b íh á  stále onen p íed n í horn í s le p ÿ  vÿbëzek , k te rÿ  vsak  

svoii dé lku  jiz zm ensil, m ëfe  asi 60 y. V  recessus o rb ita lis  jest lum en  

ve lm i siroke (obr. 29 v levo ), tato  prostorná cást zau jím á  asi 120— 130 y
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délky . O d d íl conchální jest asi stejné d louhy, proh louben í z la terá ln í 

strany , zpúsobené conchou, je  znacné m ensí nez na nékolika predeslych  

stadiích (obr. 30 v p ravo ). D r ív e  zretelné, ac slabé vyznacené ry h y  L e g a -  

lo v y  zde úplné jiz vym izely . N a  strané m ediáln í v id ím e dosud  m élky  

zlábek , k tery  stále m üzem e povazovati za zák lad  o rgánu  Jacobsonova , 

jenz v sak  zde jiz nejev í onoho ostrélio proh loubení jak o  n a  obou  p fe -

deslych stadiích. Tentó conchální odd íl se sm érem  d o p íed u  rozdélu je  

v  liorní slepy vybézek  a vestibu lum  (obr. 29 v p ra v o ). L u m en  je  zde zcela  

úzké, ano v  born í cásti sakteru  zcela stérb inovité. V íce  vp redu , v  slepé  

p fedn í cásti, se opét rozsiru je (az asi na 35 ¡li). V estibu lu m  se je v í jak o  

úzky, ale z c e la  p r u e b o d n y  k a n á le k ,  ob loukov ité  sm éru jící v p fe d  

a laterálné a otv íra jíc í se do zevního o tvoru  nosního (obr. 31 v p rav o ).

Epithel jednotlivych oddílú nevykazuje ve své histologické skladbé 
rozdílú proti predeslému stadiu. Zmény vidíme vsak v okolním mesen- 
chymu. Zhusténí mesenchymu, tvorící val skorepovy. je proti predeslému
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stadiu a h lavne  p ro ti c. 31 znacne slabsi i rozsahem  daleko mensi. M ezi 

bunkam i m esenchym u ve  stfedn i casti, m ezi obem a dutinam i nosnim i, 

ktery jiz n a  p fedeslych  stadiich jev il zhusteni, se ob jevu je  zäk ladn i 

hm ota zba rven ä  haem atoxy lin em  niedre, vzn ikä  zde ted y  chrupaveite  

nosni septum , zatim  nepatrne vysky  (obr. 29, 30 a 31).

12. Embryo c. 21, dlouhe 16 mm (obr. 32, 33, 34 a  35). Serie fezü  

frontälnich 10 //, silnych. Dülezity pokrok u tohoto em brya  proti stad ilm  

pfedeslym  spocivä  v  mohutnejsim vyvoji p atrovych  vybezk ü , jez  se tu  

pfib lizu ji k  m ed iänn i care a tim dävaji zäk lad  k  sekundärni choane, je jiz  

prvn i n azn ak  jsm e ovsem  molili postfehnouti uz na  stad iu  p fedeslem  

{n a  p f. obr. 29 a  30). V y ü sten i nosnich dutin  p rim arn im i c lioanam i do  

teto sekundärn i choany  v id im e na obr. 32, zvlastc v levo . V y v o j sekun- 

darn i choany  a  v  n i obsazene choanälni st&rbiny (C hoanenschacht) 

poznam e jeste lepe na  em bry u  nasledu jicim  (c. 34, rovnez 10 m m  d lou - 

h6m, av sak  fezanem  p ficne ). Sekundärn i clioana jest zde jeste velm i 

äiroka, vüsten i obou  choan pi-imarnich jsou  zde jeste od sebe znacne  

vzdalena.

C e lkovy  tv a r  epitheliain i stony nosni du tiny  v id im e dale na obr. 33, 

p fed stavu jic im  p lastickou rekonstrukci nosni du tiny  tohoto em brya  

c. 21. P ro t i rnodelu p fedeslem u (obr. 28, em bryo  15 m m  d louhe ) nejsou  

rozd ily  p filis  velike. P fedevsim  se jeste zm ensil liorni p fedn i slepy v y -  

bezek, takze na  tom to  stad iu  nelze v lastne jiz  o nem  an i m luviti. D a le  — - 

p fedevsim  ovsem  vzn ikem  jiz zm inene sekundärn i choany — - se cely  

zak lad  znacne p rod louzil ve  sm eru vertikaln im . V  zadn i casti jest lum en  

dosti siroke ve  sm eru transversa ln im ; sm erem  m edialn im  se tak  up la tnu je  

zak lad  p ro  recessus orbitalis. V a l conchälni jest dosud d ob fe  zfete lny ; na  

rekonstrukci se jev i z fete lnym  proh louben im  latera ln i steny, v id im e je j 

take  na  fron ta ln im  fezu  obr. 34 na leve strane.

H la v a  v y b ih ä  sm erem  dop fedu  ve z fete lny  zak lad  horn i casti 

zobak u  (ob r. 32, 34 a  35); do neho v y b ih ä  ch rupavcity  vybezek  rovnez jiz  

chrupavciteho  septa  —  processus praenasalis. P o  jeho  stranäch  jsou  obe  

nozdry , do  nichz üsti vestibu lum  nasi, jez u  tohoto em brya  n e n i  v  c e le  

s v e  d e lc e  p r ü c h o d n e ;  ob sah u je t  lum en jenom  ve sve p fed n i casti, 

otv ira jic i se do nozdry , kdezto v  casti zadni, vedouci do v lastn i du tiny  

nosni, p fed stav u je  solidn i epitheliain i p ruh  bez lum en (obr. 34 v p rav o , 

obr. 35 v levo ).

13. Embryo c. 34, dlouhe 16 mm (ob r. 36, 37, 38, 39 a 40). Serie p fic -  

nych  fezü  o tlouätce 12 y. T o to  em bryo  jest asi ve stejnem  vy v o jo v em  

stavu  jak o  em bryo  p fedesle. T ak e  zde jsou  uz dosti d o b fe  v y v in u ty  

v y b ezk y  patrove , m ezi nim iz jest zau ja ta  sterbina sekundärn i choany  

(v iz  obr. 36 a 37). D e lk a  cele v lastn i du tiny  nosni zau jim ä  43 fezy  po  12 y,



34 Zdenko Frankenberger:

m etí ted y  celkem  516 /i. V  horn í cásti v y cn ív á  dopredu  jesté zby tek  

slepého vybézk u  n a  délku  pouhych  60 ¿í ; jeho lum en je zcela uzoucké. 

C ást vy stlan á  vysokym , v rstevnatym  cylindrickym  ep ithelem  je  vy sok á  

6 7 0 /i; sm érem  do lu  prechází v  choanální chodbicku dé lk y  asi 760 /x 
(p ro  je jí  o lm uty  p rübéh  lze je jí délku, resp. h loubku  tézko stanov iti, 

760 /u jest dé lka pro jekcn í), a  tato  ústí z kazdé strany  do stérb iny  sekun -

darn i choany, h luboke 340 fi, jez se o tv ira  o rb ita ln i sterb inou  do du tin y  

listni (veskere tyto  rozm ery jsou udany podle m ax im aln ich  hodnot, n a -  

m erenych v  praeparatech ). Zadn i cast, s niz souvisi recessus orb ita lis  

a kterou  jsm e poznali jiz take u  predesleho em brya , m a  lum en  ve  sm eru  

transversa ln im  znacne siroke (135 //) (obr. 36 v levo ). T a to  siroka partie  

zau jim a  12 rezu (1 4 4 ^ ). V ice  vpredu  zacina p ak  cast stredni, v  niz je  

dosud  d o b fe  zfetelne vyk lenuti conchy, ac zfe jm e slabsi nez n a  stadiich  

m ladsich (obr. 36 vp ravo , obr. 37). M esenchym , tvoric i toto vyk lenu ti, 

ztratil jiz  liplne svoji hustsi texturu , tak  dob fe  v id ite lnou  u  em b ry a  c. 31 

(12,3 m m  dlouheho, obr. 23) a —  arci jiz daleko m ensi m erou  —  jeste  

i u em brya  c. 33 (13,8 m m  dlouheho, obr. 25), a  nelisi se jiz n ik terak  od  

ostatn iho m esenchym u v  okoli cichove dutiny. V y k len u ti conchy z a 

u jim a  celkem  12 rezu (1 4 4 ^ ); dozadu p festava  toto  vy k len u ti nah le, 

sm erem  vpred  se vv trac i poznenahlu, takze partie  lezici p red  rezem  

obr. 37 jev i obe steny (lateraln i i m edialn i) zcela rovne, spo lu  rovn o -  

bezne. Lum en  je v  teto casti zcela uzke, meric v  p ficnem  sm eru n e jvyse  

35 //. T a to  predni, praeconcluilni cast jest celkem  d louha 264 /u. Z ce la  

vpredu  vys ila  tato cast nepatrny  horni predni slepy vybezek , svrchu  jiz  

zm ineny; od dolni je ji partie  pak  vy b ih a  sm erem  dop fed u  vestibu lum ,
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jako solidní ep ithe liá ln í p ru h  de lky  456 ju. L u m en  m izí v  nëm  hn ed  11a  

samotnem jeho  odstupu  od  v lastn i du tiny  nosní, a  tep rve  v  koneëné  

(resp. zacátecní, n a riá ln í) jeho  cásti se zase ob jevu je  úzké lum en, o tv í-  

rajici se n â levkov itë  do stërb inovité  nozdry ; tato  lum in isovaná p redn í 

ëast jest d lou h á  120 ¡i. So lidn í ep itheliá ln í p ruh  vestibu la  v id ím e na  

obr. 38 (v levo  p rav ë  p red  odstupem  od choanáln í chodbiëky, v p rav o  od

ni jiz  odde leno ), n a  obr. 39 p ak  jest n a  levé stranë zaehycena prední, 

lum in isovaná p artie  vestibu la , n a  stranë p ravé  p ak  vyústén í do nozdry. 

N a  levostranném  vestibu lu  tohoto obrázku  jest zre jm a im prese z late -  

rá ln í s tran y ; p o v azu ji j i  za zák lad  conchae vestibu li.

T am , kde  odstupu  je  dopredu  vestibu lum , nalézá se nahore a ponëkud  

m ediâlnë m alá , slepá vÿch lipk a , konëici take  dopredu  slepë; je jí dé lka  —  

pod le  poëtu  rezû, na nichz je  zasazena —  ëini asi 60 /u, h loubka  p ak  asi 

30 ¡ i . P o v azu jem e  ji  opët za zby tek  o rg á n u  Ja cobson ova  (obr. 40).

Mesenchymální útvary v okolí dutiny nosní jeví jiz zretelnou a po- 
krocilou chondrifikaci. Üplnë chrupavëité jest jiz sep tu m  n a s i (obr. 36, 
37 a 38) a od nëho vpred vybíhající, dosud krátky processus p ra en a sa lis  

(obr. 39), chrupavëité jsou jiz také po stranách ulozené ploténky (obr. 36 
a 37), jez nutno identifikovati s de Beerovími ca rtilá g in e s  parie to tecta les  

capsu la e  n a s a lis , zcela vpredu (obr. 38) srostlé s horním okrajem septa. 
V  conchách, jak jsme jiz vÿse rekli, chybí jakÿkoliv základ skeletní, ano 
i bÿvalé blastematosní zhusténí mesenchymu zde jiz opët zcela vymizelo.

E p ith e l v  ëàsti ëichové nezm ënil p roti stadiím  p fedeslym  své struk - 

tu ry , v y k azu je  dosud  v  povrchové  partii poëetné m itosy ; v  choanáln í

Obr. 38. Obr. 39. Obr. 40.
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chodbicce jest epithel 3— 4vrstevny, se zretelnou, zcela plochou, cllazdi- 

covou  v rstvou  povrchni.

D u ctu s  nasolacrim alis se velm i prodlouzil; se zevn im  ektoderm em  

zü stävä  jiz  ve spojen i jen  ve zcela malern rozsahu (asi 24— 36 y), p rob ih a  

jak o  S -ov ite  stoceny solidni epithelialn i pruh , s ohnutim  sm eru jicim  

n e jp rve  dozädu , p ak  (vice m ediaine) dopredu, p ritom  se ke svem u  

m edia ln im u  konci k y jov ite  ztlustu je a  prib lizu je se ve lm i znacne k  ep i- 

thelu  du tiny  nosni v  k ra jine, kde vestibu lum  vü stu je  do teto  du tiny . 

K e  styku  epithelu  slzneho kanalku  a epitlielu du tiny  nosni tu  v sak  dosud  

nedoslo, m ezi nim i je dosud bariera  m esenchym ova (obr. 38).

14. Embryo c. 8, dlouhe 17 mm (obr. 41, 42 a 43). Rezano sagitalne 
v  tloustce 10 [x. Sagitalni rezy nejsou pro Studium dutiny nosni pfilis 
vyhodne, proto se v  tomto oddile zminime jen o nekolika detailech , jez

p ráve  na  sagitáln i serii naopak  zfetelne vystupu ji. T a k  jest to chován í 

vestibu la , jez vidím e dob fe  na obr. 41. Zvenci se p roh lu bu je  n a  vzdálenost  

asi 240 y, p ak  prichází oddil délky asi 100 y, tvoreny  so lidn ím  epitlie lem  

bez nejm ensi stopy lum en, a  posléze vzadu  oddil asi téze dé lky , vedouci 

do v lastn i du tiny  nosni. V  teto dutiné vid ím e v  h om í cásti p losné riznutu  

conchu, jez redukuje lum en na úzkou stérbinu, smerern do lu  p a k  p o k ra -  

cuje du tin a  v  choanální chodbicku, sm erujici vzad . N a  obr. 42 jest rez  

dutinou  nosni, p robihajici vice m ediálné. Z  vestibu la  jest zde jen  n e j-  

kaudálné jsí cast, p ráve  ústící do dutiny nosni, a n ad  n ím  nalézám e m alou  

stérbinovitou  dutinku, je jíz pom éry vid ím e pod robn é ji n a  obr. 43. 
E p ith e l tvo fíc í sténu dutiny  nosni jest tu  nakro jen  sikm o, p roto  se zdá  

slozen z m nohem  vice vrstev  nez je tom u ve skutecnosti. U zou ck é  stérb i- 

novité lum en vych lipky  svrchu zmínéné jest ohraniceno ep ithelem  asi 

o 3 vrstvách  bunécnych, zretelnych na horním  jeho ohranicení. T a to  

vych lipka  jest —  ve sm éru transversálním  —  asi 30 y h luboká  (zastizena
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na 3 rezech o 10 ^  t lo u stk y ), a laterá lné se siroce o tv írá  do du tiny  nosní. 

P ovazu ji tuto  vÿch lipk u  za dosud  zretelny zák lad  o rgánu  Jacobsonova.

Concha m érí v  délce asi 360 /u, tv o fí vy ldenutí, které lezí vétsinou  

v  predn í cásti du tiny , v zad u  je  vo lná, transversálne rozsírená partie  

dutiny nosní, vedoucí do nezretelné oddéleného recessus orbitalis.

Obr. 43.

T o to  em bryo  m á  uz znacné vy v in u tu  born í celist zobáku , v  níz se 

nalézá ch rupavc ity  processus praenasalis, jehoz p redn í konec je  zastizen  

n a  obr. 42.

15. Embryo c. 9, dlouhé 17 mm (obr. 44 a 45). R ezán o  prícné n a  10 ¡u. 
D u tin a  nosní m érí do  dé lky  370 ¡u, z toho p rip ad á  na  zadní, postconcliální 

odd íl 50 //, odd íl concháln í 260 y, a  odd íl p raeconcháln í 60 y. U  tohoto  

praeconcháln ího odd ílu  m ozno jesté z jistiti v  horn í cásti do^jfedu v y b í-  

hající, zcela k rá tk y  (40 y) s lepy  vybézek . V y sk a  celé du tin y  obnásí 

v  n e jvyssí je jí pa rtii (v  odd ílu  concháln ím ) 1220 y\ z toho p r ip ad á  na  

vlastn í, cichovou cást 680 y , na choanáln í chodbicku  az k  vyústén í do  

du tin y  ústn í 540 y. Z á k la d  conchy jest dosud dosti vyk len u t do du tiny  

(o b r. 44), je jíz  lum en  v  teto p artii jest úzké (15 y). V p íe d u , pod  slepym  

vybézkem , p rechází du tin a  do vestibu la , jez p rob íh á  ob loukovité  v  délce  

150 y a  o tv írá  se siroce do nozdry . V estibu lum  jest na obou  stranách  

z c e la  p r ú c h o d n é ,  opatreno  lum inem  o rozm éreeh: vy sk a  8 0 y, Sírka
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20 fi (o b r. 45). V e  stfednich partiich  je  z latera ln i strany  stëna vestibu la  

lehce vch lip en a  —  zak lad  conchae vestibu li. Tarn, kde se vestibu lum  

oddëlu je od v lastn i du tiny  nosni, v id im e sm ërem  m edialn im  vych lipk u  

zcela solidni, bez lum en, sledovatelnou  na  5 rezech (ted y  celkem  dé lky  

50 fi), k terou  p ovazu ji stale za rudim ent orgânu  Jacobsonova  (obr. 45 

v levo ).

H isto logicka sk ladba  ep ithelu  je  ste jnä jak o  v  neko lika pfedchozich  

stadiich: ve v lastn i dutine nosni vysoky , v rstevn aty  ep ithel se zvlaste  

hojnym i m itosam i v  povrchove  vrstve, v  choanaln i chodbicce v rstevn aty  

dlazdicovy, rovnez tak o vy  ve  vestibu lu . V  okoln im  m esenchym u vid im e  

zacätek chrupavcen i septa, z casti jiz razu  zcela m lade hyalinn i ch ru p avk y  

(v  partiich  vn itfn ich ), z casti jeste p redch rupavkoveho  b lastem u  (vice  

na periferii); b lastem atosn i raz m a  take  zahusteni m esenchym u lateralne  

od du tiny  nosni jak o  zak lad  pro  cartilago parietotectalis.

D uctu s nasolacrim alis tv o fi dozadu  p roh n u ty  ob louk , k te ry  ne- 

dospel svym  centralnim  koncem  dosud az k epithelu  du tin y  nosni.

IG. Embryo c. 12, dlouhe 19 mm (obr. 46, 47, 48, 49, 50, 51 a  52). 

Rezano pficne na 12 a. C e lkovy  tv a r  nosni du tiny , znazorneny podle  

plasticke rekonstrukce n a  obr. 46, ukazu je , ze proti p fedeslym  stadiim  

uplatn il se v  t^to dobe p fedevsim  vzrüst d o  v y s k y ,  a to h lavne  tim , ze se 

vydatne p roh lubu je  sekundarn i choana. Cely  odd il choanaln i, t. j. p a ro vä  

choanalni chodbicka a neparova  sekundarn i choana doh rom ady , m a
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delku (resp. v y sk u ) 1120 /x, n ad  tim  u lozeny  oddil opatreny  vysokym  

epithelem  cichovym  jest asi 700 ¡x v y so k y  (ve  sve ne jvyssi cast!). V e  sm eru  

sagitaln im  m eri d e lka  choanaln i chodby , o tv ira jic i se do sekundarn i 

choany, 240 /1. V  casti cichove nale- 

zam e nepatrnou , zrejm e zkracenou, 

jen  60 /1 d louhou  (n a  5 rezech zasa- 

zenou) cast postconchalni. P re d  ni 

lezi cast conchalni, vyznacena  tim , 

ze z latera ln i strany  se dosud  do ni

Obr. 46. Obr. 48.

v y k len u je  zak lad  conchy, ac znacne jiz zm ensene k on vex ity  (v iz obr. 47) 

a  take jiz ve sm eru sagita ln im  zkraceny (180 /x). Cast lezici p red  conchou  

se vyzn acu je  tim , ze steny du tin y  tu  stoji up lne rovne (obr. 48); lum en  

je  tu  up lne uzoucke: v  pa rtii postconchalni m eri jeste ve  sm eru pricn^m  

asi 20 [i (ted y  znacne m ene nez na  predeslych stadiich ), v  odd ilu  conchal- 

n im  14 [x a  v  odd ilu  praeconchaln im  sotva 8 fx, ano jest i leckde zcela jen  

jak o  uzoucka sterbina vy v in u to ; ve stavu  cerstvem  p fed stavu je  patrne  

jen  v irtu a ln i sterbinu, je jiz  obe steny na  sebe prim o nalehaji. Ten to  

praeconchaln i odd il m eri do de lky  216 /x. V  predn i casti se rych le snizuje  

(srovnej p ravou  a levou  stranu  obr. 48, kde nasledkem  ponekud Sikmeho
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p rübehu  rov iny  fezu  je  p ra v a  strana neco vice v zad u  nez le v ä ) k  odd ilu , 

jenz p fechazi potom  do vestibn la .

V estibu lum  je d louhe 324 [ i . M a  tv a r  (obr. 46) ob loukov ite  p ro b ih a -  

jiciho, üplne obliterovaneho kanalku , jenz m a jen  n a  de lku  30 ¡1 p red  

praeconchaln i casti v lastn i du tin y  zcela uzoucke lum en  (obr. 49 v levo ,  

obr. 50 v p rav o ), a teprve  zase zcela vp redu , kde se o tv ira  do nozdry ,

d o stava  opet iizke, asi 30 fi h luboko zasahujici lum en  (obr. 51 a 52). 

Tarn, kde  se oddelu je od v lastn i dutiny  nosni, jest n a  m ed ia ln i strane  

m elka, slepa vych lipka , d louha 84 fj, (v id ite lna na  7 rezech ). T a to  v y -  

ch lipka  obsahu je  v  zadni casti lum en dlouhe asi 24— 36 ¡i, a rc i zcela  

uzoucke; dozadu  se o tv ira  skoro nalevkovite do d u tin y  nosni, d o p fed u  

konci slepe, ale i p fedn i cast teto vych lipky , kde skutecne lum en  jiz  

neni, v y k azu je  rad iarn i uspofadan i svych epithelialn ich  bun ek  jakozto  

p ro je v  s ta v b y  kanalkovite . M üzem e tuto vych lipku  stale p ovazovati za  

rud im en tarn i o rgan  Jacobsonüv (obr. 49). N a  latera ln i strane vestibu la  

m üzem e pozorovati asi uprostfed  jeho delky nepatrnou  konkav itu , s laby  

to zak lad  conchae vestibu li (obr. 51 a 52).

E p ith e l cichove casti (praeconchalni, conchalni i postconchäln i) jest  

vysoky , v rstevn aty  cylindricky. Povrchova  bez jaderna  v rstva  je  stale
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zíetelná, chova take dosiul niitosy, avsak —  podle odhadu —  méné 
cetné nez na stadiích píedeslych. Povrch cylindrickych bunék nejvyséí 
vrstvy ukazuje vznikající rasínky, zcela krátké, ale zvlásté na mediální 
(septální) strané, naproti conchám, zcela zfetelné. V  choanální chodbicce, 
sekundární choané a ve vestibulu —  pokud jest v  ném lumen, zvláste 
v nejpíednéjsí cásti, za nozdrou —  jest vrstevnaty dlazdicovy epithel se 
zíetelnymi, 1—-2 povrchními vrstvami zcela plochych bunék. Pokud 
v tomto epithelu se nalézají mitosy, nejsou nikdy zcela na povrchu, nybrz 
hluboko, ano az v basální vrstvé.

V  mesenchymu v okolí dutiny nosni jest pochod chondrifikacní 
znacné pokrocily. Septum nasi jest uz cisté chrupavcité. V zadní, con- 
chální cásti jest laterální stena nosní schránky jiz rovnéz silné zchrupav- 
celá, avsak proti vyklenutí conchálnímu jest vnitíní piocha teto stény 
zcela rovná, nezúéastní se nijak na tvorbé vnitfního relicfu dutiny nosní 
(obr. 47). Smérem dopredu se tvto cartilágines parietotectales spojují na 
svém horním okraji s horním okrajcm scj)ta (obr. 48, 49 a 50), takze zde 
jest capsula nasalis se tií stran (laterálné, dorsálné a mediálné) jiz uza- 
vrena. Smérem dopredu vybíhá znacné dlouliy processus praenasalis 
(obr. 51 a 52), tvorící oj)oru borní éelisti zobáku; jeho délka je tu jiz pres
1,5 mm (1560 ¡u).

Ductus nasolacriinalis probíhá jako S-ovité prohnuty, solidní 
epitheliální provazec, zevním svym koncem se spojuje se zevním ekto- 
dermem pred dolním okrajem bulbu ocního, v mediální tretiné zahybá 
pod dolní okraj cartilaginis parietotectalis a spojuje se s epithelem dutiny 
nosní v píední cásti, tam, kde zaéíná vestibulum, pod oním vyse zmíné- 
nym rudimentem orgánu Jacobsonovra (obr. 48 a 49).

17. Embryo c. 19, dlouhé 20 mm (obr. 53, 54, 55, 56 a 57). Serie 
píícnych rezü 12 ¡u silnych. Na nosní dutiné muzeme opét rozeznávati 
vlastní dutinu a vestibulum, a ve vlastní dutiné nosní cást postconchální, 
conchální a praeconchální. Postconchální oddíl je pomérné krátky 
(120//) a jeho lumen dosahuje ve sméru píícném 140 y (obr. 53). Uz 
v teto cásti vidíme (na pravé strané) zacínající vyklenutí conchy, které 
vsak je na tomto stadiu jiz velmi nepatrné, takze na píícném rezu 
(obr. 54) jeví zevní (laterální) sténa dutiny jen nepatrnou konkavitu. 
Tentó conchální oddíl zaujímá délku asi 300//; leé jednak proto, ze 
vyklenutí conchy samo jest velmi slabé, jednak ze smérem dopredu se 
vytrácí zcela znenáhla, nelze jeho píední hranici, t. j. misto píechodu 
do cásti praeconchální s dostatecnou píesností stanoviti. Lumen je zde 
zcela úzké —  asi 17 //; vyska cásti vystlané vysokym, mnohovrstevnym 
cylindrickym (cichovym) epithelem ciní 914//, vyáka, jiz zaujímá oddíl 
vystlany epithelem vrstevnatym dlazdicovym (choanální chodbicka
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a sekundární choana) pak asi 1360 fx, takze vyska celé dutiny tu obnásí 
2274 ¡x. Smérem dopfedu pak píechází tedy tato conchální cást do cásti 
praeconchální, v  níz jakékoliv mediální vyklenutí laterální stény úplné 
chybí, obé stény dutiny nosní jsou úplné rovné, spolu paralelní (obr. 55). 
Délka tohoto oddílu —  pokud jej lze proti conchálnímu oliraniciti —  
mérí 432 fi, takze cela vlastní dutina nosní je 852 /x dlouhá. Dosud tedy

prevládá vyska nad délkou, ano, vezmenie-li v poéet i oddíl choanální, 
jest vyska skoro trojnásobkem délky. Lumen éásti praeconchální jest 
o néco sirsí nez v oddílu conchálním, méríc asi 26 ¡x. Píední sténa dutiny 
nosní spadá svisle dolü, a od mista, kde píechází tato sténa v choanální 
chodbiéku, odstupuje smérem dopredu vestibulum, zprvu jako dosti 
prostornym lumen opatrená, dopredu rychle nálevkovité se zúzující
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trubice. V teto zadní cásti mérí lumen vestibula v  transversálním sméru 
30 [x (vpravo) az 45 // (vlevo); avsak tentó oddíl opatreny dutinou se 
rychle dopredu zúzuje a po prübéhu 72 ¡i lumen úplné prestavá. Odtud 
probíhá vestibulum dopredu jako solidní epitheliální pruh. Ve vzdálenosti 
276 ¡i pred zadním koncem vestibula se v tomto epitheliálním pruliu na- 
lézá opét zcela uzoucké lumen délky jen 36 // (obr. 56), a teprve 108 // za 
vyústéním do nozdry se opét objevuje lumen, jez se otvírá nálevkovité 
(na prícném fezu, ve skutecnosti ve tvaru podélné silné protálilé stérbiny) 
do nozdry. Celé vestibulum mérí do délky (od zadního konce az po zadní 
okraj nozdry) 504 //.

Tam, kde se vestibulum 
pripojujesvym zadním kon
cem k vlastní dutiné nosní, 
nalézá se na medial ni strané 
slepá vychlipka s uzouckym, 
stérbinovitym lumen; zasti- 
hujeme ji celkem na 6 re- 
zech, mérí tedy 72 ¡u délky 
(obr. 57). Hloubka jejího 
lumen dosahuje uprostred 
délky celé vychlipky 40//; 
epithel mérí na strané medi- 
ální 37 a, na strané laterální 
20 n vysky. Jest to j><xUe 
mého mínéní stale jesté pa- 
trny základ organ u Jacob- 
sonova.

Ductus nasolacrimal is 
nejeví proti predeslému sta- 
diu zádnycli zvlástních roz- 
dílü. Mesenchymální tkáñ 
v  okolí dutiny nosní sestává 
jiz z velmi pokrocilé chrupavky septa, k níz se se stran pripojují chrupavky 
parietotectální; smérem dopredu vybíhá jiz hodné dlouhy (asi 1200 u) 
processus praenasalis jako základ borní éelisti zobáku. \r okolí téchto 
chrupavéitych útvarü pak nalézáme jiz první zaéátky osifikace nékterych 
kostí krycích: v oblasti zadní éásti dutiny nosní (obr. 53, 54 a 55) jsou to 
základy pro palatinum a maxillare, vpredu —  v oblasti processus j^rae- 
nasalis —  pripojují se k maxille základy pro praemaxillare (obr. 56). Tyto 
základy dermálních kostí se jeví jako zhusténí bunék mladého vaziva; 
mezi buñkami se misty objevují jiz ostrüvky acidofilní základní hmoty, 
aniz v§ak mozno jiz mluviti o vzniku skuteéné tkáné kostní.
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18. Embryo c. 28, dlouhe 21 mm (obr. 58, 59, 60, 61, 62 a  63), rezan e  

frontälne na serii o tlousfce  15 y. C e lkovy  tv a r  epitheliä ln ich  ütvaru. 

nosni dutiny viclime na obr. 58, znäzornujicim  p lastickou  rekonstm kci 

tohoto stadia. Chcem e-li tu to  rekonstrukci srovnati s onou  na obr. 46

(em bryoc.12 , d louhe 19m m ), 

nutno si sm erem  do lü  p r i-  

m ysliti jeste znacne d lou h y  

spolecny odd il choanaln i 

sterbin  y  (sekundarn i choa- 

n y ), nezli p re jd e .sv y m  do l- 

nim  otvo rem  (o rb itä ln i ster- 

binou ) do  d u tin y  üstni. Lee  

i p f i  torn nem üze n am  u jit i 

jeden  dü lez ity  rozdil, ch ar- 

akterisu jie i b la v n i v y v o  jove  

poch ody  v  tom to  obdob i. 

K d ezto  v  p fedeslych  sta -  

diieh  p fe v la d a l p fedevsim  

vzrü st do v y sk y , zpüsobeny  

ovsem  h lavn e  —  ac ne v y -  

lucne —  vzn ikem  spolecne  

sekundarn i choany  m ed ia l- 

nim  sblizenim  pa tro vy c li v y -  

bezkü , zacina se n yn i u p la t -  

n ovati v ice  v z r ü s t  d o  d e l -  

k y , a b y  v  nasledu jic im  v y -  

v o ji n a b y v a l stale vetsi a  

vetsi in tensity . Souvisi to  

s ce lkovym  d e lkovym  vz rü -  

stem  cele h la v y  a p fedevsim  

je j ip fe d n i casti se zobakem . 

H o rn i east d u tin y  nosni, 

odpov ida jic i sakteru , jev i  

stale d o b fe  ono rozdelen i ve  

tr i odd ily : zadn i —  postcon - 

chälni, p fech äze jic i sm erem  

v zad  v  d o b fe  v y v in u ty  re -  

cessus orb ita lis ; tento odd il 
jest jen  nepatrnych  rözm erü ve sm eru podelnem , vyk azu je  v sak  dosti siroke  

lum en ve sm eru transversälnim , jez m efi asi 170 y. L ep e  nez na  v y o b ra -  

zeni m odelu  to spatfu jem e na frontäln im  fezu  obr. 59, 60 a 61. O d d il 

conchalni jest znaönych rozm erü ve sm eru podelnem , m ere asi 700 y
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•delky. V yk len u ti conchy se strany lateralni je znacne slabsi nez na pred- 
chozich stadiich, jak opet ukazuji obr. 59, 60 a (¡1, kde toto vyklenuti 
tvori jen  nepatrne prolinuti; zvlaste na obr. 59 vlevo a na obr. 60 vpravo 
jest to dobre  viditelno. Lumen tohoto conchalniho oddilu zustava dosud 
uzke, m eric ve stfedni casti sakteru asi 24 /lt, smerem dozadu (k oddilu 
postconchaln im u) i dopredu (smerem k vestibulu) se ponekud rozsiruje,

smerem vzhüru (k vrcholu sakteru) se züzuje az na virtualni sterbinu. 
Vyska teto vlastni cichove casti dutiny nosni obnasi asi 1000 /u, delka asi 
1090 /u. Smerem dolu pfechazi tento oddil v choanalni chodbicku (obr. 62), 

a  obe chodbicky se pak spojuji ve spolecnou sekundarni choanu (obr. 63), 

jez se uz dlouhou, ale dosud dosti sirokou orbitalni sterbinou otvira do 
dutiny ustni. Vyska teto casti dutiny nosni (choanalni chodbicky -f- spo- 
lecne sekundarni choany, ,,Choanenschacht“ ) cini 950^, takze cela 
dutina dosahuje vysky asi 2 mm.

Predni cast, jak jiz receno, se zase ponekud rozsiruje (obr. 59 vlevo. 
obr. 60 vpravo), a vidime tu lumen vybihati ve dva üzke vybezky. 
O neco nize tato dvojklannost lumen dutiny nosni vymizi a v tech mistech 
zaroven pfechazi dutina nosni do vestibula. Toto je ve sve zadni casti, 
otvirajici se do dutiny nosni, opatfeno jeste kratkym, uzouckym lumen —  
jeho delka obnasi asi 80 fi —  pak näsleduje oddil tvoreny solidniin pro- 
vazcem epithelialnim, a teprve vyusteni do nozdry vykazuje opet nalev- 
kovite, asi 75 jli hluboke lumen. Delka vestibula obnasi asi 840 /i. Medialni
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vychlipku pfi odstupu vestibula povazuji za dosud persistujici homologon 
organu Jacobsonova (obr. 59 a 60). Obe vestibula se smerem dopfedu 
lehce rozbihaji, vyusteni v nozdfe mä tvar podelne protahle sterbiny 
(obr. 58).

Ductus nasolacrimalis zacina pfi pfednim spodnlm okraji bulbu, 
kolem nehoz se jiz vytvafeji zfetelne duplikatury vicek; v  S-ovitem

prohnuti bezi mediaine, zahyba pak obloukovite smerem dolu, probiha 
pod dolnim okrajem cartilaginis parietotectalis a vüsfuje do dutiny nosni 
bezprostfedne pfed a pod odstupem vestibula.

\ ohledu histologickcm nenastaly proti pfedeslym stadiim zadne 
zvlästni zmeny. V povrchove zone epithelu cichove casti jsou dosud vidi- 
telny mitosy, ac snad v poctu neco mensim.

Mesenchymalni ütvary v okoli ukazuji jiz vesmes dokonale zchru- 
pavceni septa i chrupavek parietotectalnich; processus praenasalis se 
znacne prodlouzil, takze zobak jest jiz velmi dobfe vytvofen (obr. 60, 
61, 62 a 63). INabehy k osifikaci dermalnich kosti v  okoli nosni dutiny 
vykazuji asi stejny stav jako u pfedesleho embrya (obr. 61, 62 a 63).
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19. Embryo c. SO, dlouhe 29 mm (obr. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72 a 73). Rezano v pricnou serii fezü o 20 // tloustky. U tohoto embrya 
müzeme zjistiti opet postupujici vzrüst celelio ciclioveho aparatu do 
delky. Celkova delka (od zevnich otvorü nosnich az k zadni stene) obnaäi 
2140//; z toho pfipada na vestibulum asi 1040 //, na vlastni dutinu nosni 
1120//. Delka sterbiny, kterou komunikuje vlastni (cichovä) cast dutiny

s choanalni cliodbickou, cini rovnez 1120//. Vyska v casti conchalni, 
kterä je nejvyssi, meri asi 2100 //, z cehoz pripada na vlastni cichovou 
cast 950 //, na choanalni chodbicku a na sekundarni choanu dohromady 
1150//.

Zadni, postconchalni oddil je zcela kratky, mere jen asi 200 // delky; 
jeho lumen jest v  pricnem smeru zcela üzke —  asi 20 // —  a cely tento 
oddil jevi se znacne komprimovan mezi septum nasi a chrupavky parieto- 
tectalni (obr. 64). Smerem dopredu prechazi potom v oddil conchalni;
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liranice mezi obema neni nikterak ostra, nebot jednak vymizelo jiz zde 
ono pricne rozsireni casti postconchalni, a take recessus orbitalis jest 
komprimovan jen ve virtualni sterbinu, ktera zasahuje hluboko smerem 
k septu (obr. 65), jednak jest v casti conchalni vyklenuti conchy zcela 
nepatrne, a v  serii rezu jest dost! tezko rozhodnouti, kde asi —  smerem 
od zadu, v  nemz nasi serii sledujeme —  vlastni concha zacina. Jak silne 
redukce jiz toto vyklenuti conchy doznalo, vidime velmi dobre na 
obr. 66, vedenem 320 /u vpredu od rezu vyobrazeneho na obr. 64; vidime

zde —  zvlásté na levé strané zretelné —  vyklenuti dvoji, z nichz horni 
mozno povazovati za cichovy hrbolek G e g e n b a u r ú v , dolni za vlastni 
conchu. Ve srovnání s predeslymi stadii jest tu zvlásté nápadné roz- 
s ifen i lumen ve sméru transversá ln ím ; v  horni cásti, v  okrsku ci- 
chového hrbolku, ciní tato sifka uprostred jeji vysky asi 50 (w, avsak 
v  éásti dolni, kde je vyklenuti vlastni conchy, az 180 ¡u. Proti pfedeslym 
stadiim se tedy pfícny prúmér dutiny nosni zvétsil az devétkrát. Toto 
rozsífení souvisí jisté jednak s nápadnym oplostenim vyklenuti conchy, 
avsak toto oplosténí samo je vysvétliti nemúze; jde tu jisté i o píímy, 
aktivní vzrúst celé dutiny smérem pfíénym. Na mediální (septální) 
strané pozorujeme néco pod stíedem této septální vysky prechod éicho- 
vého epithelu ve vrstevnaty dlazdicovy epithel, jaky charakterisuje 
choanální chodbiéku. Na strané laterální (conchální) jest tentó prechod 
daleko nápadnéjsí, ponévadz je vyznacen ostíym zárezem, vybíhajícím 
néco vzhüru; sledován na celé serii jeví se nám tentó záíez jako podélny 
zlábek celkové délky asi 450 ii\ jest to homologon bud’to strední r}diy 
Légalovy nebo Fleischmannova aulaxu —  píi atypické konfiguraci celé 
dutiny jest tentó detail tézko rozhodnouti. Jak na spodní strané septa —  
na strané mediální —  tak pod tímto zlábkem —• na strané laterální —  
jest vrstevnaty dlazdicovy epithel slozen v nepravidelné záhyby, tvore



Morfogenosa nosní dutiny u kormorána. 40

nékde primo duplikatury, podélné rasy vyénívající do lumen dutiny. 
Ackoliv nemúzeme v téchto místech ani v jicli nejblizsím okolí zjistiti 
néjaké nápadnéjsí mnozství mitos, povazuji toto zrásnéní epithelu za zjev 
soubézny s rychle pokracujícím prícnym rozsirováním dutiny nosní; 
tvorí se zde jaksi ,,do zásoby“  nadbytek epithelu, jenz pri pozdéjáím 
zvétsení plochy se roztáhne a opét vyhladí.

Jako mezi postconchální a conchální, tak ani mezi conchální a prae- 
conchální cástí nelze vésti ostrou hranici, nebot vyklenutí conchy se

smérem dopredu vytrácí zcela znenáhla; s tím ruku v ruee se vytrácí 
i onen zlábek na strané lateral ni, o némz jsme se svrchu zmínili. Dutina 
nosní se dopredu rapidné snizuje (obr. 67), lumen vsak zústává stale 
siroké. V nejprednéjsí cásti vytvárí i epithel vlastní dutiny nosní podélné 
rasy, jevící se na pfícném rezu jako mnohonásobné záhyby (obr. 08); 
docela vpíedu pak konéí tentó praeconchální oddíl v krátkém, 100 / 1 

dlouhém slepém vybézku (obr. 69). Odtud zacínaje otvírá se choanální 
chodbicka smérem vzhúru do vestibula, jehoz strop lezí nejprve zcela 
nízko, takze vvska celé dutiny zde ciní jen asi 430 ¡i (obr. 60). Dále 
dopredu vsak se strop vestibula opét zdvihá, celková vyska tu ciní opét 
az 545 (obr. 70). Jesté vice vpredu vúsfuje do vestibula vyvod nosní 
z lá zy , resp. z epithelu vestibula zde vyrustá laterálním smérem solidní 
vybézek, jenz podbíhá pod okrajem parietotectální chrupavky, zahvbá 
pak smérem dopredu v délce asi 160 /z; jest to základ pro nosní zlázu 
(obr. 71). Právé v téchto místech ústí do dutiny nosní také ductus naso- 
lacrimalis (obr. 71). Nepatrnou vzdálenost za tímto místem jeví lumen 
této nejzadnéjsí éásti vestibula dosti nepravidelné obrysy (obr. 70); toto 
misto odpovídá onomu, kde jsme na pfedeslych stadiích mohli sledovati 
mediálné prohloubenou nepatrnou vycldipku, jiz jsme si homologisovali 
s orgánem Jacobsonovym. Zdali tentó rudiment jest jesté i zde v néjaké
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form é obsazen, nedá se jiz p fi  dosti poéetnych vybézcích  lum en  s u rc i-  

tosti fici.

Sm érem  dop fedu  p rob íhá  p ak  vestibu lum  jak o  so lidn i p ru h  ep i- 

theliální, bez nejm ensí stopy  nejakého lum en, v  délce asi 650 /í . Se strany  

lateráln í jev í velm i zfetelné vch lípen í zák ladu  conchae vestibu li, takze  

prícny p rü fez jest ledvinovitého tva ru  (obr. 72). So lidn í epitheliá ln í 

stavba  bez lum en trvá  az k nozdrám , kde teprve  se p ro jev u je  nepatrné  

proh loubení (obr. 73). N o z d ry  sam y m ají tv a r  podélné stérb iny , d louhé  

asi 600 ¡i.

D uctus nasolacrim alis je dosud v y v in u t  jak o  so lidn í epitheliáln í 

pruh, zacínající v  p fedn ím  koutku  oéním , bézící n e jp rve  sikm o m ediálné  

a  vp fed , p ak  prim o dop fedu , nato  zah y bá  do lú  pod  ok ra j parietotectá l- 

ních chrupavek  (obr. 70) a y  nejzadnéjsích  éástech vestibu la  ústí do  

dutiny nosní (obr. 71).

C h rupavcitá  schránka nosní jest jiz ve lm i dokonale  v y v in u ta , ja k  

ukazu jí nase obrázky  prícnych rezú. Sep tum  nasi m á  silné ztlustély  

dolní okraj, cartilágines parietotectales se ve lm i p rod louzily  a p resahu jí 

nyní sm érem  dop fedu  az i p fes vestibu lum , které k ry jí shora, z laterá ln í 

a  z cásti i z m ediáln í strany (obr. 71, 72 a 73). O sifikace  derm álních kostí 

v  oblasti dutiny nosní jest rovnéz jiz silné pokrocilá , doslo zde v  zák la - 

dech pro palatinum , m axillu , nasale a  p raem ax illa re  jiz  k  v yd atn ém u  

v y v o ji skutecné kostní tkáné ve tvaru  n ep rav id e liw ch , éásteéné se spolu  

spojujících trám eéku.

20. Embryo c. 35, dlouhé 53 mm (obr. 74, 75, 76, 77, 78, 79,^80, 81, 

82, 83 a  84); fezáno v  serii p fíénou  o síle 20 y. U d á n í  o délce jest b rá ti 

od tem ene ke kaudáln ím u konei téla, p fi znaéné sehnuté poloze téla  

zárodku, tedy  nikoliv podle m éfen í ornithologického od  konce zobáku  ke  

konei ocasu, p fi natazeném  krku.

O  tvaru  celé du tiny  nosní nás pouéuje obr. 74 pod le  p lastické re - 

konstrukce provedené p fi 30násobném  zvétsení. P la stick y  rekonstruo -
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vana byla jen cast vyznacena teckovanym stinovanim, predni cast vesti- 
bula s nozdrou jest prikreslena jen podle rekonstrukce graficke. Pri 
srovnani s predeslymi stadii vidime predevsim nesmirny vzru st ceM 
nosni dutiny do delky. ( kist zadni, jez odpovida oddilu, ktery jsmo 
v predeslych stadiich nazyvali postconchalnim, a cast stfednl, jiz jsme 
oznacovali jako conch alni —  zde tato oznaceni nemaji jiz naprosto 
opravneni, ponevadz, jak uvidlme, vyklenuti concliy zde jiz uplne vy- 
mizelo —  meri dohromady 2560fi delky; smerem dopfedu vybiha jeSte

Oi

v slepy vvbezek delky 400 //. Oddil praeconchalni az k zadnimu konci 
volneho, t. j. do orbitalni sterbiny jiz se neotvirajiciho vestibula meri 
1440 ¡1 delky. Vlastni volne vestibulum az k zadnimu okraji nozdry za- 
bira delku 1800 ¡.i, nozdra sama meri pfesne 2 mm delky. Pro cely organ 
cichu vyplyva nam tedy —  od predniho konce nozdry az k zadnimu 
konci vlastni dutiny —  delka 7800^.

Nejvetsi vysky (nad urovni orbitalni sterbiny v patfe) dosahuje 
dutina v zadni sve casti —  asi 3660 ju] od tohoto nejvyssiho bodu se 
svazuje jednak sraznym obloukem dozadu, jednak znenahla dopredu, az 
v  miste prechodu do predniho slepeho vybezku cini celkova vyska asi 
2930 /i. Pak nastava vpredu nahle snizeni, zpusobene tim, ze mezi cast 
conchalni a praeconchalni (ci snad lepe mezi vlastni dutinu nosni a zadni, 
siroky oddil vestibula) zde vnika shora ostre zariznute i)ficne septum 
mesenchymalni, do celkove hloubky asi 850 /i, takze na nejhlubsim miste 
zarezu timto septem pusobeneho cini vyska pouze asi 2000//. Odtud 
dopfedu se strop casti praeconchalni zase znenahla zvysuje, az dosahuje 
nejvySsiho bodu v miste prechodu do vestibula —  asi 2730//. Odtud
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sméreni dopfedu vestibulum znenáhla sestupuje v mírném S-ovitém 
prohnutí az k nozdrám.

Vysky, o kterych jsme tu mluvili, rözumi se vzdy projektivné od 
stropu dutiny az k roviné prolozené okraji orbitální stérbiny, tedy jak 
cásti cichové, vylozené vysokym vrstevnatym cylindrickym epithelem, 
tak i spodnich oddilü —  clioanální chodbicky a sekundární choany —  
vystlanych vrstevnatym epithelem dlazdicovym. Pomér vysek obou 
téchto oddilü se znacne méní podle jednotlivych krajin: v  zadnich oddi-

lech pripadá na cast cichovou mnohem mensi cast celkové vysky nez 
v  oddüech lezicich vice vpredu. Vysvítá to zrejmé ze srovnání obr. 75, 
jenz nám znázorñuje rez jdouci krajinou nejvyssibo bodu nosni dutiny, 
s obr. 7b, obrazem to rezu procházejícího cástí prední, jen nékolik rezü 
za vstupem do slepého predniho vybézku. Rozdü je zvlásté nápadny, 
béreme-li v úvahu laterální stranu. V  prvém obrázku (75) ciní vyska 
horní cásti s vysokym epithelem 35% vysky cásti dolní s epithelem dlaz
dicovym, v obrázku druliém (76) pak 55%. Pro stranu mediální jsou píí- 
slusné pomery 40%, resp. 57%.

Druhy rozmér, v  némz múzeme zjistiti znacny vzrúst proti stadiíni 
predeslym, jest sírka. V zadní cásti mérí lumen do sííky 420 /í , vpredu —  
za predním slepym vybézkem —  az 540 /1.

Laterální sténa dutiny je v  horní cásti skoro úplné rovná a spadá 
skoro svisle. \ misté prechodu do choanální cliodby je minié konkávní 
prohnutí stény, na modelu dobre patrné. Z vyklenutí conchy, jak jsme 
jiz rekli, nezbyvá zde jiz ani stopy; nepatrny vystupek, ktery vidíme na 
obr. 75 v misté prechodu vysokého epithelu cylindrického v  dlazdicovy, 
se mi nepodarilo v modelu —  pro hrubost pouzitého materiálu —  dosta- 
tecné zdurazniti; jest ostatné ve skutecnosti i na rezu méné nápadny nez 
se na nasem obr. 75 zdá.
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V casti praeconchalni (obr. 77) jest lumen rovnez znacne siroke 
(340//). Podll casti s vysokym cylindrickym epithelem na celkov^ vy§ce 
cini v pomeru k casti s epithelem dlazdicovym 34%. Jak jiz receno, 
zdviha se strop teto partie pak zase do vetsi vy§e, lumen se protahuje 
vzhuru a prechazi pak do vestibula, v nemz vsak probilia jen na docela 
kratkou vzdalenost (200 //), a konci potom slepe. Toto lumen prestava 
jeste drive, nezli vestibulum ztratilo smerem dopredu spojeni s choanalni 
chodbickou a orbitalni sterbinou (srov. obr. 78 a 79). Na prv6m z tcchto
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dvou obrazku mame fez vedeny praeconchalni casti dutiny —  vlastne 
jiz kaudalnim koncem vestibula —  v nemz na obou stranach vidime 
lumen, vlevo zdvojene. Obr. 79 lezi jen 120// vice vpfedu nez obr. 78, 
a lumen zde jiz na obou stranach liplne vymizelo, vestibulum pfedstavuje 
uplne solidni, epithelialni masu. Takovou stavbu podrzuje pak v celem 
svem prubehu (obr. 80), pri cemz na pricn^m rezu ukazuje velmi zretelnou 
konkavitu lateralni strany, coz povazujeme za naznak conchae vestibuli. 
Teprve zase v nejprednejsi casti vestibula se objevuje na leve strane 
lizke lumen, jez dosahuje znacne dclky 720// (obr. 81), avsak toto lumen 
se neotvira do prohloubeni nozdry, nybrz konci na svem zadnim i prednim 
konci slepe. Na prav6 strane toto lumen iiplne chybi. A tak otvor nozdry 
tvori na obou stranach jen dlouhou, uzkou, sterbinovitou prohlubeh, 
jejiz tvar je zrejmy z rekonstrukce na obr. 74; na pricnem rezu ji vidime 
na obr. 82.
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Do zadní cásti vestibula ústí vyvotl nosní zlázy (obr. 79), jez je zde 
jiz velmi mobil tue vyvinuta po stranách parietotectálních chrupavek.

V nejzadnéjsí cásti postconchálního oddílu vyklenuje se sméreni 
mediálním a dozadu recessus orbitalis, celkem nepatrnych rozmérú 
(obr. 75). Od zadního a dolního jelio konce vybíhá smérem dozadu a dolü 
úzky, vysokym epithelem vystlany kanálek, jejz múzeme sledovati 
smérem vzad az pod bulbus oculi; je to základ pro celia infraocularis, 
jeden z projevú pneumatisace, která jest u tohoto embrya jiz dosti po- 
krocilá, na niz väak detailnéji zde nemíníme zacházeti.

Obr. 83. Obr. 84.

Do praeconchalni casti, v krajine sameho odstupu vestibula, usti 
ductus nasolacrimalis, v podobc obleho kanalku, jenz na svem spodnim 
konci —  pred vustenim do dutiny nosni —  zduruje v mohutnou, vakovi- 
tou rozsireninu (viz obr. 75); jak vyvod sam, tak i toto rozsirenl jest 
liplne bez lumen, tvoreno solidni epithelialni mason.

Epithel vystylajici dutinu nosni jest v zadnich oddilech mnoho- 
vrstevny cylindricky; jeho vyska je velmi znacna 40— 50 /x. Povrch jest 
opatfen kratkymi fasinkami. V predeslych stadiich tak napadna povrchni 
vrstva, obsahujici pouze jadra v mitotickem deleni, neni zde jiz tak pa- 
trna, a take mitosy jsou zde jiz mnohem fidci. V hornim oddilu choanalni 
chodbicky jest jeste epithel dosti vysoky (20— 24 ¡a), vrstevnaty cylindric
ky, lec bez rasinek; takovy epithel kryje tez spodni plochy septa. Kde se 
obe choanalni chodbicky spojuji v sekundarni choanu, prechazi pak 
tento epithel ve vrstevnaty dlazdicovy, vysky 16— 20 jli.

Vice vpredu —  v casti conchalni —  jest epithel vrstevnaty cylind
ricky s fasinkami, jako jsme si jej popsali vyse, avsak uz pri slabem 
zvetseni jest näpadny jeho krivolaky povrch (na pricnem rezu, srov̂ . 
obr. 75 a 76). Tato nepravidelnost povrchu jest aspon z velke casti 
zpüsobena tim, ze v epithelu vznikaji jednoduche alveolarni zlazky, 
ktere v mirnem stupni sveho rozvoje jsou ulozenv zcela intraepithelialne 
(obr. 83), av&ak na nekterych mistech se jiz vvklenuji i smerem basalnim 
a tim öini i ohraniceni epithelu proti mlademu, pod nim ulozenemu 
vazivu nerovnym (obr. 84).
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Osifikace krycich kosti jest proti predeSlemu stadiu jiz velnii pokro- 
cila; na nasich obrazcich jsme vsak kostnl elementy nezakreslovali, 
a take v textu se zde jimi neminime blize zabyvati.

21. Embryo c. 36, dlouhd 102 mm (obr. 85, 80, 87, 88, 89 a 90). Hlava 
byla zalita do celoidinu a rezana v pricnou serii rezu 100/t silnych. 
Vzhled cele dutiny se proti pfedesleinu stadiu podstatne nezmenil,

a jest jiz ve vsech svych hlavnich rysech totozny s pomery dospeleho 
kormorana. V hlavnim oddilu, dlouhem 4 mm, nelze jiz vubec ciniti 
rozdilu mezi jednotlivymi jeho castmi: postconchalni, conchalni a prae- 
conehalni, ponevadz po nejakem vyklenuti conchy neni zde jiz ani stopy 
(obr. 85). Dutina nosni je zde jiz velmi prostorna, dosahujic sirky 1 mm. 
Smerem dozadu se ponekud zuzuje a jeji strop, v casti predni (obr. 85) 
plochy, se meni v ostrou hranu, tak jako tomu bylo ostatnd jiz ve stadiu 
predeslem (obr. 80). Recessus orbitalis, jimz tato zadni partie konci, je
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zcela maly a pfechazi opet do üzkeho kanälku, souvisiciho smerem dozadu 
s pneumatickou dutinou —  cella infraocularis. Smerem dopfedu naopak 
se dutina jeäte vice rozsifuje, takze v nejpfednejsi casti dosahuje sifky 
1,1 mm. Zaroven se dopfedu snizuje: v partii stfedni, nejvyssi, dosahuje 
celkove vysky —  od orbitalni sterbiny az ke stropu —  5,5 mm, v teto 
casti pfedni se snizuje az na vysku 4,4 mm. Slepy pfedni konec jest

oddelen ostrym zafezem, tvofenym vazivovym septem, od casti vesti- 
bularni. Spodni okraj tohoto pficneho septa sestupuje az do vysky 
3,43 mm nad niveau orbitalni sterbiny; odtud dopfedu pokraeujici east 
vestibularni se zase zdviba az do vyse 4,1 mm nad orbitalni sterbinou. 
Jest opet siroka, jeji lumen mä sifku 0,78 mm (obr. 87); na kratkou 
vzdalenost (500 /i) souvisi smerem dolü jeste s orbitalni sterbinou 
(obr. 87 vlevo), smerem dopfedu potom toto spojeni ztraci a pfechazi ve 
volne vestibulum vlastni. Toto jest v  celem  svem  prübehu vo ln e  
prüchodne, opatfene sirokym, prostornym lumen (obr. 88); jeho sifka 
cini az 500/y, delka asi 1200 ¡jl (od pfedniho konce casti üstici jeste do 
orbitalni sterbiny az k zadnimu okraji vyüsteni do nozdry). Jest tedy 
tento oddil proti pfedeslemu stadiu zkracen, coz vyplyvä z siroke lumi- 
nisace a tim zpüsobeneho velmi dlouheho, sterbinoviteho vyüsteni do 
nozdry (obr. 89), jejiz delka se tu proti pfedeslemu stadiu nesmirne 
zvetsila —  mefi asi 9,5 mm.

Epithel vystykajici dutinu je stejny jako na pfedeslych stadiich, 
t. j. vysoky, vrstevnaty, cylindricky; na medialni i lateralni strane i na 
strope nalezame cetne, dosti hluboko do vaziva zasahujici jednoduche 
alveolarni nebo tuboalveolarni zlazky. Ve vestibulu jest vrstevnaty 
dlazdicovy epithel; v lumen nalezame hojne oloupane v r s tv y  bu- 
necn^ (na pf. na obr. 88 vpravo), jichz vyskyt zde souvisi patrne s postu- 
pujiei luminisaci vestibula. Zvlaste mobutnou rohovou vrstvu s inten- 
8ivni deskvamacl povrchovych vrstev bunecnych nalezame v nozdrach, 
tarn, kde do nich üsti vestibulum (obr. 90); tyto oloupane bunecne vrstvy
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utvofí patrné pozdéji ono úplné uzavfení nozder, onu blánu, která —  
podle popisu E wartova —  uzavírá vstup z nozdry do vestibula.

Do pfedních éástí vlastni dutiny nosní ústí ductus nasolacrimalis, 
podbíhající pod spodnim okrajem. chrupavky parietotectální (obr. 87), 
do zadních cástí vestibula pak vyvod nosní zlázy (obr. 88). Oba tyto 
kanálky jsou zde jiz opatfeny dobfe vyvinutym lumen.
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Timto stadiem koncí nás material. Jest to stadium jisté jiz velmi 
blízké vylíhnutí, a dutina nosní má zde jiz stavbu v celku shodnou 
s dospélym kormoránem; luminisace vestibula jest zde dokonce znacne 
dokonalejsí nezli u dospélého, takze pozdéji asi teprve nastává ono uza
vfení nozder, jak jiz vyse fe ceno.

Závér.

Z píedcházejícího popisu jednotlivycli vyvojovych stadií nosní du
tiny kormorána múzeme v struéném pfehledu rekapitulovati cely j)roces 
vyvojovy. Vyvoj zacíná stadiem ztlustélé cichové plakody, která na 
nasem nejmladsím stadiu (s 34 prvosegmenty) dosáhla jiz patrné vrchol- 
ného svého vyvoje, aniz vsak zatím doslo k jejímu vchlipování. To vsak 
nastává lined v následujícím stadiu s 36 prvosegmenty a postupuje 
rychle do hloubky, takze záhy vzniká hluboko vchlípeny cichovy vácek. 
Z poéátku jest tentó váéek skoro kruhového prúfezu, a lined v nejmlad- 
sích svych stadiích (obr. 7) vykazuje smérem dopfedu vybíhající slepy 
vybézek. Vytvofení tolioto váéku múzeme oznaéiti jako prvn í  fázi  
v yvo je ,  charakterisovanou rüstem do hloubky, tedy zvyéováním zá- 
kladu dutiny nosní. Nato nastává proces, jejz bychom mohli oznaéiti jaka



r>8 Zdonko Fran kenber tier:

<1 ruh on fázi, spocívající v tom, ze vácek cichovy roste znacné do délky 
(obr. 14). Tim se vstup do váéku, drive skoro kruhovity, moni v dlouze 
protáhlou stérbinu, jez se zúzuje take tim, ze laterální a mediální vybézek 
nosní se k sobé pfiblizují. Pfední slepy vybézek vácku zústává zacho van. 
Nékde na stadiu dlouhém 10— 12 mm dojde potom ke srüslu okrajú obou 
vybézku nosních, címz se stérbina vedoucí do éichovélio vácku rozdélí ve 
dva oddíly: pfední —  nozdru, a zadní — primitivní choann. Asi tímto 
srústem koncí tez liase druhá fáze vyvoje nosní dutiny, a nastupuje 
fáze t fe t í, charakterisovaná pfedevsím opét jejím prohlubováním, resp. 
zvysováním. To se déje jednak skutecnym plosnym vzrústem cichového 
cpithelu vystylajícího vlastní dutinu nosní, ktery se tu poznenáhlu rozli- 
suje ve vysoky, vrstevnaty cylindricky epithel dutiny vlastní a nizsí, 
vrstevnaty dlazdicovy epithel choanální chodbicky, jez aspoh z cásti 
vzniká prodluzováním obou nosních vybézku, jednak — ve stadiích 
pozdéjsích —  vyvojem patrovycb vybézku, kteró se k sobé priblizují 
a ponechávají mezi sebou prostor, do néhoz shora ústí obé choanální 
chodbiéky —  púvodní to primární choany —- a jenz se tak stává choanou 
sekundárni, která orbitální stérbinon se otvírá do dutiny ústní. Béhem 
celé teto tfetí fáze zústává dutina nosní ve sméru pfícném velmi úzká, 
nékdy se zdá její stérbinovité lumen takfka virtuální, takze laterální 
a mediální (septální) sténa by na sebe tésné naléhaly. Pfi torn se na late
rální strané vvtváfí zhustení mesenchymu. které vytlacuje laterální 
sténu konvexitou smérem mediálním a vytváfí tak velmi zfetelny základ 
conchy, pod tímto základem conchy se smérem laterálním vyehlípí ne- 
patrny zlábek jako horní ryha Legalova, po pfíp. pod tonto ryhou jesté 
ryha jedna jako náznak aulaxu (obr. 20), takze na tomto stadiu múzemc 
vidéti naznaceny vsechny hlavní oddíly dutiny nosní podle F leisch- 
manna: oddíl kmenovy, z ného nahoru vybíhající sakter a smérem late
rálním horní Leqalovu ryhu a aulax (ci dolní Legalovu ryhu). Lee tyto 
poslední dva útvary, zvlásté základ aulaxu, jsou zjevy velmi pfechodné; 
náznak aulaxu vymizí velmi záhy, horní ryha Legalova zústává nazna- 
cena néco déle (viz na pf. obr. 37, 45 a 54), avsak stává se stále méleí. To 
souvisí s tím, ze základ conchy, ktery na stadiích asi 12— 16 mm dlouhych 
tvofí znacné vyklenutí laterální stény a na onéch mladych stadiích jeví 
dokonce nábéh k diferenciaci mesenchymu v jakysi pfedchrupavkovv 
blastem, béhem pozdéjsího vyvoje se stává stále slabsím, ono zhusténí 
mesenchymu (obr. 23) ustupuje opét mesenchymu fideímu. takze rozsah 
zhusténí se stále zmensuje (obr. 25), a vymizí záhy docela. Laterální 
konkavita vlastní epitheliální nosní dutiny se udrzuje mnohem déle, ale 
v mífe stále nepatméj§í.

Po dosazení stadia asi 20 mm dlouhého nastupuje c tv r tá  fáze 
vyvoje, charakterisovaná opét pfedevsím vzrústem dutiny .nosní do
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délky. Tentó délkovy vzriist zasnbuje pfedevsím vestibulum, které se 
tím meni v dlouby, úzky kanúlck ovsem vétsinou tvofcny solidnim 
epithelem bez lumen. Zasabuje dale take nozdru, která se stale viee meni 
y dlouhou, úzkou podélnou stérbinu (srovnoj obr. 33, 4G a 58). Tentó 
rapidní délkovy vzrüst vestibula souvisí se vzrüstáním zobáku do délky. 
Avsak i vlastní dutina nosní se pfi tom prodluzuje, takze z úzkébo, skoro 
vézovitého tvaru (obr. 4(1) se meni ve tvar kapsovity (obr. 58). Prední 
fllepy vybézek se pfi tom pomérné zmensuje a posléze skoro vymizi.

Po dosazeni stadia dloubého asi 2!) mm pak zaéíná dalSí, pátá laze 
vyvoje, v níz jcdnak pokraéujo ve étvrlé fázi zaéatv vzrust do délky, 
vedle tobo vsak se cela didina rozsiruje ve sméru transversálním. Dosa- 
vadní uzouéké, ano skoro virtuální lumen se tím stává a lo asi se 
znaénou ryehlostí -  mnohem sirsím, prostornéjsím (obr. (W> a 07). 
V zadnéjsí éásti, kterou jsme si nazvali éástí eonehální, se preebodné 
vyklenutí eoncby projeví opét ponékud nápadnéji nezli na stadiíeb právé 
pfedeházejíeíeb (srov obi'. 54 a fifi), a spolu s tím vystoupí také zretelnéji 
Légalo va ryha; souvisí lo asi s tím, z<‘ partió nad a pod základem conchy 
(v borní cásti sakteru a v kmenovém oddílu) narázejí s poéátku pH svém 
rozsifování na mensí odpor okolníbo mesenebymu nez partió v rozsabu 
vlastníbo základu eonebv. Avsak (oto proobodné nápadnéjsí vystouponí 
valu skofepovébo opét vymizí. takzc na stadiu 53 mm dloubém uz
0 nojaké skorepé nosní takrka nclze mluviti. Dutina jest vclmi prostorná 
(obr. 75); intensivním rústom eolébo souboru nosní dutiny (vestibula
1 vlastní dutiny nosní) so vyrovnává pocáteoní nápadny vyskovy rozdíl 
mezi vestibulem a vlastní dutinou (obr. 74), takze mezi nejpfednojsí éást 
vlastní dutiny nosní a nejzadncjsí éást oddílu vestibulárního se vsunuje 
mesenchymové prícné septum, popsané Balthasarem. Domnonka aroi 
zcela jen nadhozená — , ze snad toto septum souvisí vyvojovo s vymizelou 
conchou, se tedy nepotvrzuje. Rozsifování dutiny nosní pak pokraéuje 
dále, takze u naseho posledního zárodku (102 mm dlouhého, asi uz ne- 
pfílis vzdáleného líhnutí) jeví jiz dutina nosní s celvm svvin príslusen- 
stvím konfiguraci podobnou jako u dospélého kormorána.

Zajímavé jsou podrobnéjsí poinéry vyvojové vestibula . Vidéli jsme. ze 
vzniká z predního oddílu jednotného váéku éichového tím, ze vácek se 
srustem laterálního a mediálníbo vybézku nosíiíbo rozdélí v prední vesti
bulum a zadní vlastní dutinu nosní. Na samém zacátku, po vzniklém 
srüstu, jest pravdépodobné tato prední. vestibulámí éást volné j)ru- 
chodná aé v nasem materiále jsme pro mezeru mezi stadiem 8 
(9,5 mm) a 9 (12.3 mm) tonto stav nemobli zjistiti; leo záhy nato jak 
orální, tak kaudální konee toboto vestibula epitbeliálné ob lite ru je  
a puvodní lumen obéma sméry konéí slepé (obr. 21). Lcé datum této 
obliteraee jest asi velmi proménlivé, a jest i otázka. zdali vJdy k ni dojde:

r>ii
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tak stadia 10 (13,8 mm), 11 (15 mm), 15 (17 mm) mají vestibulum úplno 
prûchodné, byf vëtëinou jen jako uzouckÿ kanálek, jiná embrya z téhoz 
období se vyznacují vice nebo mène rozsáhlou obliterací vestibula. Zdá 
se v§ak, ze i v onech prípadech, kdy obliterace vestibula je tak opozdëna, 
prece jen k ni dochází, a tak naSe obe starsí embrya (stadium 19, 29 mm, 
a 20, 53 mm) mají vestibulum vyvinuto jako solidní pruh epitheliální. 
A asi teprve ke konci vÿvoje uvnitr vejce dochází k nové luminisaci 
vestibula, jak ji plnë ukonëenu zjiëtujeme u stadia 21 (102 mm). Tato 
,,reluminisace“ dëje se histologickou premënou vnitrnich bunëcnÿch 
vrstev, jez rohovati a odlupuji se od povrchu, arci spolu se znaënÿm 
vzrüstem prurezu vestibula; proto uvnitf kanâlku vestibula nalézâme 
hojné oloupané vrstvy zrohovatëlÿch epitheliálních bunëk (obr. 88). 
Maxima dosahuje tato deskvamace rohovÿch vrstev v nozdrâeh, kde vede 
poslézc k sekundárnímu uzavreni nosnich vchodu.

Na pficném rezu jevi vestibulum zàhy tvar skoro bobovitÿ, s kon- 
kávní zevní plochou; toto promácknutí zevni stëny povazujeme za 
základ conchae vestibuli, která se tu ovsem nijak dokonaleji nevyviji, 
a pri popsané pràvô luminisaci vestibula vsechny jeji stopy zmizi (srov. 
obr. 80 a 88).

V zadní cásti vlastní dutiny nosní vytvárí se zàhy za vyklenutim 
conchy rozsírená éTsmërem dozadu prodlouzenà cast jako recessus orbitalÍ8y 
kterÿ se pozdëji prodluzuje smerem dozadu v ûzkÿ kanálek —  celia 
infraocularis, smëfujici pod bulbus oculi.

Na mediální stranë ëichového vàëku u mladÿch embryi, v samém 
jeho ústí na zevnëjsek, vice v predni cásti, nalézâme melké prohloubeni, 
identické s onim, jez popsal Cohn u  kurete jako rudiment orgánu Jacob- 
sonova. Kdezto vsak u kurete toto prohloubeni velmi zàhy ùplnë zmizi, 
mohli jsme u kormorâna jeho dalsi osud sledovati znacne dále. Pri vzniku 
choanální chodbiëky pfedevsim vtahováním mediální plochy zevniho 
a laterální plochy vnitrniho vÿbëzku nosního dostává se toto prohloubeni 
mnohem vÿse; jeho situace je nám zároveñ dûkazem toho, ze choanální 
chodbiëka neni —  aspoñ z nejvëtsi cásti —  produktem vlastniho cicho- 
vého vàcku, nÿbrz sekundârnë pripojenÿm oddilem patricim vÿvojovë 
vlastnë k dutinë ústní. Zmënu polohy onoho prohloubeni poznáme 
velmi dobfe srovnáním obr. 16 a 17 (stadium 9 mm dlouhé) s obr. 21 a 23 
(12.3 mm), 33 (13,8 mm), 30 (15 mm), 34 (16 mm), 42 (17 mm), 49 
(19 mm), 57 (20 mm). Z konstantního nâlezu této nepatrné vÿchlipky ve 
vsech tcchto stadiich muzeme usuzovati, ze základ Jacobsonova orgánu 
se udrzujc u kormorâna po celou nasi druhou, tfetí a ctvrtou fàzi vÿvoje 
dutiny nosní. a ztrácí se teprve pri uplatnëni mohutnÿch vzrûstovÿch 
procesó plosnÿeh ve fázi pâté, vedoucich k rozsifeni (v priëném smcru) 
dutiny nosní. Od zádného jiného pfíslusníka tfídy ptákü neni nám tak
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<ilouho trvající persistence základu orgánu Jacobsonova známa, a bylo by 
jistë velmi úcelno, pátrati v tomto smeru i u jinÿch ptákü, hlavnë z níze 
stojících rádú.

To by byl asi souhrn nejdulezitéjsích poznatku o embryonálním 
vÿvoji nosní dutiny kormorána. Na mise poslední stadium mohou jiz 
dobre navázati studie E wartova, Lcoasoya, Mihalikova, Balthasarova 
a Technauova, jejichz vysledky o stavbé nosní dutiny dospélého kormo
rána jsou v eelku souhlasné, po ])fíp. se úcelné mezi sebou doplñují. -

V prvé éásti nasi práee jsme probrali hlavní methodologické principy 
ontogeneticko-fylogenctickÿch bádání ]jodie A. N aefa a V. Eranzk. 
Pokusme se nyní nase poznatky o morfologickém vÿvoji nosní dutiny 
kormorána zaraditi do todito theorctickÿch úvah a vyzkouseti jejich 
obecnou platnost na prubérském kameni tohoto konkretního pH- 
padu.

Není poeliyby o torn, ze nosní dutina dospelého kormorána 
a Steganopodü vubee, podle strucnyeh popisú TkcunakoWa;!! u srov- 
nání s poméry jjfevázné vétsiny jinyeh ptákü vykazuje cliování znacné 
a typ ick é  ve smyslu N aeiovR. 'I’yp ická  form a nosní dutiny ptákü 
je  charakterisována otevfenÿmi nozdrami (at jiz jako liares imperviae 
éi perviae), prüchodnym vestibulem opatfenÿm vice ci mené dokonale 
vyvinutou conchou vestibuli, a vlastni dutinou znaéné rozclencnou 
vëtsim ci mensim, ale vzdy zcela zfetelnÿm rozvojem conchy a cichového 
hrbolku. Jestlize tedy Kleganopode-s v dospëlém stavu vykazuji tak silnë 
atypické chování (P h a ë th o n  mà podle Tkchnai a i conchu vestibuli 
i vlastni conchu nasalis dobre vvvinuty. naproti tomu S v lla  mà vesti- 
bulum konélci slepé, vyplnéné vazivem, F rega ta  má na laterální stënë 
dutiny nosní podélnÿ val jako poslední zljytek nosní skofepy), jest 
otázka, kdy, na kterém stadiu nastala ona zmena. vedouci od typického 
zàkladu —  nebot takovÿ musime u nicli jako pfislusnikù trídy A ves  

predpokládati —  urcitÿm zpûsobem probíhající terminální morfogenesou 
k atypickému tvaru dospëlému. Tu jsme vidëli. ze tentó moment muzeme 
presnë stanoviti, nebot' vjxhodiskovà stadia vÿvoje nosní dutiny — 
plakoda cichovà a stadium éichového váéku —  jsou úpiné typickâ. do 
detailû stejná jako na pr. u kurete (Borx. Cohx) nebo kachny (Befxker), 
coz jest úplne ve shodë s principy N aefovÿmi. I jeitë v stadiich pozdëj- 
sich, kdy jednotnÿ vàëek se rozdôli ve vestibulum a vlastní dutinu nosní, 
vidime probihati morfogenetické dëje rázu zcela tyjjickcho, charakteri- 
sované jmenovitë dobre zalozenou conchou. Tato typiënost morfogenesy 
jde dokonce tak daleko, ze i okolni mesenchym se zacíná diferencovati 
zcela typickÿm zpûsobem, vytv áfeje blasteniatosní základ pfisti conchy. 
Avëak zde se dostavuje odchÿlen i od morfogenesy typické ve smër 
âtypickÿ. Kdezto pfi typické morfogenese se vyklenuti conchy stale vice
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zdúrazñuje, vytváfí se Legalova ryha a aulax jako hluboké zlábkv, 
a mesenchym se diferencuje dale v chrupavcitou a posléze kosténou 
conchu, vidíme u kormorána, ze zalozené tyto útvary nejen se nevyvíjejí 
dále, nybrz dokonce v dalSím vyvoji se redukují stale vice a posléze mizí 
beze stopy. Opét ve smyslu drive uvedenych principú N aefovích je tedy 
zrejmo, ze máme na základé morfogenesy nosní dutiny pravo odvozovati 
kormorána (a asi vsechny Steganopody, zvlástní zústává jen postavení 
Phaethona) od forem s typicky vyvinutou nosní dutinou; jmenovitc jest 
na§e pozorování v plné shodc s N aefovím „zákonem  term in á ln í 
zm ény“

Lee prítomnost a rádny vyvoj nosní skorepy jest morfologickou nále- 
zitostí nejen ptákú, nybrz vsech Amniol, jak ukázala svymi studicmi. 
hlavné skola Fleischmannova. Svym atypickym vyvojem, atypickou 
morfogenesí vyboéují tedv Steyanopodes z typu vsceh Amniot, are i jen 
atypickym vyvojem nosní dutiny, ¡choz casncjsí stadia vykazují vsak 
rádné zalození vsech hlavních diferenciaeí, typickyeh pro nosní dutinu 
Amniot. Toto zalození vsak spadá vskutku jen do stadií zcela mladycli, 
a uz zacínaje stadiem 13,H mm dlouhym nastupuje pozménéná termi
nální morfogenesa, vedoucí kc vzniku atypické nosní dutiny, takze 
nastoupení teto atypické dráhy v ])rübcliu fylogenesy müzeme rovncz 
klásti do fylogenetickycb stadií hodné vzdálenych, asi lined pri vzniku 
prvych príslusníkü rádu Stcyanopodes, ktery —  jak jsme jiz vidoli jest 
jedním z geologicky nejstarsích fádu Carinal.

K  inventáfi typu ptákú nálezí dále prúchodné vestibulum s vyv i
nutou conchou vestibuli. Tentó útvar se u kormorána také zakládá —  
aspoñ za takovy základ povazujemc slabé prohloubení laterální stranv 
embryonálního vestibula — lee základ ten je velmi nepatrny a s lumini- 
sací vestibula úplné se ztrácí. Bohuzel nemáme aspoñ pokud vím —  
podrobnéjsích dat o vyvoji této conchy vestibuli u jinych ptákú, takze tu 
nemúzeme s vétsí jistotou mluvñi o torn, kdy asi nastává pro tuto (lílcí 
morfogenesu její terminální zména, vedoucí k atypickému vestibulu 
dospélého kormorána. Neprúchodnost nozder jest vsak, jak jsme vidéli 
ve speciální cásti, zjev ontogeneticky velmi mlady, a tedy asi i fylo- 
geneticky bude mladsí nezli atypicky vyvoj vlastní dutiny nosní.

K  morfologickym nálezitostem nosní dutiny Amniot nálezí dále téz 
oryán Jacobsonúv. V tomto sméru jeví ptáci jakozto celá trida vyvoj 
atypicky, a to —  podle dosavadních znalostí, píedevsím ovsem zalozenych 
na Cohnové objevu u kurete — s terminální zménou morfogenesy, nastu- 
pující velice casné. V tomto vymizení Jacobsonova orgánu beze vsí stopy 
souhlasí kormorán s ostatními ptáky, avsak v prúbéhu vyvoje jsme vidéli, 
ze základ orgánu se udrzuje mnohem déle nezli se podle dosud v torn
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smëru zjistënÿch skuteéností zdálo pravdëpodobnÿm. Ano, základ 
Jacobsonova orgánu doznává po jistou dobu i vÿvoje rozhodné progre- 
sivního, nebot se z mélké, sotva znatclné imprese popsané Cohnkm moni 
v dosti hlubokou, do vestibida se otvírající vychlipku. Nebudou-li ñafie 
nálezy u kormorána v  tomto smëru potvrzeny u pfíslufiníkíi jinÿch fádü 
(Beecker u kachny na pf. jakykoliv základ Jacobsonova orgánu viibec 
popírá), pak by pfedstavoval kormorán proti jinÿm ptákúrn forum, která 
svou terminální zmenu morfogenesy, vedoucí ke stavbë atypieké vzhle- 
dem k typu Amniot (avfiak typieké vzldedcm k typu ptákíi), nastupuje 
mnohem pozdëji nez on i. debo morfogenesa tedy se v tomto smëru udr- 
¿uje déle v  prübëhu k typiekému, aby teprve pozdëji se odtdiylila smërem 
terminální zmëny vedoucí k botovému stavu typicky shodnému s ostat- 
ními ptáky.

Tolik asi vyplyvá pro tlieoretické posouzení morfogenesy nosní du
tiny kormorána pfi aplikaci theoremii NaefovVch. ()brátírne-li se k ana
lyse pfíslufinych pojmü u Fkan/.i;, j(;z vrcholí v stanovení jeho utyf zá- 
kladních b iom etabo liekyeh  modü, není sf)oru o torn, ze zde máme eo 
ëiniti s uskuteënënim jeho tfetího modu, t. j. s odchylkou ëili dévia eí 
ontogenesy, a to deviaeí po stadiíeh pfibyvající, kde „mladist.vé stadium 
jest predevfiím podobno mladistvému stadiu predkü, avfiak dospëlému 
stadiu pfedka jest rozhodnë podobnëjfii nez vlastnimu dospëlému 
stadiu“ Kdybychom od kormorána znali jen ona miada stadia, kde je 
concha velmi dobre zalozena, nikdy bvchom nepfifili —  srovnávajíce je 
s prislusnÿmi stadii jinÿch ptàkû — na myâlenku, ze cela tato bohatë 
zalozená a dokonce i histogeneticky v mesenchymu zacatá vÿvojovà 
tendence se nejen ùplnë zastavi, ale pûjde dokonce zpët a ùplnë vymizi, 
vedouc k jednoduché dutinë nosni dospëlého tvaru. U nepruchodnosti 
nozder byli byehom mohli eventuâlnë pocitati s moznosti platnosti dru- 
hého modu: „dospëlé stadium jest rovno mladistvému stadiu predka“ — 
kdyztë víme o jinÿch ptácích, ze u nich také v embryonální dobë jest 
vestibulum nepruchodno, a vvsvëtlovati tedy náá pfipad abreviaci 
ontogenesy, t. j. setrváním na stadiu embryonálním (coz by bylo mozno 
vykládati jako jakÿsi pfipad neotenie). Avfiak náfi vÿzkum ukázal, ze i tu 
bëzi o deviaci podle tfetího modu Franzova, arci deviaci nastupující 
hodnë pozdë, snad az po vy líh n u tí z vejee, prostou  ucpávkou 
nozder od lou panÿm i z roh ova të lÿm i ep ithe liem i. Pro vysvctlení 
tohoto posledního zjevu lezí zeela nasnadë vÿklad sekundámí adaptací, 
„technickou úcelností“ —  potfebou zábrany vniknutí vody do dychacích 
cest pfi potâpëni, jak to kràsnë v souvislosti s celou anatomîl hlavy 
osvetlil Balthasar. Ménë jasné jsou kausální vztahy v redukei komplikaci 
vlastni dutiny nosní (vymizeni conchy). A co se koneënë tyce redukce 
Jacobsonova orgánu, jez —  jako zjev u ptàkû obecny, byt snad u kormo-

(»3
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râna proti jinÿm ptâkûm opozdënÿ — samozfejmë spadâ take pod tfeti 
modus Franzûv, tu o pfiëinnÿch vztazich vymizeni tohoto orgânu si 
netroufâme vysloviti ani nejmenâi domnënku; neni to mozno, dokud ne- 
zname podrobnëji prisluâné vÿvojové procesy u rady jinÿch pfislusnikû 
tfidy ptâkû.

Doufàm, ze timto theoretickÿm rozborem zcela speciâlni otâzky, 
kterâ nâs v popisné câsti pritomné prâce zajimala, jsem dostatecnë 
odûvodnil detailni studium problému o sobë velmi speciâlniho, a ze se mi 
podafilo ukâzati, ze studium srovnâvaci embryologie jakozto nezbytnâ, 
ano primo zâkladni slozka studiï morfologickÿch ma stale svûj velikÿ 
vÿznam vëdeckÿ, a ze na tomto poli vëdecké morfologie nas cekâ jestë 
mnoho prâce, k jejiz vykonâni jest pritomnâ studie jen skromnÿm 
pfispëvkem.

H la vn i these.

1. Nosni dutina kormorana (i ostatnich Steganopodu) jevi u srov- 
nani s jinymi ptaky pomery velmi jednoduche: nozdry a vestibulum ne- 
priichodn^, dutina sama bez conch, o hladkych stenach.

2. Nosni dutina kormorana se zaklada stejnc jako u jinych ptaku ve 
tvaru ztluStele plakody cichove na ventrolateralni strane pfedni casti 
hlavy, a to jeste drive nez na stadiu s 34 prvosegmenty, kdy rovna, 
neprohloubena plakoda dosahuje maxima sveho vyvoje.

3. Plakoda se potom prohlubuje a nieni se ve vacek cichovy, jenz 
zahy vytvari smerem dopredu slepy vybczek.

4. Na stadiu asi 10— 12 mm dlouhem srustaji spolu lateralni a me- 
dialni vybezek nosni, cimz se vchod do vacku rozdeli v pfedni nozdru 
a zadni primitivni choanu, dutina vacku pak v pfedni vestibulum a zadni 
vlastni dutinu nosni.

o. V dalsim vyvoji roste dutina nejprve do vysky, hlavne tim, ze se 
k ni smerem dolu pfipojuji choanalni chodbicky a sekundarni clioana, 
ohranicene sblizujicimi se patrovymi vybezky, potom do delky a konecnc 
do sifk\r.

6. Ve vlastni dutine nosni zakladaji se tak jako u jinych ptaku 
vsechny komplikace reliefu jeji lateralni steny: horni a dolni ryha Lega- 
lova, zaklad conchy i cithoveho hrbolku. Tyto utvarv dosahuji pozdcjsim 
vyvojem znaeneho stupne dokonalosti.

7. Teprve mnohem pozdeji — az asi po dosazeni delky 30 mm — 
intensivnim rustem do sifky vytraceji se v dutine nosni znenahla tyto 
reliefove komplikace, a dutina nosni se meni v onen jednoduchy tvar, 
jaky zname u dospe!6ho kormorana.



Morloaonesn iinsní dutinv u kormorána. (if)

H. Vestibulum stává se záhy ucpnichodnym, obliterujíe zbujením 
avého epithelu: avsak v neprílis vzáenycli pripadcoh udrzuje sc uznuéké 
lumen v celé deice vestibula. Zda 11 vale, ci zda drive ci pozdéji vzdy dojdc 
k úplné obliteraci, nclze s jistotou riei. Pri tom objevuje sc v ncm s late- 
rální strany mírné prolmuti st.cn.> jako základ conchac vcstibuli.

9. Vestibulum pozdéji kc kouci vyvoje uvnitf vejee sc stává 
Siroce pruchodnym, avsak lined scs zaéne opet sekundárnc uepávati robo- 
vatícími povrcbními buükami svého cpitbclu; tentó proves vede pak opet 
k úplné neprúebodnost i u dospélébo.

10. Na. st.adiu jednoducbébo vácku éicbovébo objevuje se na medi 
ální strané, blízko vcbodu do váéku, mélká problubinka, jako rudiment 
orgánu Jacobsonova.

11. S pozdéjsím problubováním dutiny nosní, tím. ze se smerem dolú 
k ni pfipojují eboanální cbodbiéky a sckundární cboana pftblizováním 
vybézkú patrovycb, dostává se tcnt.o základ orgánu daeobsonova vyse. 
nezaniká vsak. nybrz méní v malón, uzouékym lumen opntfenou, 
mediálné srnérující v.vcblipku v nejprednejsí éásti dutiny nosní. Tentó 
rudimentární siee. ale dobre patiné organ .laeobsonúv zaniká teprve 
v páté fázi vyvoje. za ¡ntensivního vzrüstu dutiny nosní stnérem trans- 
versálním.

12. Jednoduehou stnvbu dutinv nosní dospélébo kormorána nemú- 
zeme tedy oznaéiti s M iiiAmkkm jako ..primitivní“ , nybrz naopak jako 
sekundárnc, slozitymi proeesy vyvojovynii redukovanou.

V  y s \ e t 1 i v k y k v v o k r a z e n in i .

A au  lax N o n ervus o lfacto riu s

C con ch a O oko

C n p c a v u m  nasi p ro p riu m O s o rb itá ln í sté rb in a

C o d u t in a  x'lstni (c a v u m  oris) Pa l palat in um

C tp ca rt ilap o  parie totoo tn lis PI p la k o d a  c ichova

D i d ien cep h a lon P m x p ra em ax illa rc

D n l d u c tu s  n aso lacrirna lis P p n processus p ra cn asa lis

f in g la n d u le  nasa lis. po pi-ip. jeji H o recessus ó rb ita  lis

v y  vod S snkter

C h c h o a n a ln i eh odb icka Sn septu m  nasi

C h s se k u n d a rn i choana So se p tu m  o rb ita le

.lo .Jacohsonuv o rgan S r m isto  srú stu  v y b f ik ú  nosn icb

K k m e n o v y  <xl«ti 1 d u t in y  nosni S v slepy v y b ó ie k  d u t in v  nosn i

L s lio m i ryb a  L e ga lo v a 'FI te lencephalon

L v n Intern Ini vybfv.ek nosin' T S tran sve rsá ln í se p tu m  me/.i

M x m ax i llarc v la s tn i d n t in o n  nosn i a  vesti-

N nozdra bu lem  (..Q u e ría  It ch on “ )

Ñ a s n asa lc ve st ib u lu m

V o váéek c ich ovv
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T e x ty  k obrázkúm.

Obr. A. PííSny fez nosní dutinou embrya kachny 28,5 mm dlouhóho. Kopie podio 
Bbeckera. (Tab. X X III ,  fig. 27a.)

Obr. B. PííSny- fez nosní dutinou embrya pénkavy asi 11— 12 mm dlouhého. 
17krát.

Obr. 1. PííSny fez hlavou embrya S. 7 s 34 prvosegmenty v krajinS Sichovych 
plakod. 47krát.

Obr. 2. Cichová plakoda embrya S. 7 s 34 prvosegmenty. 250krát.
Obr. 3. íást SichovS plakody embrya S. 7 s 34 prvosegmenty v krajinS základu 

Sichového nervu. 375krát. »
Obr. 4. Sikmo pfíSny fez hlavou embrya S. 4 s 36 prvosegmenty. Vpravo zastiíena 

Sichová plakoda v místS zaSíriajíeího prohlubování, vlovo pohárek oSní. 
36krát.

Obr. 5. Cást Sichové plakody embrya S. 4 k 36 prvosegmenty v krajinS základu 
Sichového nervu. 375krát.

Obr. 6. PfíSny, ponSkud sikmy fez hlavou embrya S. 5 (6,7 mm dlouhóho). Vlovo 
váSek Sichovy, vpravo nevchlípená cást plakody a pohárek oSní. 3lkrát.

Obr. 7. Plastická rekonstrukco Sichového váSku pravo strany embrya S. 5 
(6,7 mm dlouhóho), a se strany laterální, b zepfodu. Model pro
veden ve zvétsení 62x/2krát, k reprodukci zmonsono na a/4.

Obr. 8. Slepy konec Sichového vácku embrya c. 5 (6,7 mm dlouhóho) se základy 
Sichového nervu. 415krát.

Obr. 9. Sagitální fez hlavou embrya S. 6 (6 mm dlouhóho). Zastiíeno vpfedu 
telencefalon a váSek Sichovy, více vzadu pohárek oení. 33krát.

Obr. 10. Sikmo frontální fez hlavou embrya c. 25 (8,25 mm dlouhého). Vpravo 
vstup do jamky Sichovó. 21krát.

Obr. 11. Sikmo frontrální fez hlavou embrya c. 25 (8,25 mm dlouhóho), 24 ¡i za 
fezem na obr. 10. Lumen Sichového vácku uzavíeno, jeho epithel dosud 
souvisí se zevnéjskem. 21krát.

Obr. 12. Sikmo frontální fez hlavou embrya S. 25 (8,25 mm dlouhého), 56 n po 
fezu na obr. 11. Pfední slepy vybézek váSku Sichového. 21krát.

Obr. 13. Odstup Sichového nervu od epithelu Sichového váSku u embrya S. 25 
(8,25 mm dlouhého). 415krát.

Obr. 14. Plastická rekonstrukce Sichového vácku levó strany embrya 5. 1 (9 mm 
dlouhého), a =  se strany mediální, b =  se strany laterální. Model pro
veden ve zvétsení 621/2krát, k reprodukci zmenseno na 3/4.

Obr. 15. PfíSny fez hlavou embrya S. 1 (9 mm dlouhého). Vchod do váSku cicho- 
vych. 17krát.

Obr. 16. PfíSny fez hlavou embrya 6. 1 (9 mm dlouhóho). ZaSátek pfedního slepého 
vybéfku. Vpravo na mediální strané zfetelnó malo vchlípení, základ to 
orgánu Jacobsonova. 17krát.

Obr. 17. PfíSny fez hlavou embrya S. 32 (9,2 mm dlouhóho). Sichovy váSek se 
zfetelnym vchlípením základu Jacobsonova orgánu. 33krát.

Obr. 18. Sagitální fez hlavou embrya c. 2 (9,5 mm dlouhého). 16krát.
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Obr. 19. Plastická rekonstrukce dutiny nosní embrya ó. 31 (12,3 mm dlouhóho) 

levó strany. a stmny laterální, h zpfedu. Model proveden ve
zvétSení 50krát, k reprodukci zmonsono na a/4.

Obr. 20. Pííóny fez hlavon embrya ó. 31 (12,3 mm dlouhóho). Vlovo jdo fez hlavní 
óástí dutiny nosní, vpravo vestibulom. 17krát.

Obr. 21. Pfíóny fez hlavou embrya ó. 31 (12,3 mm dlouhóho), 5 fezü pfed obr. 20.
Vlevo zasa2ona dutina nosní jiz mimo spojení s chounální chodbiókou, 
vpravo vyústÓní vestibula do nozdry. 17krát.

Obr. 22. Pííóny fez hlavou ombrya ó. 31 (12,3 mm dlouhóho) v krajinó základu pro 
ductus nasolacrimalis (13 fe/.u za obr. 20). 17krót.

Obr. 23. Nosní dutina embrya ó. 31 na pfíónóm fezu, 5 0 /i zu fozom obr. 21. Na 
laterální stranó zhustóuy nieseneliym valu skoíepovóho, na stranó me- 
diální zfotolné vehlíponí základu orgámi Jacobsonova. 132krát.

Obr. 24. Pfíóny fez stíodní óástí dutiny nosní embrya ó. 33 (13,8 mm dlouhóho). 
20krát.

Obr. 25. Pfíeny fez dutinou nosní embrya ó. 33 (13,8 mm dlouhóho). Na latorálni 
stranó je zhustóní meseneliymii (základ conchy) mnohom alabó! neí 
u ó. 31 (obr. 23). na stranó modíñlní zíetoln^ základ orgánu Jacobsonova.
132krát.

Obr. 26. Pfíeny fez pfední óástí hlavy embrya e. 33 (13,8 mm dlouhóho). Vpravo 
vyústóní vestibula do nozdry. 20krát.

Obr. 27. Pfíeny fez prední óástí hlavy embrya ó. 33 (13,8 mrn dlouhóho), 100/< za 
fezom obr. 26. 20krát.

Obr. 28. Plastická rekonstrukce levó poloviny <lutiny nosní ombrya e. 24 (15 mm 
dlouhóho) sikino zepfedu a se strany laterální. Model provoden v 50krát 
zvétsoní. pfi reprodukei zmenseno na 3/4.

Obr. 29. Pfífijiy^ (ponókud sikmv) fez hlavou embrya ó. 24 (15 mm dlouhóho).
Vlevo zasazena zadní, prostorná cást za conchou (záklarl pro recessus or: 
bitalis), vjjravo nahore sakter, dolé zacátek vestíbulo. 17krát.

Obr. 30. Pfíeny (ponekud sikmy) fez hlavou embrya c. 24 (15 mm dlouhóho), 
130 /i za fezem obr. 29. Vpravo vyklenutí conchy, slaby základ orgánu 
Jacobsonova a základ ductus nasolacrimalis. 17krát.

Obr. 31. Pfíeny (ponókud sikmy) fez hlavou embrya ó. 24 (15 mm dlouhóho).
Vlevo pfechod od recessus orbitalis do óástí conchální. vpravo vyústéní 
vestibula do nozdiy. 17krát.

Obr. 32. Frontální fez hlavou embrya c. 21 (16 mm dlouhóho) v krajinó sekundámí 
choany. Vlevo zfetelny pfeehorl choanální chodbicky do sekundámí 
choany. 17krát.

Obr. 33. Plastická rekonstrukce levostranné dutiny nosní embrya c. 21 (16 mm 
dlouhóho). Pohled se strany laterální. Model proveden v ñOkrát zvótóení, 
pfi reprotlukci zmenseno na a/4.

Obr. 34. Frontální fez hlavou embrya ó. 21 (16 mm dlouhóho), 33U fi nad fezem 
obr. 32. Vlevo spodní óást vlastní dutiny nosní, vpravo pfechod vlastní 
dutiny nosní do choanální chodbióky a do vestibula. 17krát.

Obr. 35. Frontální fez hlavou ombrya ó. 21 (16 mm dlouhóho). 140 fi nífe neí 
obr. 34. 17krát.

Obr. 36. PHóny fez hlavou etnbrya ó. 34 (16 mm dlouhóho) v krajinó zadní óástí
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dutiny nosní. Vlevo siroké lumen recesaos orbitalis, vpravo lumen zúzeno 
vyklenutou coíichou. 20krát.

Obr. 37. Pííény fez hlavou embrya é. 34 (1H rnm (llouhého), 500 /1 více vpfedu nez 
obr. 36. 20krát.

Obr. 38. Pííény fez hlavou embrya é. 34 (16 mm dlouhého) v krajiné, kde se 
pfipojuje k vlastní dutiné nosní vestibulum, 444 ¡i pfed fezem obr. 37. 
20krát.

Obr. 39. Prícny fez zobákovym vybézkem embrya é. 34 (l(i mm dlouhého), 396 /t 
pfed fezem obr. 38. 20krát.

Obr. 40. Pííény fez horní éástí pfedního ocldílu dutiny nosní embrya é. 34 (16 mm 
dlouhého) v misté zadního konce vestibula s vychlipkou orgánu .Taeob- 
sonova. 26král.

Obr. 41. Sagitální rez dutinou nosní embrya é. 8 (17 rnm dlouhého). 28krát.

Obr. 42. 8agitá.lní fez nosní dutinou embrya é. 8 (17 mm dlouhého). 22krát.
Obr. 43. Sagitální fez pfodní partií dutiny nosní. zobrazené na. obr. 42, pfi silnéjsím 

zvetsení (400krát).
Obr. 44. Pfícny (znaéné sikmy) fez dutinou nosní embrya é. 9 (17 mm dlouhého) 

v oddílu concluUním. 20krá1.
Obr. 45. Pfícny (znacné sikmy) fez dutinou nosní embrya é. 9 (17 mm dlouhého). 

\rlevo zadní éást vestibula, vpravo oddíl eonchální. 20krát

Obr. 46. Plastická rekonstrukeo dutiny nosní embrya, é. 12 (19 rnm dlouhého).
Pohled zleva a néco zezadu. Morid [rroveden v 50krát zvétsení, pfi repro- 
dukci zrnenseno na 3/,.

Obr. 47. Pfícny fez eonchální éástí dutiny nosní omhrva é. 12 (19 mm dlouhého).
I 2.5krát.

Obr. 48. Pfícny fez praeconehální éástí dutiny nosní embrya c. 12 (19 mm dlou
hého). I2.5krát.

Obr. 49. Pfícny fez pfechodem firaeconchálm' éásti dutin\ nosní do vestibula 
embrya c. 12 (19 mm dlouhého). Na levé strané zasazeno uzoucké lumen 
vestibula (laterálrré) a .Jacobsonovu orgánu (mediálné), na strané pravé 
nejprednéjsí sténa oddílu praeconchálního. 12,5krát.

Obr. 50. Pfícny fez zadrtím koncem vestibula embrya é. 12 (19 min dlouhého).
Na pravé strané odstup vestibula s uzouékvm lumen, na levó strané 
vestibulum jiz isolované. 12,5krát.

Obr. 51. Pfícny fez zadní éástí zobáku embrya é. 12 (19 mm dlouhého). Na leve 
strané vestibulum s uzouékvm lumen se dostává ve stvk se zevním ek- 
todermem nozrlry. 12,5krát.

Obr. 52. Pfícny fez zadní éástí zobáku embrya é. 12(19 mm dlouhého), 36/z pfed 
fezem obr. 5J. Na levé strané se vestibulum siroce otvírá do nozdry. 
12,5krát.

Obr. 53. Pfícny- fez postconchální éástí dutiny nosní embry a c. 19 (20 mm dlou
hého). I5krát.

Obr. 54. Pfíény fez eonchální éástí dutiny nosní embrya c. 19 (20 mm dlouhého), 
264 fi pfed fezem obr. 53. lókrát.

Obr. 55. Pfícny- fez praeconehální éástí dutiny nosní embry a é. 19 (20 mm dlou
hého), 288 // pfed fezem obr. 54. 15krát.
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Obr. 56. Pfícny zobákcm embrya I!) (20 trun dlouhého) vestibulem,
opatfonym uzouékyrri lumen, lokrát.

Obr. 57. Pfícny fe/, pfed ni éásti dutiny nosní embrya é. 19 (20 mui dlouhého) 
v misté, kde do vlastní dutiny ústí vostibulum a kde na mediální si rané 
jest vyehlipka daeobsonova, 400krát.

Obr. 58. Plastieká rekonstrukce dutiny nosní embrya é. 28 (21 mm dlouhého). 
Model proveden v 35krát zvétsení, pfi reprodukci zmenseno na3/,.

Obr. 59. Frontální fe/, Idavou embrya. é. 2S (21 mm dlouhého). Vpravo borní kotiec 
ehoanální chodbiéky s odstupem vestibule, vlovo éásl, eonchální. I4krát.

Obr. 60. Frontální fe/. Idavou embrya 28 (21 mm dlouhého), 45// vySe nez fe/, 
obr. 59. Vlovo zasazeno skoro \ celé délee ves!ibulum, vpravo éásl con- 
ehální. I4krát.

Obr. 61. Frontální fe/, Idavou embrya 28 (21 mm dlouhého), 450//, vyse nez 
obi1. 60. Na, obou stmnách éúst eonchální (saltier). 14krát.

Obr. 62. Frontální fe/, Idavou embrya 28 (21 mm dlouhého). .‘160// 
obr. 59, ve vysi ehoanálníeh ehodhiéek. I4král.

Obr. 63. Frontální nv, lda\ou embrya 28 (21 mm dlouh('ho). 150// ní/.e ne/.
obr. 62. Obé ehoanální ehodhiék\ splv\ají sekundární ehoatiu.
I 4král.

Obr. 64. Príeny f/;/, posteonehidní parlií dulin\ nosiu eMibrya é. 30 (29 mm dlou
hého). I4krát.

Obr. 65. Pfícny fez píeehodem me/,i posieonehální a eonehálru eástí dutiny nosní 
embrya é. 30 (29 mm dlouhého). I4krát.

Obr. 66. Pfícny fez eonchální part i í dutiny nosní (>mbrya é. 30 (29 mm dlouhého), 
180// pfed fezem obr. 65. I4král.

Obr. 67. Pfícny fez praeeonehální j/a.rtií dutiny nosní embr va é. 30 (29 mm dlou
hého), 500// pfed fezem obr. 66. I4krát.

Obr. 68. Pfícny fez praeeonehální partií dutiny nosní embrya é. 30 (29 mm dlou
hého), 60 // pfed fezem obr. 67. I4ki át.

Obr. 69. Pfícny fez pfedním slepym vybézkem praeeonehální éásti dutiny nosní 
embrya é. 30 (29 mm dlouhého). 60 // pfed fezem obr. 68. I4krát.

Obr. 70. Pfícny fez zadním koncem vestibule embrya é. 30 (29 mm dlouhého), 
200// pfed fezem obr. 69. 14krát.

Obr. 71. Pfícny fez vestibulem embrva c. 30 (29 mm dlouhého) v misté vústéní 
ductus nasolacrimalis a (vpravo) základu nosní zlázy. 240// pfed fezem 
obr. 70. 14krát.

Obr. 72. Pfícny fez kofenem zobáku s \estibulem embrya c. 30 (29 mm dlouhého), 
220// pfed fezem obr. 71. 14krát.

Obr. 73. Pfícny fez zobákem embrya é. 30 (29 mm dlouhého) v krajiné nozder, 
620 // pfed fezem obr. 72. 14krát.

Obr. 74. Plastieká rekonstrukce nosní dutiny embrya c. 35 (53 mm dlouhého).
Model proveden v rozsahu kresby stínované, pfední cast vestibula a no/.dra 
v rekonstrukci grafické. Rekonstrukce provedena v 30krát z.vétsení, pfi 
reprodukci zmenseno na */2.

Obr. 75. Pfícny fez dutinou nosní embrya é. 35 (53 mm dlouhého) v éásti con- 
chální, v misté nejvétsí vysky. lOkrát.
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Obr. 76. Píícny fez dutinou nosni embrya c. 35 (53 mm dlouhého) v nejpfednéjsím 
oddílu cásti conchální. lOkrát.

Obr. 77. Píícny fez dutinou nosní embrya c. 35.(53 mm dlouhého) v cásti praecon- 
chální. lOkrát.

Obr. 78. Píícny fez dutinou nosní embrya c. 35 (53 mm dlouhého) v nejpíednéjsí 
cásti oddílu praeconchálního, v  misté vústéní ductus nasolacrimalis. 
V  horní cásti ■— nejzadnéjsí partii vestibula -— lumen (vlevo dvojité). 
lOkrát.

Obr. 79. Píícny fez dutinou nosní embrya c. 35 (53 mm dlouhého), 120 ¡x pfed 
fezem obr. 78. Horní cást —  vestibulum —  jiz bez lumen. Vpravo ústí 
vÿvodu nosní zlázy do vestibula. lOkrát.

Obr. 80. Píícny fez vestibulem dutiny nosní embrya c. 35 (53 mm dlouhého). 
lOkrát.

Obr. 81. Píícny fez vestibulem dutiny nosní embrya c. 35 (53 mm dlouhého) 
vice vpíedu nez obr. 80. Na levé strané zfetelné lumen. lOkrát.

Obr. 82. Píícny fez zobákem embrya c. 35 (53 mm dlouhého) v krajiné nozder.
Lumen viditelné ve vestibulu levé strany na obr. 81 neústí do prohloubení 
nozdry téze strany. lOkrát.

Obr. 83. T fi intraepitheliální alveolární zlázky z praeconchální cásti dutiny nosní 
embrya c. 35 (53 mm dlouhého). 400krát.

Obr. 84. 2lázka z praeconchální cásti dutiny nosní embrya c. 35 (53 mm dlouhého), 
vyklenující basální plochu epithelu. 400krát.

Obr. 85. Píícny fez zadní cásti dutiny nosní embrya c. 36 (102 mm dlouhého). 
7krát.

Obr. 86. Píícny fez pfední cásti dutiny nosní embrya c. 36 (102 mm dlouhého). 
7krát.

Obr. 87. Píícny fez nejpíednéjsím oddílem dutiny nosní v krajiné píechodu do 
vestibula embrya c. 36 (102 mm dlouhého). 7krát.

Obr. 88. Píícny fez koíenem zobáku s vestibulem embrya c. 36 (102 mm dlouhého). 
7krát.

Obr. 89. Pficnÿ íez zobákem embrya c. 36 (102 mm dlouhého) v krajiné nozder. 
7krát.

Obr. 90. Píícny fez levou nozdrou embrya c. 36 (102 mm dlouhého). Mohutné 
stratum corneum cástecné deskvamující v  dutiné vestibula. 90krát.
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Príspévek k poznání C ariceta  D ava llian ae  
v severovychodních Cechách.

(S tud ie o püvodu a slozen í vychodoöeske kveteny. I I . )

n. v á u :k .

(D ohIo dm* 4. corvnti 11142.)

Caricetu in IJava llianae vyskytuje .se v .severovychodních Ce- 
cháeh dosti casto a to zpravidla na slatinnych loukách. Vznik jejich je 
zde podmínen nepropu.stností kfídovych slínü a spatnym odtokem vod- 
ním. Öetne prarneny, které se nacházejí v okolí, vytvárejí vysoky stav 
spodní vody, béhem roku jen malo kolísající. V Caricetu  D ava llian ae  
se velmi casto spodní voda udrzuje po deláí dobu na povrchu a vyplñuje 
prostoru mezi trsy ostfice Davallovy. Píida, která by byla jinak roz- 
bahnéná, je trsy teto ostfice zpevnéna.

Porost C ariceta  D ava llian ae  je celkem nízky, bez rostlin jej 
znacnéji prevysujících. Z jara je velmi nápadnv zelenavéreznou barvou 
kvetoucí ostfice Davallovy.

K  analysi porostu pouzil jsem desíticlenné stupnice vyjadfující 
sj)olecné abundanci a dominanci.

Snímky jednotlivych lokalit:

1. Slatinná louka za lesem Habfinkou u Luzan ,,Na Svatych“ 
Kotlina, v níz se tato louka rozkládá, vznikla ve slínech kfídového útvaru 
a má dostatek vydatnych pramenú. Púda je velmi bohatá na organické 
látky a má velmi vysoky stav spodní vody, takze voda zústává na po
vrchu temer po cely rok. Na jedné strané prechází porost na púdu suSáí 
a na misto C ariceta  D ava llian ae  pozvolna nastupuje M olin ietum . 
Ubyvá zde trsú ostfice Davallovy a ve vétáím mnozství se vtruáují: 
Centaurea jacea, Crepis praemorsa, Angelica silvestris, AlchemiUa vulgaris, 
Galium boreale, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Ophioglossum mi-
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gatum, Molinia coerulea, Anthoxanthum odoratum a j. Velikost analyso- 
vaného snimku je 50 m2.

2. Louka u rybnikû u Bysicek (F.) u Lázní Bëloliradu. Cerna hu- 
mosni püda prechází na okrajích porostu v hnëdou o nëco sussi a inénë 
humosni nez predchozi. Hladina spodni vody je snizena novë zalozenÿm 
odvodñovacím prikopein a voda nevystupuje az na povrch. Velikost 
analysované asociace je 120 m2.

3. Louka u rybnikû u Bysicek (II.) u Lázní Bëlohradu. C aricetum  
D ava llia n ae  je zde vyvinuto na vëtëi pióse. Bazinatá ]>uda za vlhka 
cerna, po vyschnuti zhnëdne. Stav spodni vody je velmi vysokÿ. Po 
delsi dobu roku vystupuje voda na povrch. Asociace prechází jednak 
v M o lin ie tu m  a jednak do bazinaté zâtoky rybnika v porost, v nëmz 
prevládá Menyanthes Irifoliala. Sniniek tohoto porostu je následující 
(velikost asociace je 75 m2): 4 * 6 7

Menyanthes trifoliata í) Phragmiles communis J
Galium palustre 1 Triglochin palustre I
Carex ampvlacea 3 Caltha jmluslris 2

Car ex panic,ea 3 Eriophorum latifolium -I-
Carex intermedia -1- Eriophorum angustifolium -I-
Pedicularis palustris 5 Carex flava -I-
Polygon mu amphibium + ( 1a,rex f usca. I
Hypnum ¡rratense (i Salix repens +
Hypnum cuspidat um. 2

4. Louka u inlyna L’odhradu u Habfiny. Püda zde vznikla z rybnic- 
11iho naplavu a pfecbazi v Jdoubcc asi 80 cm v püdu jilovitou a pak ve 
sliny. Cetna spodni voda stekä asi po slinitych vrstvacli z okolnich strain, 
na jejichz üpati vyveraji take prameny. Stav spodni vody je velmi vysoky 
a z povrchu se ztraci voda jen na kratky cas. Ve vetsim mnozstvi je zde 
zastoujiena Caltha palustris. Chybi zde Equisetum jxüustre a Parnassia 
palustris, ktere zpravidla v porostech C ariceta  D a va llia n ae  se vysky- 
tuji. Caricetum  D ava llia n ae  pfecbazi zde v kulturni louky, v jejichz 
porostu je velmi hojny Ranunculus acer. Velikost porostu je 30 m2.

Bazinata louka u mlyna Jenikova u Hofic. Vysoky stav spodni 
vody prosakujici z pramenü v okoli asociace vytväfi rozbahnenou püdu 
s vodou vystupujici ]>o delsi dobu na povrch. Velikost snimku je 50 m2.

6. Mokra louka u Bühdalu mezi Velichovkami a Hustifany. 
zde Succisa jrralensis. Velikost analysovaneho porostu je 120 m2.

7. Lesni louka za Lhotou u Luzan. Cetne prameny udrzuji vysoky 
stav spodni vody. Dosti hojna je Caltha palustris, ktera v okoli Cari-
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¡Snímky poroslu Caricetum Davallianae.

tSnímek oíslo

1. 2. 3. 4. 5. ü. 7. 8. 9. 10.

Carex Davalliana 9 9 9 8 7 0 8 9 7 7
Carex panicea H- 1 3 4 Ö 2 1 4 4- 3
Valeriana dioica 3 2 3 2 4- 3 4 3 3 2
Sanguisorba officinalis . . . 3 4- 2 1 1 2 1 1 3 1
Ranunculus acer 2 1 3 -I- 2 5 4 1 4
Orchis latifolia 1 3 4- 1 4 4- 4- 1- 2
Eriophorum latifolium . . . 4 2 4 l 4 ß 4 1 4
Equisetum palustre 1 l 1- 4 4 4 1- 2 1
Carex fusca 3 1 1 1 1 1 1- 2
Succisa pratensis. . . 4- 1- 1 2 J 4- 3 2 1
Galium palustre 2 1 I 1 2 f 2 3
Hypnum ouspidutum 2 1 r> 5 8 7 2 4-
Chrysanthemum leueanth. 1 4- 4- 2 4- 1 1
Cirsium canum 2 i 4 2 i + 1
Briza media + 4- 4 1- 2 2 3
Calthu palustris 4- 1 (5 4 5 4
Potentilla erecta 3 5 5 ß 2
Myosotis palustris 1 1 I- 2 1-
Ajuga reptans 2 4 1- 2 2
Cardamina pratensis 1 4 1 1 4-
Trollius europaeus 2 2 2 3 «
Plantago media.............. 1 4- + i 1
Polygala amara.............. 1 1 3 1 4-
Climacium dendroid es 4 2 3 3 4
Aulacomnium palustre J 5 4- 1 3
Prunella vulgaris......... 2 4- + 4- 4-
Hypnum sp..................... + 4- 1- 4- 1
Carex flacca.................... J 2 3 3
Parnassia palustris 1 1 1 4-
Molinia eoerulea 1 1 4- 4-
Juncus articulatus 4- 1 1 1
Filipéndula ulmaria 1 2 4- 1
Crépis paludosa.............. 3 3 4 1
Ranunculus repens 3 T + 2
Lychnis flos-cuculi + + 4- 1
Lysimachia nummularia 3 1 4- 1
Carex intermedia 2 4 1
Holcus lanatus 4- 4- 1
Trifolium repens............. + + 4-
Lotus corniculatus 1 4- +
Carex distans + 4- 4- 2
Leontodón autumnalis . .. + 1 4-
Trifolium pratense 1 1 2
Plantago lanceolata 2 4- 4-
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Snimek cíalo

1. 2. 3- ! 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Medicago lupulina........... 3 -b 1
Hypnum pratense 3 3 8 4-
Beilis perennis................
Pedicularia palustris....... 1

1 4- 4-

Mnium sp. + 3 4
Menyanthes trifoliata 
Cirsium rivulare 
Triglochin palustre 
Colchicum autumnnle. . . .

H

+ H-

1
1

~b
b
1

4- 4-

1
Carex flava 
Polygonum bistorta 
Galium boreale 
Mentha aquatica.............

1

4
b

1

2

1

I

1

Cardamine amara 
Cerastium caespitosum +

4- 4-
4-

Angelica silvestris . . . .  
Lythrum salicaria 
Festuca pratensis 
Galium verum................

1
■1

+
1

-f

1
b
-I-

Anthoxanthum odoratum 
Lathyrus pratensis 
Taraxacum paludosum 2 3

1 1
1

Thuidinum tamariscinum b -1-
Phragmites communis 
Geum rivale
Veronica beccabunga . . . .  
Linum catharticum 
Pinguicula vulgaris 
Polygala austriaca

3
3

-I-
4-

4

I
-b

Primula sp. 
Alchemilla vulgaris 
Eleocharis palustris

b
+

4-
Carex vulpina 
Senecio Jacobea 
Eriophorum angustifolium 
Quercus robur (klícící) 
Fissidens sp. +

3
+

4-
-4-

Vicia sp. +
Crepis sp.
Salix repens....................

+
\

Pimpinella major 
Poa palustris 
Juncus conglomeratus 
Eleocharis uniglumis 
Poa pratensis

3

2
1-

1
1
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ceta D ava llian ae  zvlaste smercm k odvodnovaeim pfikopiim pfcvlada. 
Velikost snimkn je 00 in-.

S. Mokni louka „J’od lesem" 11 L uzmii. V male hloubee |)od povrehem 
priohazeji wliuy, po niebz steka z okolnicli strain spodni voda. Na povrclm 
velmi bumosni pudy se udrzuje voda po eely rok. Velikost asoeiaee je 
15 m2.

0. Louka na okraji lesa mezi Hustuany a Velicliovkami. Stav spodni 
vody je zde velmi vysoky. V dobe, kdy byl porost analysovan, vystu- 
povala voda na povreh. Vysky tuje se zde Elcocharis uniglumis. Velikost 
asoeiaee je 50 m2.

10. Louka mezi rybniky Skrini a Itozlirnou u liohdanee. Slav spodni 
vody je nizsi, takze povreli je dosti sueliy a puda je jen nnilo rozbahnena. 
Velikost snimku je 50 in2.

l’ri provedeni pudnieh rozboru u snimku z lokalit e. 1—5 zjisten byl 
vclky az velmi vysoky stav vapniku, pritomnebo pfevazne ve forme 
uhlieitanu. Zdrojem vapniku je pramenita voda vyverajiei z kridoveho 
litvaru. Ublieitan vapenaty se easto v povrebovyeb vrstvaeb piidy srazi, 
zvlaste je-li pritomen ve vetsim mnozstvi a vytviifi lyupkovitou struk- 
turu pudni. Ve spodnejsieh vrstvaeb pudnieh srazi se uldieitan vapenaty 
ve vetsieb kuseeb, ktere nekdy vytvareji dosti souvisle vrstvy. Velmi 
dobfc jsou tyto vrstvy vyvinuty na lokalite Na Svatyeb.

Meebanieky rozbor poukazuje na piidu blinou jemne piseitou 
s ruznym mnozstvim iysikalnibo jihi a velkym mnozstvim organickyeb 
latek. Vvssi eisla ve etvrte kategorii druliu zrn jsou zpusobena vysraze- 
nymi easteekami uhlieitanu vapenatebo. Velmi vysoka je ztrata zihanim, 
podminena velkym mnozstvim uhlieitanu vapenatebo a organiekeho 
podilu v pude a take absolutni vodni kapacita a porovitost jsou vysoke.

Vzorky z lokality
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Na ¡Svalyeh ........... 2,0 24,5 34,25 20.75 20.5 38.32 2,20 71,4 83,3 12,2 44.9
U Bysifek T............ 1,0 43,25 31.75 12,0 13,0 40,0 2,15 70.7 80.9 16.2 30.0
U BySi6ek 11........... 3,5 23,75 24,5 11,25 40,5 42,0 2,20 01.2 83,0 22.3 30.0
U Podhradu........... 1,0 31.0 28,0 13,25 27,75 29,05 2,33 01,3 85,1 23,8 11.10
U J cnikova ........... 0,0 29,75 40,25 12,0 18,0 12,7 2,35 01,9 80,8 24,9 5,7
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Vyaledky rozboru ve 20% kyselinc chlorovodíkovc udává následu- 
jící tabulka:

Vzorky z lokalit
■M

O
m

«
OCJ
« C

aO

O
bfj
S

ift
ONCu

O94
W

Mn
K,0, -(Kp,0, I 

+ P.O.) 
(AlaO,)

«
o

fc
*

O
CO

Na Svatÿeli 0,53 7,40 25,3 0,45 0,14 0,14 atopy 5,25 1,72 0,24
U BySicek 1. 0,47 9,13 19,2 8,82 0,17 0,16 0,02 1,99 7,07 0,20
U Bysicek IL. 0,36 4,76 19,09 0,56 0,13 0,12 atopy 2,81 1,82 0,28
U Podhradu 0,37 5,81 7,18 2,51 0,18 0,20 atopy 2,29 3,34 0,32
U Jenikova 0,32 10,SJ 2,77 2,37 0,18 0,14 stopy 3,92 6,71 0,17

K rozboru pudy v 20% kyaeline chlorovodíkové byl odebrán prü- 
mërnÿ vzorek z 10— 15 míat atudovaného poroatu. Z te hoz vzorku byl 
proveden také rozbor ve vÿluhu 1% kyaelinou eitronovou. Bylo zjiaténo 
40— 150 nig P205 a 48— llü mg K 20 v jednom kg pûdy.
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Príspévek k poznání kvéteny vychodních Cech.
(Shulif |)ii\ 0(Im slo/.c'iii \ k vrt fVisl Y.)

YÁCLAV jikAnhk.

Dosln 8. I í)42.

Udélením podpory Danesova fondo hylo mi umoznéno podniknout 
roku 1941 radu zdarilych botanickych cxkursí ve vychodních Cechách. 
Tentó zajímavy a vdécny úkol jsem na prání p. univ. prof. dr. K aula  

D omina prevzal h radostí jiz proto, /.e nii hyla poHkytnuta prílezitost 
poznat ponckud kvctcrm ohla.sti, která jio stránce vyvojové i pokud se 
tyce slození rostlinncho krvtu je stale neúplne rozresenym problémem 
nasich botanikú. Jsouf konciny vycliodoceskc inezi Ceskou Tíebovou, 
Litomyslí a Ustím nad Orlicí jiokládánv za vstupní bránu pro proud 
kvéteny teplomilné, která se scm vevalila kdysi v postglaciálu z koncin 
severozápadní Moravy, i rostlinnych prvkü karpatskych, jejichz puvodní 
doniov je jesté dále na vvchod.

Jinudy nezli tak zv. Tfebovskou branou botanikú tentó pozoruhodny 
proud novré kvéteny post upo vat nemohl, nebot jiznéji mu vadily znac- 
néj§í nadmofské vysky Ceskomoravské vysoéiny a nevyzivny podklad 
starého krystalinika, severnéji opét horská pásma Sudet príbuzného 
geologického slození. Zato kíídové podklady na Ceskotfebovsku a Lito- 
myslsku, mající pokraéování smérem k vychodu na sousední púdé mo- 
ravské, byly jako stvofeny pro nezadrzitelny a progresivní postup teplo- 
milnych i nékterych karpatskych rostlinnych prvkü na zapad az do 
Polabí. Pravdépodobné teplé a suche podnebí postglaciálu podporovalo 
vedle vyzivnych podkladu podstatné pout nové kvéteny na západ, jejíz 
rozsírení nabylo zajisté v téchto príznivych podmínkách neslychaného 
rozvoje, zejména kdyz poéala púsobit jeéte misty tak zv. migracc zpétná 
(regresivní). rozSirování smérem zpét k svému prvotnímu vychodisku.

Botanická studia vyznacnych panonskych i karpatskych rostlin 
a jejich spoleéenstev, at jiz na strané éeské nebo moravské, ale vzdále- 
nych jiz ponékud od vlastní Trebovské brány, poskytují sice také pHle-
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zitost k zajímavému resení a dodají casto i pfekvapující nálezy vzácnéj- 
sích rostlin, lee jako pfíspévek pro dokonalé vyjasnéní vlastního základ- 
ního problému —  pouti teplomilnych a karpatskych prvkú kvéteny od 
vychodu na západ a misto jejich vstupu na púdu Cech —  jsou jiz méné 
závazná.

Botanické exkurse jsem podnikl v sirsím okolí mést Ceská Trebová, 
Litomysl a Vysoké Myto ve dnech 9. az 19. éervna 1941. C esk o tíebov- 
sko: tak zv. Cerny les a údolí Lhoteckého potoka sv. od Ceské Trebové, 
stráñky podél silnice Ceská Trebová— Rathsdorf, svahy pod Cernym 
lesem sv. nad obcemi Parník a Lhotka. Údolí Kozlovského potoka 
k hosjánci zv. Hory a na kotu 553 m n. m. jz. od Ceské Tfebové, 
Kozlovsky kopec (A  500 m), svahy a louéky mezi Kozlovskym kopeem 
a obcí Kozlov, lesní údolí potoka (tak zv. „Clupecké údolí“ ) mezi obcemi 
Kozlov a Olupek, stráné mezi obcemi Clupek a Zhoí, Zhorsky kopec 
(A  542 m), lesy podél silnice Zhor— Oeská Trebová a louky mezi Oeskou 
Tfebovou a lesy západné od trati Ceská Trebová— Ústí nad Orlicí. Vlhkc 
louky mezi Ceskou Tfebovou a „Borkem“ severné od obce Sehirm- 
dorf, ,,Borek“ a raselinné louky v jeho nejblizsím okolí. L ito - 
m yslsko: louky v údolí pod Zahájím u Litomysle, stráñky a louky 
v okolí obce Ncmcice severné od Litomysle, údolí Koncinského potoka, 
jizní cást a okraj tak zv. Secného lesa, smíseny pruli lesa na levém brehu 
Koncinského potoka od silnice Kornice—Sloupnice k samóte zv. Kon- 
ciny a odtud dále na západ k obci Bohuñovice, stráné a úvozy mezi 
Koncinami a obcí Sedlisté a vlhké louky na levém brehu reky Loucné 
u obce Trzek. Úvozy, stráñky a louky mezi obcemi Hrusová a Javorník, 
lesy a kíídové svahy mezi obcemi Javorník, Javornícek a Libecina, krí- 
dové svahy a lesíky mezi obcemi Libecina a Lestina, kota 493 m mezi 
obcemi Lestina a Podhofany, lesy a krídové stráné u obcí Podhofany, 
Príluka, Chotovice a Makov, borek u samoty zv. U Trí Kocouru, louky 
v okolí dvorce Visnáry a na pravém brehu potoku Desná jz. od Litomysle. 
Háje nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, Nedosínsky háj 
u obce Trzek, louky a stráné mezi obcí Trzek a dvorem zv. Sedlíst’ka, 
tak zv. Morasicky háj u obce Nová Sídla, les zv. Kabát u obce Bikovice 
a krídové stráné nad Osíckym údolím jz. od Litomysle. V ysokom ytsko : 
opukové stráñky mezi obcemi Vraclav a Stradouñ sz. od Vysokého Myta, 
svahy nad obci Vraclav severné ke kostelu Sv. Mikuláse. Lesíky v okolí 
obce Brteé, opukové stráñky u dvorce zv. Sítinka jz. od obce Brtec, 
lesy a jejich okraje, kfovinaté stráné a loucky mezi obcemi Domanice, 
Stremosice, Bíly Kúñ a Repníky, krídové svahy Klapalky vych. od mésta 
Luze. Opukové stráné zv. Na Vinicích sv. od Vysokého Myta, jizní 
a jihozápadní éást a okraje ,,Boru“ vych. odtud a louky v údolí reky 
Loucná mezi touto fekou a Vysokym Mytem.
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V problému resení Trebovské brány zaujímá botaniky predevsim 
vyjasnëni slozeni pûvodniho krytu rostlinného, zejména slozeni pûvod- 
nich lesû a jejich podrostu. V krajích, které jsem na svÿch exkursich 
navstivil, nenalezl jsem, bohuzel, nikde typicky vyvinuté ciste buciny. 
Na Óeskotrebovsku pievládají smrciny, kde tu onde je vtrousen buk nebo 
jedle a na okrajích klen, jasan, kfoviny lísky a habru. Podotÿkàm vsak, 
ze jsem z autopsie dosud nevidël slozeni lesû a jejich podrostu v pruhu sz. 
od Ceské Trebové k obcim ftetûvka a Hràdek. MenSi lesiky na kridovÿch 
stráních Litomyslska a Vysokomÿtska tvori bud’ smrk, borovice lesni 
(nëkde i b. cerna) nebo modrin. Ovscm báje v údolí potoka Desná, háje 
Nedosinskÿ a Morasickÿ, jsou prevâznë habrové (misty i jasanové) s pri- 
mësi jinÿch jestë listnâcû (lipa malolistá, dub letní, buk, klen, líska, ve 
vlhcinách olse lepkavá i olse seda).

Rozsáhlejsí komplcxy lesní v oblasti, kterou jsem na exkursíeh proscl, 
se rozkládají pouze na Ceskotrebovsku, kdc prcvládající smrciny zdály 
by se snad povrchnímu ]>ozorovatcli ])üvodní. Ale typicky podrost, za- 
chovanÿ ovsem jen misty, hovorí jinou fecí. Nalezneme v jeho slozeni 
fadu dülezitych zástupcü bucin i lesû bukojedlovÿch a bukohabrovych, 
kterí verni svému püvodnímu domovu udrzeli se tu onde na príhodnycli 
místech do dneska, predevsim na [»odkladcch neochuzelych.

Z prüvodcû bylinného podrostu bucin a príbuznych smísenych lesû 
s bukem jako vúdcím typem jsem dosud nalezl jako typické tyto: 
Asarum europaeum, Asperillo, odorala, Carex digitata, Caree pilosa, Carex 
silvático, Cephalanthera latifolia, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris 
phegopteris, Euphorbia dideis, Galium silvaticum, Hederá helix, Hepático 
nobilis, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Lonicera nigra, Mélica 
uniflora, Mercurialis perennis, M ilium  effusum, Mycelis muralis, Peto- 
sites albus, Polygonatum verticillatum, Pulmonaria obscura, Ranunculus 
lanuginosus, Sanícula europaea, Stellaria holostea a Viola mirabilis.

Podle K. D omina (3, 1. c. 83) jsou ,,v oblasti Trebovské brány nej- 
vÿraznejsim píedstavitelem proudu karpatského a subkarpatského kar- 
patské buciny, které vsak provází na vhodnÿch stanovistích teplomilná 
vegetace lesní a otevrenych mist. Za dnesních pomërû mají bukové 
a habrobukové lesy rázu cisté karpatského naprostou predoininanci“

Podle zachovaného bylinného podrostu dluzno predpokládat jako 
púvodní rostlinny kryt oblasti krajú Trebovské brány lesy bukové, buko- 
jedlové, bukohabrové nebo habrové. Smrciny jsou útvarem druhotnym, 
kterÿ zvysuje pûdni kyselost a tak podporuje rozvoj podrostu borúvko- 
vého, vfesového, metlicového a jinÿch prvkû kvëteny vÿraznë hercynské. 
Byl to predevsim vliv clovëka a jeho lesní kultury, které pozmënily ûplnë 
rostlinnÿ kryt sirsiho kraje Trebovské brány. Lesy Ceskotrebovska, které 
jsem na exkursich navstivil, jsou prevâznë smrciny, kde v§ak leckde
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zachovaly podrost bucinny nebo prastarí ojedinélí jedinci buku nebo 
jedle svédcí o druhotném púvodu smrkovych lesu. Habr, jakozto dfevina 
teplomilnéjsí a milující stanoviste sus§í a svétlejsí, nalézá se spíse v  po- 
lohách nizsích, ale vlastní také svúj charakteristicky podrost vyrazny 
zejména kvétenou jarní (Nedosínsky a Morasicky háj).

Nyní jesté nékolik podrobnéjsích poznámek k charakteru lesú a jejich 
podrostu v studované oblasti. Tak zv. Cerny les mezi Ceskou Tre- 
bovou a Rathsdorfem tvorí cisté smrciny s podrostem skoro jen pri 
jihozápadním okraji a velmi sporym ( Vaccinium myrtillus, Hieracium 
murorum, Poa nemoralis, Deschampsia flexuosa, Sanícula europaea, Lu- 
zula pilosa, Potentilla erecta). K  okraji se uchylily krome nékolika keío- 
vitych vrb (Salix cinérea, Salix aurita) nékteré typy vyznacné teplomilné 
(Sarothamnus scoparius, Genista tinctoria, Sedum maximum, Carlina acau- 
lis, Astragalus glycyphyllus, Fragaria moschatá), z keíu Cornus sanguínea, 
Rhamnus frángula, Populus trémula a Acer pseudoplatánus. Pod skupin- 
kou starsích jedlí v  záhybu lesa v údolí Lhoteckého potoka jsem nalezl 
krome nékolika typú podrostu lesú bukojedlovych ci bukovych (Mélica 
nutans, Asarum europaeum , Ranunculus lanuginosus, Lamium galeobdolon, 
Senecio nemorensis I. Fuchsii, Oxalis acetosella, Mycelis muralis) jeste 
Primula elatior, Geum rivale, Cliaerophyllum dentaria, Ajuga reptans 
a Stachys silvática. Na okraji lesa v údolí Lhoteckého potoka dale k severa 
jsem nalezl kfoviny z lísky, buku, svídv, krusiny, kaliny, hlohü, jefábu 
a trnky, ana stráñkách pod nimi radu teplomilnych zástupcu (T r ifolium 
montanum, Centaurea scabiosa, Galium pumilum I. vulgatum, Hypericum 
montanum, Satureja■ vulgaris, Rromus erectus, Salvia verticillata a Alyssmn 
alyssoides).

Lesy v údolí Kozlovského potoka od Oeské Trebové na jihozápad 
na kotu 553 m n. m. jsou také smrkové, které vsak casto provázejí 
kolonie bucinného podrostu (.Lamium galeobdolon. Lonicera nigra, Se
necio nemorensis I. Fuchsii, Mélica nutans, Dryopteris phegopteris, Euphor
bia dulcís, Asarum europaeum, M ilium  effusum, Asperula odorata, Carex 
silvática, Carex digitata, Mercuriális perennis, Sanícula europaea, Viola 
mirabilis, Pulmonaria obscura). Misty vyse v  údolí jsou mensí enklavy 
mladsího buku a jedle, tu onde také statny habr, dale jasan, jeíáb a osika. 
Vylouzená mista ve smrcinách provázejí vsak kolonie borúvky s Hiera
cium murorum. Ve svétlinách podél potoka mohutné kolonie Petasites 
álbus, Chaerophyllum dentaria, misty Equisetum silvaticum. Mladsí buky 
jsou mírné vttouseny v cásti smrciny az ke Kalvarii a na vrchol ke koté 
553 m n. m.

Lesíky na Kozlovském kopci (A  600 m) jsou smrkové s vtrousenym 
modñnem, v podrostu s Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris, Hieracium 
pilosella, Potentilla erecta a Luzula pilosa, zejména pri svétlejsích okrajích.
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Lesy V údolí potoka mezi obcemi Kozlov a Clupek (tak zv. „Clupecké 
údolí“ ) jsou sussí smrciny v podrostu s typem Oxalis acetosella-Vactinium 
myrtilius. Misty spoïe obrovité buky a skupiny starych jedlí. Pri potoku 
porosty Petasites albus, Chaerophyllum dentaria, Ranunculus lanuginosus, 
v  lese misty kolonie Convallaria majalis, Senecio nemorensis I. Fuchsii, 
Polygonatum verticil la,ium a skupinkv Lonicera nigra. Lesy pri silniei mezi 
obcí Zhoí a Ceskou Trebovou jsou take prevázne smrkové.

„Borek“ jizne od Ceské Trebové pri silniei do obee Schirmdorf 
je tvoren vÿhradne borovicí lesní, jen pri okrajích mírne vtrousen 
smrk, dub letrií a olse lepkavá. Podrost je hercynsky ( Vaccinium myrtil
ius, Deschampsia, flexuosa, Potentilla erecta, misty mensí Calluneta,). V jizní 
eásti take kolonie Majanthemum bifolium, na vlhcích okrajích k loukám 
Anemone ranunculoides.

Tak zv. Seenÿ les mezi Litomyslí a Sloujmicí je smrcina s enklavami 
boroviee lesní, s podrosíem borúvky a pri vlhcích okrajích s krovinami 
lísky a olse lepkavé. Nalezneme zde vsak také tyj)y bucinného podrostu 
{Mélica uniflora, lonicera nigra), misty na svazích k jiliu jsou Brachy- 
podieta silvatici s Mélica, nutans, pri okrajích prvky teplomilné (Cytisus 
hirsutus, Genista tinctoria, Sedum maximum, Trifolium montanum, Ave- 
nastrum pubescens, Astragalus glycyphyllus, Bromus erectus, Satureja 
vulgaris, Malva alcea, Turritis glabra, Potentilla argéntea var. incanescens 
Opiz). V Zcápadní eásti smërem k samóte zv. Konciny je pruh smíseného 
lesa (smrk, jedle, dub letní) s podrostem Oxalis acetosella, Asperula odo- 
rata, Majanthemum bifolium a Senecio nemorensis I. Fuchsii. Kde pre- 
vládá dub, jsou kolonie Poa nemoralis a Stellaria holostea. V údolí Koncin- 
ského potoka mensí olsinv casto také s Alnus incana, Corylus avellana, 
Tilia  cordata, Carpinus betulus, Rhamnus frángula a kvëtnatÿm pod
rostem {Ranunculus repens, Myosotis palustris, Primula elatior, Cirsium 
oleraceum, Lychnis flos-cuculi).

V  údolí potoka severovÿchodnë od obce Javorník jsou olsiny s píi- 
misenÿm dubem letním, klenem a jasanem, ktery blíze k obei je hojnëjsi. 
Nad obcí Javorník (k severu) je smrcina s podrostem Mélica nutans, 
Paris quadrifolia, Lamium galeobdolon, Hepática nobilis, Asarum euro- 
paeum, Oxalis acetosella, Pulmonaria obscura, Convallaria majalis, misty 
na vylouzenÿch cástech smrciny nalezneme vsak kolonie Vaccinium 
myrtilius, Potentilla erecta, Hieracium murorum, Luzula pilosa a Calluna 
vulgaris. Smrciny se rozkládají také mezi obcemi Javorník a Javornícek 
jiznë od Vysokého Mÿta, kde pri otevíenych okrajích nalezneme casto 
rozsáhlejáí Brachypodieta silvatici s íadou kvëtnatÿch prvkû teplomilnÿch 
{Fragaria moschata, Trifolium montanum, Carlina acaulis, Scabiosa ochro- 
leuca, Viola hirta, Cytisus hirsutus, Onobrychis viciifolia, Genista tinctoria, 
Salvia verticillata, Satureja vulgaris, Sedum maximum, Sanguisorba minor,
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Mélica nutans, Koeleria pyramidata, Carex digitata, z keíú Rhamnus frán
gula, Prunus spinosa, Crataegus oxyacantha, Ligustrum vulgare, T ilia  
cordata). Ve vlastní smrciné jsou ovsem zase íídká Vaccinieta s Deschamp- 
sia flexuosa, Luzula pilosa a Hieracium murorum. Misty je ve smrcinách 
vtrousen modíín nebo borovice lesní. Podobné lesní porosty nalezneme 
také mezi obcemi Javornícek a Libecina (píi okrajích v  Brachypodietech 
silvatici také Pteridium aquilinum, Galium silvaticum, Mélica nutans 
a Hederá helix). Mezi obcemi Libecina a Lestina jsou lesy cisté modíínové 
s rozsáhlymi Brachypodiety, jiznéji na koté 493 m n. m. lesíky smísené 
(modíín, borovice lesní, smrk) a otevíená Brachypodieta s Bupleurum, 
falcatum var. latifolium Gaud., Viola hirta, Koeleria pyramidata, Salvia 
verticillata, Satureja acinos, Carex diversicolor a Carlina acaulis. Pruliy 
lesú mezi obcemi Podhoíany a Pííluka jsou modrínové s Pinus nigra, 
stejné pruh lesa na kíídovém návrsí odtud na jihovychod k obci Choto- 
vice. Vsude jsou íídká Brachypodieta silvatici misty s Carlina vulgaris, 
Cirsium acaule, Galium pumilum I. vulgatum, a Bupleurum falca,him var. 
latifolium.

Háje nad potokem Lesná jihovychodnc od Nedosínského háje u obce 
Trzek jsou jasanové porosty s liojnym habrem, dále lípou malolistou, 
klenem, bukem, lískou, babykou, svídou a stíemchou. V podrostu Stella- 
ria holostea-Poa nemoralis-Aegopodium podagraria nalezneme Primula 
elatior, Hepática nobilis, Euphorbia dideis, Galium silvaticum, Lysimachia 
nummularia, Pulmonaria obscura, M ilium  effusum, Asarum europaeum, 
Lamium galeobdolon, Dactylis Aschersoniana, Stachys silvática, Lathyrus 
vernus, Vinca minor, Geranium Bobertianum, Anemone ranunculoides 
a pod. K  jiznímu okraji u potoka jsou kíoviny buku, svídy, lísky, íesetláku, 
osiky, kaliny, krusiny, olse sedé a hlohu jednosemenného.

Nedosínsky háj je vlhcí habíina s lípou malolistou a klenem, misty 
s lískou, stíemchoü a svídou, píi okrajích babykou a díistálem. Na svét- 
lejsích místech Brachypodieta silvatici se stíídají s koloniemi Galium 
silvaticum, Carex silvática a Senecio nemorensis I. Fuchsii. V -cástech 
promokíenych je zase Aegopodium podagraria, Lamium galeobdolon a Sta
chys silvática. Nékde tvoíí mensí porosty Carex pilosa, Dactylis Ascher
soniana nebo Poa nemoralis, jinde zase Carex Schreberi, Lathyrus vernus 
nebo Polygonatum verticillatum. Morasicky háj je suchá a prosvétlená 
habíina s rozmanitym podrostem podobného rázu, ale chudsího slození.

Les zv. Kabát u obce Rikovice jihozápadné od Litomysle je smrcina 
s enklavami borovice lesní a íadou teplomilnych prvku zejména píi jiho- 
západním okraji.

Na koté 445 m n. m. u obce Stíemosice je porost habru a dubu 
letního s kíovinami lísky, babyky, trnky, svídy a hlohu obecného, kde 
v fírachypodietu silvatici roste Chrysanthemum corymbosum, Peucedanum
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cervaria, Trifolium alpestre, Helianthemum chamaecistus II. ovatum, Cen
taurea scabiosa, Cytistis nigricans, Bupleurum falcatum var. latifolium, 
Trifolium montanum, Stachys recta, Genista tinctoria, Carex diversicolor 
a Satureja vulgaris. Mezi obcemi Stíemosice a Domanice jsou lesy pfe- 
vázné smrkové lemované na jizním a jihojihozápadním okraji kfovinami 
(svída, babyka, kalina, hloh jednosemenny, trnka, krusina), nékterymi 
typy podrostu bucin (Asarum europaeum, Euphorbia dulcís, Sanícula 
europaea) a íadou prvkú teplomilnych nebo hájovych (Filipéndula hexa- 
petala, Sedum maximum, Primula clatior, Cerinthe minor, Stachys offici
nalis, Laserpitium latifolium, Cypripedium cálceolus). Pfi ohybu silnice 
blíze obce Domanice je smísená don brava (dub letní, habr, smrk), kde na 
svétlejsích místech nalezneme: Galium silvaticum, Cytisus hirsutas, 
Cytisus nigricans, Lathy rus niger, Campanula persicifolia, Chrysanthemum 
corymbosum, Laserpitium latifolium, Lilium martagón, Potentilla canescens, 
Trifolium alpestre, Cypripedium cálceolus, Genista germanica, Bupleurum 
falcatum var. latifolium. Vétsina todito rostlin lemuje take otevícné 
svahy nad silnicí.

Na opukové stráni zv Na Y'inicíeh (kota 310 m n. rn.) severovychodné 
od Vysokého Myta je nahore v okrajové éásti lesa bor, vysc smrcina, pfi 
okrajích take enklavv dubu letního s kfovinami (dub letní, svída, habr, 
líska, trnka, kalina, krusina). Z chudého podrostu ve svctlinách stojí za 
zmínku Genista tinctoria, Galium silvaticum, Stachys officinalis, Astragalus 
glycyphyllus, Satureja vulgaris, Lathyrus niger, Melampyrum nemorosum, 
Cephalanthera latifolia a Chaerophyllum bulbosum. Opukovc svahy k jihu 
jsou uvolnéné a otevfené, misty Brachypodieta pinnati s hojnou svídou, 
Melampyrum nemorosum a vyznacnym Bupleurum falcatum var. lati
folium, dale Trifolium medium, Salvia verticillata, Sanguisorba minor, 
Ligustrum vulgare a Onobrychis viciifolia.

Zdá se, ze rozsáhlá Brachypodieta silvatici jsou na jizních, jihovy- 
chodních a jihozápadních svazích kfídovych podkladú, dnes ovsem na 
mnohych místech pokrytych druhotnymi lesy smrkovymi. borovymi nebo 
modíínovymi anebo smísenymi jehlicinami, pozústatkem podrostu pu- 
vodních bucin nebo lesú bukohabrovych. V údolí Tiché Orlice na jizním 
úklonu Vadétína na kopci nad Václavovem nalezl K. D omix (3,1. c. 133) 
svétlejsí buciny se souvislymi porosty mrvky lesní s nejvyssí pokryvností.

Tyto vseobecné poznámky, tykající se pfedevsím lesního pokryvu 
v siroké oblasti Tfebovské brány, slození jeho nadrostu i podrostu, mély 
poukázat zejména na pestrost obsahu kvéteny dfevinné i bylinné. Pfesto, 
ze otázka puvodního rostlinného krytu v studovanych oblastech Tfebov
ské brány by mohla byt v hrubych rysech povazována za vyfesenou, 
pfece zústává botanikúm jesté mnoho práce daláí. NejdúlezitéjSím je do- 
konalé zakreslení zevrubné zji§ténych areálú jednotlivych dúlezitych
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rostlinnych prvkú a 6 karpatskych nebo panonskych, v  prvé fadé v§ak 
vedoucích typú podrostu bucin, lesú bukojedlovych, bukohabrovych 
a habrin, nebot ty nejlépe poslouzí ke konecné platnému rozresení 
problému púvodních lesú a typú jejich spoleéenstev. Tato studie, na- 
vazujíc na nedávno publikované práce prof. K . D omina (3, 4, 5) je také 
tímto smérem zaméfena. Vycet rostlin, které jsem na svych exkursích 
sbíral, je uspofádán pro snazsí orientad abecedné. PodrobnéjSí systema- 
tické poznámky budou zhodnoceny ve zvlástní publikaci. Sbíral-li jsem 
rostlinu pouze na lokalité, kterou uvádí K. D omin (4, 5) nebo J. K lika  

(7), pak není v seznamu zahrnuta.
Ke konci teto vseobecné cásti je mi jesté milou povinnosti podékovat 

znovu K uratoriu  D a n eSova F ondu v  Praze, ze mné udélcním podpory 
byly umoznény studie v terénu, dale p. univ. prof. dr. K arlu  D ominovi 

za zájem a porozuméní, které vénoval mé práci i za pújcení nékteré 
nové litcratury, p. rediteli J osefu R ohlenovi za peclivé prehlédnutí 
urceného herbárového materiálu a konecné také p. F rantiSku V rbickému , 
odbornému uciteli v Oeské Trebové, zkusenému floristovi vychodo- 
ceskému za ovérení nékterych lokalit rostlin z jara letosního roku a za 
milou spolecnost na nékolika mych lonskych exkursích.
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kova ,,Klice k üplné kvëtenë zemi koruny ceské“ ). Olomouc 1928.
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v citovanÿch publikacich K . Domina (4, 5).
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Abies alba Mill. V území zajisté púvodní, mladSí jcdliny ovsem dru- 
hotné. Staré stromy ojedincle nobo v menSích skupinách vo smréinách 
jako pozústatek puvodních lesú, nejspíSc bukojedlovych. Ccskotíebov- 
sko: nékolik starSích jedlí ve skupinc na jz. okraji smrciny tak zv. Oerného 
lesa v údolí Lhoteckého potoka sv. nad obcí Parník, cea 440—450 m; 
skupinka staryeh jedlí na jiz. svahu blíze ústí postranního potoka do 
potoka „Clupeekého údolí“ mezi obcemi Kozlov a C'lupek, cea 450 ni. 
(Mladsí stromy misty v údolí Kozlovskébo potoka jz. od Ceské Tíebové 
a v záp. cásti tak zv. Seéného lesa scv. od Litomyéle.)

A cer campestre L. Dülczitá dfevina teplcjfiích paborkatin, která ku 
podivu starsím botanikúm unikla. Litomyslsko: dosti hojne v jasanovém 
háji nad potokem Lesná jv. od Nedosínského báje a pomérné boj nú takó 
pfi jizním okraji Nedosínskébo báje, cea 330—340 m (z jara roku 1942 
potvrdil Fu. V kjiiokV). Vysokomytsko: v babrodubovóm porostu na koté 
A  445 m n. m. n obee Stremosiec; jz. okraj smréiny mezi obcemi Stremo- 
sice a Domanice, cea 400 m.

A cer pscudoplatanus L. V  území roztrousené, predevsím jako slozka 
listnatych bájü a okrajü Hmríin, primísenina a pozústatek püvodnícb 
lesu s prevládajícím bukem ncbo lesü bukobabrovycb. Ceskotfebovsko: 
jz. okraj smréiny tak zv. Cerncbo lesa sv. nad obcí Parník, cea 440 az 
450 m; v údolí Kozlovskébo potoka jz. od Oeské Tíebové v blízkosti 
Kalvarie s bukem dosti hojne, cea 490—500 m. Litomyálsko: v jasanovém 
háji nad potokem Dcsná jv. od Nedosínského háje, cea 330—340 m; Ne- 
dosínsky a Morasicky báj, cea 330—340 m. Vysokomytsko: v údolí po
toka sv. od obce Javorník jz. od obce Hrusová, cea 300 m.

A ch illea  m ille fo lium  III. collina Weiss. Vysokomytsko: na jiz. okraji 
smíseného jehlicnatého lesa (borovice cerná, modrín) mezi obcemi Pod- 
hofany a Pííluka, cea 420 m.

Aegopod ium  podagraria L. Litomyslsko: v jasano-habrovém háji na 
jiz. svahu k potoku Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330—340 m, 
hojne; vlhcí mista v Nedosínském háji, cea 330— 340 m.

A ju ga  genevensis L. Vysokomytsko: na jiz. okraji smíáeného jehlic
natého lesa (modrín, borovice cerná) mezi obcemi Podhoíany a Pííluka, 
cea 420 m.

A ju ga  reptans L. Ceskotrebovsko: pod skupinou staryeh jedlí na jz. 
okraji smrciny tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440—450 m; 
v údolí Kozlovského potoka porúznu ve smrcinách, cea 420— 480 m; 
suché loucky pod Kozlovskym kopeem smérem k obci Kozlov, cea 550 m; 
pri okraji „Borku“ severné od obce Schirmdorf jiz. od Ceské Tíebové, 
cea 390 m. LitomySlsko: Nedoéínsky a Moraáicky háj, cea 330—340 m. 
Vysokomytsko: okraj smréiny u obce Javorník jz. od obce Hruáová, cea 
310 m.
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A lch em illa  vu lgaris I .  pa lm ata (Gilib.) Gams. Ceskotfebovsko: na 
sussích louckách pod tak zv. Cernym lesem nad obcí Parník, cea 445 m.

A lliu m  scorodoprasum L. Litomyslsko: pri okraji j asanového háje 
nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330— 340 m; Nedosín- 
sky háj, cea 340— 350 m.

Alnus glu tinosa (L . )  Gártn. V otevíenych údolích potokú skoro 
vsude, misty také kfovinatá.

Alnus incana (L.) Mónch. Litomyslsko: v  údolí Koncinského potoka 
spolu s A. glutinosa v  cásti mezi samotou Konciny a hostincem, cea 
320 m; u potoka Desná pri jiz. okraji jasanového háje jv. od Nedo
sínského háje, cea 330 m; jv. okraj smrciny lesa zv. Kabát u obce Ri- 
kovice, cea 355 m.

A lyssum  alyssoides L . Ceskotfebovsko: pri jz. okraji smrciny tak zv. 
Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440 m.

A n ge lica  silvestris L. Ceskotfebovsko: na vlhkych loukách u potoka 
blíze obce Clupek, cea 450— 480 m.

A n ten n aria  d io ica  (L.) Gártn. Na sussích loukách a stráních na Cesko- 
tíebovsku, Litomyslsku i Vysokomytsku: sussüí loucky pod tak zv. Cernym 
lesem sv. nad obcí Parník, cea 440 m; raselinné loucky u „Borku“ sev. 
od obce Schirmdorf jiz. od Ceské Tfebové, cea 390 m; na louckách 
pod vrcholem Kozlovského kopee, cea 590 m. Vysokomytsko: na sva- 
zích koty 493 m n. m. mezi obcemi Destina a Podhoíany; na opuko- 
vych svazích pri silnici mezi obcemi Brtec a ¡Svaíeñ, cea 400 m.

A rm orac ia  lapa th ifo lia  Gilib. U potokú v otevíeném kraji na Cesko- 
tíebovsku skoro vsude. Na p?. podél potoka u silnice z Ceské Trebové do 
Rathsdorfu, cea 400— 410 m.

Asarum  europacum  L. V hájícli, ve smísenych lesích smrkovych s píi- 
mísenymi listnáci i v  druhotnych smrcinách vsude, casto rozsáhlé kolonie. 
Ceskotfebovsko: údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Tíebovou a ko- 
tou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 420 m; v  údolí Lhoteckého 
potoka pod skupinou jedlí pri okraji tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí 
Parník, cea 450 m. Litomyslsko: ve smrciné u obce Javorník, cea 310 m; 
jasanovy háj nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 az 
340 m; Nedosínsky háj u obce Trzek, cea 340— 350 m; v smrciné mezi 
obcemi Javornícek a Libecina, cea 430 m. Vysokomytsko: na jz. okraji 
smrciny mezi obcemi Stremosice a Domanice, cea 400 m.

Asperu la  odorata L. Vérny prúvodee bucin, tvorí casto kolonie 
v druhotnych smrcinách a je zde v podrostu jedním z dúkazu jejich 
umélého zavedení. Ceskotfebovsko: mensí kolonie v  údolí Kozlovského 
potoka mezi Ceskou Tíebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, 
cea 420— 480 m. Litomyslsko: mensí porostv také v záp. cásti tak zv. 
Secného lesa sev od Litomyále, cea 370 m.
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Asp len ium  ruta-m uraria L. Litomyslsko: ve sterbinach stare zdi za- 
mecke zahrady v Litomysli na strane k Zahaji, cca 350 m; ve skulinach 
zdi u kosteliku a kfizove ccsty v tak zv Seenem lese sev. od Litomyäle 
blize hostince, cca 380 in.

Astraga lus g lycyphylliis  L. Na okrajich lesü v kfovinach {A ce r  

‘p seu d o 'p la ta n u s , C o rn u s  sa n gu in ea , R h a m n u s  fra n g u la , P ru n u s  sp in osa  

a pod.) na Ceskotfebovsku, Litomyslsku i Vysokomytsku väude roz- 
trousenc. Ceskotfebovsko: na jz. okraji tak zv. Cerneho lesa sv. nad obci 
Parnik, cca 440— 450 in. Litomyslsko: jiz. okraj tak zv. Seönöho lesa 
sev. od Litomysle, cca 380 m; jiz. okraj smrciny mezi obcemi Javornik 
a Javornicek, cca 430 m; pfi jiz. okraji jasanoveho haje nad potokem 
Desnä jv. od Ncdosinskeho haje, cca 330 340 m; jv. okraj smrciny
ii obce Rikovice jz. od Litomysle, cca 300 m; borck zv. U Tri Kocourü 
zap. od obce Morasiee, cca 370 m. Vysokomytsko: opukove strahky mezi 
obcemi Vraclav a Stradouh, cca 310 m; jz. okraj lloru vych. od opuko- 
vych strani zv. Na Vinicieh u Vysokcho Myta, cca 310 m.

A th yriu m  filix -fc ir iin a  (L . )  Roth. Dosti hojna kapradina ve smrci- 
nach, zejmena pfi okraji mytin. Ceskotfebovsko: vc smrkovcm üdoli 
mezi obcemi Kozlov a Clupek (,,(3uj)cckc lidoli“ ), cca 400 m, hojne.

A venastrum  pubescens (Huds.) Opiz. Ceskotfebovsko: strahky podcl 
potoka u silnicc Ceska Tfebova^—Rathsdorf, cca 400 m; okraje luk 
u koupaliste pfi silnici Ceska Tfebova— Zhof, cca 400 m; na sussich 
loukach pod Cernym lesem sv. nad obci Parnik, cca 440 m. Litomyslsko: 
jiz. okraj tak zv. Secneho lesa sev. od Litomysle, cca 380 m; na kfidovych 
strahkach blize obce Rikovice jz. od Litomysle, cca 355 m. Vysoko
mytsko: kfidove strahky u silnice mezi obcemi Brtec a Repniky, cca 
420 m.

Batrach ium  paucistam ineum  (Tausch) Opiz. Litomyslsko: kolonie 
v  potoce Desna pod Nedosinskym hajem, cca 320 m. Vysokomytsko: 
v  fece Loucna blize tak zv. Panskeho mlyna ve Vysokem Myte, cca 
285 m.

Berberis vu lgaris L. K. D omix (4, 1. c. 16 podle F leischkka MS
p. 495) uvadi, ze dfisfäl na Litomyslsku plane neroste. Litomyslsko: 
ojedinele kefe pfi okrajich a na svetlejsich mistech v Nedosinskem haji, 
cca 340— 350 m (pravdepodobne jen zplanely).

Blysm us compressus (L.) Panzer. Vysokomytsko: ve vlhkem pfikojiu 
u silnice mezi obcemi Javornik a Javornicek, cca 400 m.

Brachypodium  pinnatum  (L.) P. Beauv. Otevfene kfidove strane na 
svazich zpravidla k jihu. Vysokomytsko: mezi obcemi Vraclav a Stradouh 
sz. od Vysokeho Myta, cca 300 m; na jiz. svahu kfidoveho nävräi zv. 
Na Vinicieh sv. od Vysokcho Myta, cca 290 m.
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Brachypodium  silvaticum  (Huds.) Roem. et Schult. Pomerne hojnä 
travaj tvofici vyznacne porosty na kfidovych podkladech, kde je dosud 
zachovan nadrost bukovy, bukohabrovy nebo habrovy (nebo dfive byl), 
ale nyni je take na svetlejsich mistech a pri okrajich smrcin, borü nebo 
lesü modfinovych. Litomyslsko: v  modfinovem lese mezi obcemi Libecina 
a Lestina a odtud az na kotu 493 m mezi Lestinou a Podhofany a dale 
k obci Pfiluka v rozsählych porostech, cca 460— 485 m; na jiz. okraji 
jehlic. lesa zv. Kabat u obce Rikovice jz. od Litomysle, cca 360 m; na 
jiz. okraji smrciny zv. Secny les sev. od Litomysle, cca 370 m; na sussich 
mistech v Nedosinskem haji, cca 340— 350 m; jiz. okraj smrciny mezi 
obcemi Javornik a Javornicek, cca 400 m.

B riza  m edia  L. Geskotfebovsko: sussi stranky podel potoka u silnice 
Ceska Tfebova— Rathsdorf, cca 400— 410 m; sussi mista na loukach 
mezi Ceskou Tfebovou a obci Schirmdorf, cca 400 m. Litomyslsko: jiz. 
okraj tak zv. Secneho lesa sev. od Litomysle, cca 370 m; jiz. svahy pod 
smrcinou mezi obcemi Javornik a Javornicek, cca 400 m. Vysokomyt- 
sko: kfidovc stranky u dvorce zv. Sitinka vych. od obce Svafeh, 
cca 420 m.

Brom us ercctus Huds. Mensi kolonic na kfidovych podkladech ote- 
vfenych mist, casto ve spolecnosti s Brachypodium silvaticum. Cesko- 
tfebovsko: na jz. okraji tak zv. Cerneho lesa sv. nad obci Parnik, cca 
450 m. Litomyslsko: jiz. okraj smrciny tak zv. Secneho lesa sev. od 
Litomysle, cca 370 m. Vysokomytsko: na kfidovych svazich mezi obcemi 
Vraclav a Stradouh sz. od Vysokeho Myta, cca 300 m; kfidovc stranky 
u dvorce zv. Sitinka vych. od obce Svafeh, cca 420 m.

Bupleurum  fa lcatum  var. la tifo liu m  Gaud. Prorostlik srpovity je vy- 
znacnym prüvodcem otevfenych kfidovych strani (ve forme typicke). 
Odrüda var. latifolium je spise na kefnatych stranich nebo ve stinu 
okrajü lesnich. Litomyslsko: na kote 493 m mezi obcemi Lestina 
a Podhofany; blize koty A  477 m u obce fJhotovice; na jiz. okraji jehlic. 
lesa zv. Kabat jz. od Litomysle, cca 360 m. Vysokomytsko: na jiz. sva
zich koty A  445 m mezi obcemi Stfemosice a Domanice u mesta Luze; 
kfidove stranky mezi obcemi Stfemosice a Bily Kuh vych. od mesta Luze, 
cca 380 m; pfi ohybu silnice na jiz. okraji doubravy blize obce Domanice, 
cca 380 m; na kfidovych pahorcich mezi obcemi Brtec a Svafeh jz. od 
Vysokeho Myta, cca 400 m (pfechodni typy do formy normälni); na jiz. 
svazich kfidoveho nävrsi zv. Na Vinicich u Vysokeho Myta, cca 300 m 
(spolu s typem). Prorostlik v  odrüde var. latifolium sbiral roku 1941 
take red. M iroslav P ulchart poruznu na Skutecsku a Chrudimsku.

Galluna vu lgaris Salisb. Dülezity prvek vegetace hercynske. Oesko- 
tfebovsko: mensi porosty na okraji borove a borobfezove enklavy ve 
smrßinach tak zv. Cerneho lesa blize vychozu Lhoteckeho potoka z lesa
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sv. nad obcí Parník, coa 440 - 450 m; okraje smrciny pfi teineni Kozlov- 
ského kopce, cea 590 m; místní kolonie spolu s Deschampsia jlexuosu, 
Poten tilla  erecta a Vactin ium  m yrtillus záp. cíásti ,,Borku“ mezi Ceskou 
Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Vysokomytsko: mensí po- 
rosty na kíídovcm podkladu blíze dvorcc zv. Sítinka vych. od obce 
Svaíeñ, cea 420 m.

Campanula patula L. Ceskotfebovsko: na sussích loukách pod tak 
zv. Cernym lesem sv od obee Parník, cea 440— 450 m. Litomyslsko: na 
krídovych stráñkách a v úvozeeh polních cest inezi samotou Konciny 
a obcí Sedliste, cea .450 m (f. ,s'trida  Wallr.). Vysokomytsko: krídove 
stráñky blíze dvorcc zv. Sítinka vych. od obee Svafeñ, cea 420 m.

Campanula pcrsicifolia L. Vysokomytsko: na jiz. okraji dubohabro- 
vého háje pfi ohybu silnicc mezi obccmi Stremosicc a Domanicc, cea 
400 m.

Campanula rapiinciiloidcs L. ( Vskotfchovsko: sussí stráñky podel 
potoka u silnicc Ceská rl’fchov;í -Hat hsdorf, cea 400— 410 m.

Cardamine amara I. cu a niara Dom. Intomyslsko: v údolí Koncin- 
ského potoka na jiz. úpatí tak zv Socucho lesa, cea 475 m.

Cardamine flexuosa Wither, f'eskotfebovsko: na vlhkych loukách 
podél silnice mezi (,'eskou 'I'fcbovou a obcí Zhor. cea 400 m.

Cardamine pratensis I. eupratensis (Hayek p. p.) Dom. Na Cesko- 
tfebovsku i Litomyslsku misty dosti hojnc na mokrejsích loukách. Cesko- 
tfebovsko: vlhká louka |)odél potoka u silnicc (Jeská Trebová- - Rathsdorf, 
cea 400— 410 m, hojnc.

Carduus nutans L. Litomyslsko: stráne nad Osíckym údolím blíze 
Lazaretu, cea 450 m; na okraji modrínového lesa mezi obcerni Podhorany 
a Príluka, cea 470 m.

Carcx brizoides L. Litomyslsko: vlhcí mista v Nedosínskcm háji 
u obce Trzek, cea 350 m.

Carex contigua Hoppe. Vysokomytsko: na záp. svahu pod kostelem 
Sv. Mikuláse u obce Vraclav, cea 330 m.

Carex diandra Schrank. Ceskotfebovsko: raselinná loucka u ..Borku‘‘ 
mezi Ceskou Tfebovou a obcí Schirmdorf, cea 390 m.

Carex digitata L. Zbytek jiodrostu püvodních lesu listnatych (buk, 
habr), dries take v  druhotnych smrcinách. Ceskotfebovsko: kolonie v údolí 
Kozlovského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostin- 
cem Hory. cea 410— 460 m. Litomyslsko: kolonie na sussích místech 
v Nedosínském háji. cea 350 m; na jiz. okraji smrciny mezi obcerni 
Javorník a Javornícek, cea 400 m.

Carex diversicolor I. eudiversicolor Dom. Pfedevsím na opukách, slí- 
nech a jílech. Ceskotfebovsko: raselinky pfi jv. eípu ,,Borku“ mezi 
Ceskou- Tfebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m; v lesním údolí Koz-
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lovského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m na loucce u hos- 
tince zv. Hory, cea 420 m. Litomyslsko: v  Brachypodietu silvatici na 
kíídovém svahu vych. od obce Lestina, cea 480 m; na koté 493 m mezi 
obcemi Lestina a Podhofany; jiz. okraj smrciny mezi obcemi Javor- 
ník a Javornícek, cea 400 m; na jiz. okraji modíínového lesa mezi obcemi 
Podhofany a Pííluka, cea 430 m. Vysokomytsko: kíovinaté stráñky 
u koty A  445 m u obce Stíemosice; na kíídovych pahorcích mezi ob
cemi Brtec a Svafeñ, cea 400 m; na jiz. svazích kfídového návrsízv. Na 
Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.

Carex flava L. Ceskotfebovsko: raselinky pfi jv. cípu ,,Borku“ mezi 
Ceskou Tfebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Carex montana L. Nékolik trsú v jiz. okrajové cásti dubohabrového 
háje pfi ohybu silnice u obce Domanice sv. od mésta Luze, cea 420 m.

Carex pallescens L. Ceskotfebovsko: ve smrkovém údolí mezi obcemi 
Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 400 m, ojedinéló trsy. Vysoko
mytsko: p fi okraji Boru na temeni kfídového návrsí zv. Na Vinicích 
u Vysokého Myta, cea 300 m.

Carex paradoxa Willd. Ceskotfebovsko: raselinné louéky u jv. cípu 
„Borku“ mezi Ceskou Tfebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Carex pilosa Scop. Mensí kolonie na sussích místech v Nedosínskéin 
háji u obce Trzek, cea 350 m.

Carex silvática Huds. Prúvodce podrostu díívéjsích lesü bukovych, 
bukojedlovych a habrovych háju, dnes také kolonie ve smrcinách. Cesko- 
tfebovsko: ve smrkovém údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Tfebo
vou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 420— 480 m; smrkové 
lesní údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek (,,Clupecké údolí“ ), cea 400 m. 
Litomyslsko: ojedinélé trsy po celém Nedosínském háji u obce Trzek, 
cea 350 m.

Carlina acaulis L. Na sussích loukách na Ceskotfebovsku, Litomysl- 
sku i Vysokomytsku dosti hojné. Ceskotf ebovsko: na jz. okraji smrcin 
tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440— 450 m; suché loucky 
pod vrcholem Kozlovského kopee, cea 590 m. Litomyslsko: na jiz. okraji 
modíínového lesa mezi obcemi Podhofany a Pfíluka, cea 430 m; okraj 
smrciny u obce Javorník jizné od Vysokého Myta, cea 430 m; na koté 
493 m mezi obcemi Lestina a Podhofany; na jiz. okraji smrciny mezi 
obcemi Javorník a Javornícek, cea 400 m; kfídové stráñky na jiz. okraji 
smrkového lesa zv. Kabát jiz. od Litomysle, cea 350. Vysokomytsko: 
kfídové stráñky blíze koty A  445 m u obce Stíemosice; opukové skalky 
pfi silnici mezi obcemi Brtec a Repníky, cea 420 m.

Carlina vulgaris I. euvulgaris Dom. Litomyslsko: hojné v Brachy
podietu silvatici blíze koty A  477 m nad obcí Ohotovice záp. od Makova.
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Vysokomytsko: opukové skalky v lese pfi silnici mezi obcemi Brtec 
a Repníky, cea 420 m.

Carpinus betulus L. V okrajové zone lesní v  nizsích polohách mél 
a misty habr dosud má nejvétsí podíl na skladbé smísenych listnatych 
lesú a háju. Nékde je pfimísen i v druhotnych smrcinách, jinde tvofí 
cisté habíiny (Nedosínsky a Morasicky háj). Ceskotfebovsko: ojedinelé 
statné stromy ve smrcinách v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou 
Tfebovou a kotou 553 m, cea 400— 460 m. Litomyslsko: v údolí 
Koncinského potoka sev. od Litomysle, cea 370 m; v jasanovém háji 
na jiz. svahu nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 az 
340 m. Vysokomytsko: u koty A  445 m blíze obce Stfemosice s dubem 
letním a jasanem (píevázné kfoviny); kfoviny pri ohybu silnice v dou- 
bravé blíze obee Domanice, cea 380 m; ojedinelé kroviny na jiz. svahu 
kíídového návrsí zv. Na Vinicích pod Borem u Vysokého Myta, cea 
300 m.

Centaurea scabiosa T. euscabiosa ((luglcr p. p.) Dom. Ocskotrebov- 
sko: sussí stráñky podél potoka u silnice Ceská Tfebová— Raths- 
dorf, cea 400— 410 m; stráñky pod borovou enklavou blíze vychozu 
Lhoteckého potoka ve smrcinách tak zv. Cerného losa sv. nad obcí 
Parník, cea 440— 450 m. Litomyslsko: krídové stráñky na jiz. okraji 
smrkového lesa zv. Kabát u obce Rikovice, cea 350 m. Vysokomytsko: 
krídové stráñky blíze koty A  445 m u obce Stfemosice.

Cephalanthera latifolia (Mili.) Janchen. Litomyslsko: ojedinéle v jz. 
cásti Nedosínského háje u obce Trzek, cea 350 m; krídové stráñky na jiz. 
okraji smrkového lesa zv. Kabát u obce Rikovice, cea 350 m. Vysoko
mytsko: na jz. okraji Boru na temeni krídového návrsí zv. Na Vinieích 
u Vysokého Myta, cea 300 m.

Cerinthe minor L. Litomyslsko: na jiz. okraji smrkového lesa zv. 
Kabát u obce Rikovice, cea 350 m. Vysokomytsko: na záp. okraji smrciny 
mezi obcemi Stfemosice a Domanice, cea 400 m.

Chaerophyllum bulbosum L. Vysokomytsko: píi jz. okraji Boru na 
temeni kfídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.

Chaerophyllum cicutaria Vill. Ye formé bélokvété i rúzovokvété na 
Ceskotfebovsku jako prúvodee lesních potokú, casto v rozsáhlych cistych 
porostech. Ceskotfebovsko: v  potoku podél silnice Ceská Tfebová— 
Rathsdorf, cea 400— 420 m; pod skupinou jedlí na jz. okraji smrcin tak 
zv. Cerného lesa pfi vychozu Lhoteckého potoka, cea 440 m; v lesním 
údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m, 
cea 410— 490 m.

Chrysanthemum corymbosum L. Dülezity prvek teplomilné vegetace, 
zejména kefnatych strání. Vysokomytsko: kfovinaté stráñky u koty
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445 m u obce Stfemosice; na jiz. okraji dubohabrového lesa pfi ohybu 
silnice u obce Domanice, cea 400 m. Nékolik malo rostlin.

Chrysosplenium alternifolium L. Prúvodce podrostu, zejména pfi po- 
tocích, v byvalych listnatych lesích, dnes ve smrcinách. Ceskotfebovsko: 
kolonie na vlhcích místech ve smrkovych lesích v údolí Kozlovského po- 
toka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m, cea 400— 480 m; ve 
smrkovém lesním údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), 
cea 400 m.

Cicuta virosa L. Ceskotfebovsko: na vlhkych loukách u silnice Ceská 
Tfebová— Zhoí blíze Ceské Tíebové, cea 400 m, hojné.

Circaca lutetiana L. Ceskotrebovsko: v údolí Kozlovského potoka ve 
smrcinách mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m, cea 420— 480 m; ve 
smrkovém lesním údolí mezi óbcemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), 
cea 400 m. Ojedinéle.

Cirsium acaule (L.) Weber. Litomyslsko: na svazích koty 403 m 
mezi obcemi Lestina a Podhofany.

Cirsium lanccolatum (L.) Hill. Litomyslsko: v borku blíze silniení 
kfizovatky U T íí Kocourú záp. od obce Morasice, cea 380 m.

Cirsium oleraccum (L.) Scop. Litomyslsko: na jiz. úpatí jasanového 
háje nad potokem Desná jv. od Nedosínského báje, cea 325 m; v  údolí 
Koncinského potoka v olsinách, cea 370 m. Jinak u potokü a na vlhcích 
místech na lukách ve studované oblasti dosti hojné-.

Cirsium rivulare (Jacq.) Link. Misty hojné na mokfejsích lukách na 
Ceskotfebovsku, Litomyslsku i Vysokomytsku. Ceskotrebovsko: vlhké 
loucky podél potoka u silnice Ceská Tfebová— Rathsdorf, cea 400— 420 m 
(zde také zajímavá forma az s deseti úbory a cepelemi rozeklanymi az 
ke stfednímu zebru, s úkrojky úzkymi a dlouze zaspicatélymi); vlhké 
louky mezi Ceskou Tfebovou a ..Borkem“ uobce Schirmdorf, cea 400 m; 
vlhké louky jz. pod smrcinami tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Par- 
ník, cea 430 m. Litomyslsko: vlhké louky mezi obcemi Javornícek a 
Libecina, cea 430 m; louky mezi obcí Rikovice a dvorcem Visnárv 
jz. od Litomysle, cea 350 m. Vysokomytsko: na vlhkych loukách po
dél feky Loucná mezi Vysokym Mytem a kfídovym návrsím zv. Na 
Vinicích, cea 285 m.

Clematis recta L. Vysokomytsko: kfídové stráñky u silnice mezi 
obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 320 m.

Colchicum autumnale L. Na loukách ve studované oblasti vsude 
dosti hojné, misty rozsáhlé porosty.

Convallaria majalis L. Ceskotfebovsko: kolonie ve smrkovych lesích 
v údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek (,,Clupecké údolí“ ), cea 450 m. 
Litomyslsko: ve smrciné u obce Javorník jz. od Vysokého Myta, cea 
430 m; kolonie ve smrciné mezi obcemi Javornícek a Libecina. cea
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430 m; v jasanovém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, 
<íca 330 m; ojedinélé vétsí kolonie na sussích místech v Nedosínském 
háji u oboe Trzek, cea 350 m; v habrine Morasického háje mezi obcemi 
ftídky a Nova Sídla, cea 340 ni. Vysokomytsko: mensí kolonie v doubravé 
pri ohybu silnice u obce Domaniee, cea 380 m.

Cornus mas L. Prítonmost teto teplomilné dfeviny popírá jiz R udolk 
Cimprioh (Vegetacní pomcry okresu litomyslského, 1931, p. 49, ,,nikde 
se nevyskytá“ ). V Nedosínském háji, kde jej ndává Jar. K lika (7,1. c. 43), 
jsem drín loñského roku marne Jiledal. Prof. Malich z Jeské Trebové, 
rodák litomyslsky, jej z Nedosínského háje ani odjinud z Litomyslska 
nezná. Domníval jsem se, zo jsem pri svych exkursích dfín pfehlédl a proto 
jsem pozádal Jetos z jaia p. ucitele Fu. VjuncK'iíno z Oeské J’rebové, 
zkuseného floristu a znalce místní kvctcny, aby se v Nedosínském háji 
a v hájícli nad potokem Desmí po drhm peclive |)oohIédl. rPaké jelio sde- 
lení bylo vsak negativní.

Cornus sanguínea L. I’omcmc hojny kef na okrajích lesii jehlicnatycli 
i v hájícli, casto spolecne jeste s jinymi krovinami (^4cer jMPndoplatanU'S, 
Ehamnus frángula , Prunu-s .spinom, (Uirpinus betulus, Cmlacgus oxy- 
acantha a pod.) (Jeskotrebovsko: na, jz. okraji smrcin tak zv. Cerného 
lesa sv. nad obcí Parník, cea 440 450 m. Litomyslsko: v jasanovém
háji nad potokem Dcsná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m, velmi 
hojné; Nedosínsky háj u obce Trzek. cea 340— 350 m; jv. okraj smrko- 
vého lesa zv. Kabát u obce Rikovice, cea 350 m. Vysokomytsko: kfídové 
stráñky mezi obcemi Vracdav a Stradouñ sz. od Vysokého Myta, cea 
320 m; v kíovinatém porostu na koté A  445 m u obce Stremosice; jz. 
okraj smrciny mezi obcemi Stíemosice a Domanice, cea 380 m; hojnó 
na jiz. svahu kíídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 
300 m.

Corylus avellana L. V údolích potokú. pri okrajích lesu, v hájích i na 
kernatych stráních kfídového podkladu pomérné hojné. Jeskotrebovsko: 
na jz. okraji borové enklavy smrcin tak zv. Cerného lesa pri vychozu 
Lhoteckého potoka sv. nad obcí Parník, cea 440— 450 m (spolu s Rham- 
nus frángula, Fagus silvática, Cornus sanguínea, Crataegus oxyacantha, 
Viburnum  opulus a j.); v lesním údolí Kozlovského potoka mezi Jeskou 
Tíebovou a kotou 553 m, cea 420— 480 m; v lesním smrkovém údolí 
mezi obcemi Kozlov a Clupek („Olupecké údolí“ ), cea 450 m; okraje 
,,Borku“ mezi Óeskou Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Lito
myslsko: v  údolí Koncinského potoka sev. od LitomySle, cea 370 m; 
pri jiz. okraji smrciny mezi obcemi Javornícek a Libecina, cea 430 m; 
v  jasanovém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 
330 m; Nedosínsky a Morasicky háj, cea 340— 350 m (na vlhcinách). 
Vysokomytsko: u koty A  445 m v porostu habrodubovém blíze oboe
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Stfemosice; ojedinélé kfoviny pfi okraji temene kfídového návrsí zv. 
Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.

Crataegus monogyna I. eumonogyna Dom. Litomyslsko: pfi jiz. 
okraji jasanového háje nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, 
cea 330— 340 m. Vysokomytsko: jz. okraj smrciny mezi obcemi Stíemo- 
sice a Domanice, cea 380 m; kfídové stráñky k sz. pod kostelem Sv. 
Mikuláse u obce Vraclav, cea 340 m.

Crataegus oxyacantha L. Ceskotíebovsko: na okraji smrciny tak zv. 
Cerného lesa pfi vystupu Lhoteckého potoka sv. nad obcí Parník, cea 
440 m. Litomyslsko: jiz. okraj smrciny mezi obcemi Javorník a Ja vor- 
nícek, cea 430 m.

Crepis biennis L. Litomyslsko: na vlhkych loukácb blíze Zahájí 
u Litomysle, cea 330 m. Vysokomytsko: na vlhkych loukácb mezi Vyso- 
kym Mytem a kíídovym návrsím zv. Na Vinicích. cea 285 m.

Crepis paludosa (L.) Mönch. Ve studované oblasti na vlhkych lou- 
kách vsude hojná.

Cypripedium calceolus L. Litomyslsko: nékolik trsü v jz. éásti Nedo
sínského háje u obce Trzek, cea 350 m. Vysokomytsko: na záp. okraji 
smrciny blíze ohybu silnice u obce Domanice, cea 400 m; pfi jz. okraji 
smrciny mezi obcemi Stfemosice a Domanice, cea 380 m (ojedinéle).

Cytisus hirsutus L. Litomyslsko: jiz. okraj tak zv. Secného lesa sev. 
od Litomysle, cea 380 m; okraj smrciny u obce Javorník, cea 430 m; 
jiz. okraj smrciny mezi obcemi Javorník a Javornícek, cea 400 m; svahy 
koty 493 m mezi obcemi Lestina a Podhoíany. Vysokomytsko: na 
jiz. okraji dubohabrového lesa pfi ohybu silnice blíze obce Domanice,. 
cea 400 m.

Cytisus nigricans L. Vysokomytsko: na kfovinatych stráñkách koty 
A  445 m u obce Stfemosice; na jiz. okraji dubohabrového lesa pfi ohybu 
silnice blíze obce Domanice, cea 400 m.

Dactylis Aschersoniana Graeb. Litomyslsko: v jasanovém háji nad 
potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m; Nedosínsky háj 
u obce Trzek, cea 340— 350 m (misty porosty).

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. Osidluje vylouzené púdy ve smrci- 
nách, casto provází Myrtilleta nebo Calluneta na podobnych podkladech, 
ale nékde také chybí. Ceskotrebovsko: pfi jz. okraji smrcin tak zv. 
Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440 m; pfi okraji „Borku“ mezi 
Ceskou Tíebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Vysokomytsko: v Boru 
na temeni kíídovych strání zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 
300 m.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott. Ceskotrebovsko: pfi jz. okraji smrcin 
tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440 m; ve smrkovych lesích 
v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Tíebovou a kotou 553 m,
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cea 420— 480 m (ojedinéle); ve smrkovém údolí mezi obccnii Kozlov 
a Clupek („Clupecké údolí"), cea 400 m. Litomyslsko: v západní éásti 
smréin tak zv. Seéného lesa sev od LitomySle, cea 870 m.

Dryopteris phegopteris (L.) C. Christ. Ceskotrebovsko: mensí kolonie 
ve smrkovém údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 
553 m, cea 420— 480 m; v smrkovém údolí mezi obcerni Kozlov 
a Clupek („Clupecké údolí1’), cea 400 tu. Dúlezity typ podrostu Iméin.

Dryopteris pulchella (Salisb.) Hayok. Spore ve smrkovém údolí 
Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m, cea 450 m.

Dryopteris spinulosa (Midi.) O. Ktze. Ceskotrebovsko: ve smréinách 
údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m uad 
hostincem zv. Hory, cea 420 400 m, ojedincle.

Elodea canadensis Miehx. Ceskotrebovsko: v rybníku na lukáeli 
u méstského koupalisté v Ceské Trebové, cea 400 m, velmi hojné.

Epilobium parviflorum Schreb. Litomyslsko: ojedinéle v Morasii kém 
háji u obce Nova Sídla, cea 340 m.

Equisetuni liniOSlim L. (Ceskotrebovsko: v rybuíku u siluiee Ceská 
rTfebová— Zlioí blíze méstského koupalisté, cea 400 m.

Equisetum silvaticum L. Ceskotrebovsko: v smréinách údolí Kozlov
ského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m nad hostincem 
Hory, cea 420— 480 m; pfi okraji srnréin na temeni Kozlovského kopec, 
cea 590— 600 m.

Eriophorum latifolium Hoppe. Ceskotrebovsko: na raselinnych loué- 
kách pri jv. cípu ,,Borku“ mezi Ceskou Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 
400 m.

Euphorbia dulcís L. Prúvodce podrostu lesü bukovych, bukojedlo- 
vych i habrin, dnes ponejvíce v' druhotnych smréinách. (Ceskotrebovsko: 
ve smréinách údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 
553 m nad hostincem Hory, cea 400— 480 m; ve smréinách lesního 
údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek (,,Clupecké údolí“ ). cea 400 m. Lito
myslsko: v  jasanovém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, 
cea 330— 340 m. Vysokomytsko: na záp. okraji smréiny mezi obcemi 
Stíemosice a Domanice, cea 400 m.

Evonymus europaeus L. Litomyslsko: v jasanovém háji nad potokem 
Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330—-340 m; Nedosínsky háj u obce 
Trzek, cea 350 m. Vysokomytsko: svahy kíídové koty 493 m mezi 
obcemi Leátina a Podhoíanv.

Fagus silvática L. Dfevina, která píevládala v puvodních lesích ve 
studované oblasti. V druhotnych smréinách se éasto naleznou ojedinéle 
prastaré stromy. Také podrost v nynéjáích jehliénatych lesích nás misty 
presvédéuje o dfívéjáím hojném rozsírení buéin. bud éistych nebo lesü 
bukojedlovych, v nizsích polohách jisté také bukohabrovyeh. Cesko-
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tfebovsko: mensí enklavy mladsích bukú ve smrcinách údolí Kozlov - 
ského potoka mezi Ceskou Tíebovou a kotou 553 m nad hostincem 
zv. Hory, cea 400— 480 m; ojedinélé prastaré buky ve smrcinách údolí 
mezi obcemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 450 m, na svahu 
k severu; mensí enklavy mladsích stromú a ojedinélé skupiny v údolí 
Lhoteckého potoka blíze jeho vystupu ze smrcin tak zv. Cerného lesa 
sv. nad obcí Parník, cea 450 m; kíoviny bukové pfi okrajích ,,Borku“ 
mezi Ceskou Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: v ja- 
sanovém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m; 
NedoSínsky háj u obce Trzek, cea 340— 350 m.

Festuca sulcata (Hack.) Richter. Litomyslsko: na jiz. svazích kfídové 
koty 403 m mezi obcemi Lestina a Podhofany. Vysokomytsko: záp. 
svahy pod kostelem Sv. Mikuláse u obce Vraclav, cea 330 m.

Filipéndula hcxapctala Gilib. Vysokomytsko: na záp. okraji smrciny 
mezi obcemi Stfemosice a Domanice, cea 440 m.

Filipéndula ulmaria (L.) Maxim. Ceskotfebovsko: na vlhkych loukácb 
blíze méstského koupalistó u Ceské Tfebové, cea 400 m.

Fragaria nioschata Duchesne. Ceskotrebovsko: na jz. okraji smrcin 
t. zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 450 m; ve svetlinách smrcin 
v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m 
nad hostincem zv. Hory, cea 420— 400 m. Litomyslsko: na okraji smrciny 
sv. u obce Javorník, cea 390 m; pri okraji smrciny mezi obcemi Javorník 
a Javornícek, cea 430 m.

Fraxinus excelsior L. Vtrousen misty ve smrkovém údolí Kozlov
ského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m nad hostincem 
zv. Hory, cea 430— 480 m. Litomyslsko: jasanovy háj s habrem na jizním 
svahu nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 320 m; Nedo- 
sínsky háj u obce Trzek, cea 340— 350 m. Vysokomytsko: jasanovy hájek 
s dubem letním a jinymi díevinami pfi ohvbu silnice mezi obcemi Vraclav 
a Stradouñ, cea 320 m.

Galium cruciata (L.) Scop. Ceskotrebovsko: na vlhkych loukácb 
u silnice mezi Ceskou Trebovou a Rathsdorfem, cea 430 m; na louc- 
kách blíze záíezu tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 
440 m. Litomyslsko: na vlhkych loukách mezi obcemi Hrusová a Javor
ník jv od Vysokého Myta, cea 320 m; na loukách v údolí Koncinského 
potoka sev. od Litomysle, cea 370 m.

Galium pumilum I. vulgatum (Gaud.) Schinz et Thell. Ceskotrebov- 
sko: na okraji borové enklavy pfi jz. okraji smrcin tak zv. Cerného lesa 
sv nad obcí Parník, cea 440 m. Litomyslsko: na jiz. svazích kfídové 
koty 493 m mezi obcemi Lestina a Podhofany. Vysokomytsko: záp. 
okraj smrciny u obce Domanice, cea 400 m.



Pfíspfvek k po/.imní kvíímny vychodníeli ('ocl 21

Galium silvaticum L. Pozüstatck podrostu bucin a vübee púvodních 
smíáenych lesú s bukem nebo habrem, dnes také ve smréináeh. Cesko- 
tfebovsko: menáí kolonie ve smréináeh v údolí Kozlovského potoka ínezi 
Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 430 az 
480 m; ojedinéle ve smrcináoh v lesním údolí mezi obeerni Kozlov 
a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 400 m. Litomyslsko: na jiz. okraji 
smrciny mezi obcemi Javorník a Javornícek, cea 420 m; ve smrkovém 
lese mezi obcemi Javornícek a Libecina, cea 430 m; v jasanovém liáji na 
jiz. svahu nad potokem Dcsná jv. ocl NedoSínského báje, cea 320 m; 
Nedoáínsky a Morasicky háj, cea 340—350 m. Vysokomytsko: pri jiz. 
okraji smísené doubravy blíze oh y bu silnice u oboe Domanice, cea 400 m; 
na jz. okraji Boru u kíídového návrsí zv. Na Vinieíoh u Vysokého Myta, 
cea 300 m.

Genista germánica L. Litomyslsko: krídové stráñky na jiz. okraji 
smrciny zv. Kabát u oboe Rikovicc jz. od Litomysle, cea 350 m; pri 
okraji smrciny u oboe Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 120 m. 
Vysokomytsko: na jiz. okraji duboliabrovcho lesa pri oliybu silnice 
u obce Domanice, cea 400 m.

Genista tinetoria L. Ceskotfebovsko: na jz. okraji smrkovych Icsii 
zv. Oerny les sv. nad obeí I ’arník, cea 440— 450 m; okrajc  ̂ smrcin na 
temeni Kozlovského kopee jz. od Oeské Trcbové, coa 500- 000 m. Lito- 
myálsko: jiz. okraj smrciny mezi obcemi Javorník a Javornícek. cea 
400 m. Vysokomytsko: kíovinaté stráñky na koté A  445 m u obce 
Stremosice; v jiz. cásti dubohabrového lesa pri ohvbu silnice u obce 
Domanice, cea 400 m; jz. okraj Boru na temeni krídového návrSí zv Na 
Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.

Geranium phaeum L. Ceskotfebovsko: v kfovináeh a v plotech 
v  obci Kozlov jz. od Ceské Trebové, cea 500 m; tamze v krovistích poblíz 
rybníka na návsi; v plotech a krovistích v obci Clupek pri silnici Ceská 
Trebová— Litomysl, cea 500 m; na kíídovych stráñkách k severu u obce 
Clupek, cea 520 m; u plotú v obci Zhoí píi silnici Ceská Tfebowá— Lito
mysl, cea 500 m; pri okraji smrciny blíze koty A  542 m mezi obci Zhor 
a Ceskou Tfebovou. Litomyslsko: v kfovináeh a v plotech v samóte 
zv. Konciny sev. od Litomysle, cea 330 m; v údolí Koncinského potoka 
v kfovináeh sv. od obce Némcice, cea 360 m; u plotú a zídek v obci 
Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 430 m; v príkopeeh podél silnice 
mezi obcemi Javorník a Javornícek, cea 420 m; na loukách sv. u obce 
Javorník, cea 430 m; pri jiz. okraji jasanového háje nad potokem Desná 
jv. od Nedo§ínského háje, cea 320 m. Vysokomytsko: v kfovináeh rcky 
Loucná pod kíídovym návráím zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, 
cea 285 m, hojné.
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Geum rivale L. Ve svétlinách v  údolí potokú v lesích a na loukách. 
Ceskotíebovsko: v údolí Lhoteckého potoka pri jeho vystupu ze smrcin 
zv. Cerny les sv. nad obcí Parník, cea 500 m; na vlhkych loukách u silnice 
Ceská Tíebová— Zhof, cea 420 m; kolonie ve smrcinách v údolí Kozlov- 
ského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem 
zv. Hory, cea 430— 480 m. Litomyslsko: v  údolí Koncinského potoka 
sev. od Litomysle, cea 370 m.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Ceskotíebovsko: raselinné loucky 
pri jv. cípu „Borku“ mezi Ceskou Tfebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m; 
vlhké loucky na záp. svaliu pod vrcholem Kozlovského kopee jz. od 
Ceské Tfebové, cea 580 m.

Hederá helix L. Litomyslsko: na jiz. okraji smrciny mezi obcemi 
Javornícek a Libecina, cea 420 m. Dulezity prúvodee podrostu díívéjsího 
bukojedlového lesa.

Helianthemum chamaecistus Tí. ovatuni (Viv.) Dom. Vysokomytsko: 
jiz. svahy koty A  445 m u obce Stfemosice.

Hepática nobilis Mili. Prúvodee lesú bukovych a habrovych, dries 
vsak jeste misty v druhotnych smrcinách. Litomyslsko: ve smrcinách 
a smísenych lesích listnatych (jasan, klen, dub letní) sev u obce Javorník, 
cea 350 m; v jasanovém háji nad potokem Desná jv  od Nedosínského 
háje, cea 320 m; Morasicky háj u obce Nová Sídla, cea 350 m.

Hieracium Bauhinii Bess. Vysokomytsko: záp. svahy kíídovych 
strání mezi obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 310 m; jiz. svah kíídového 
návrsí zv Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 280— 300 m.

Hieracium floribundum Wimm. et Grab. Litomyslsko: pri jiz. okraji 
smrciny zv Kabát u obce Rikovice jz. od Litomysle. cea 360 m.

Hieracium maculatum Smith. Vysokomytsko: krídové svahy mezi 
obcemi Brtec a Svareñ, cea 400 m.

Hieracium pilosella L. Vysokomytsko: krídové svahy mezi obcemi 
Brtec a Svareñ, cea 400 m.

Humulus lupulus L. Litomyslsko: v  jasanovém háji na jiz. svaliu 
k potoku Desná jv. od Nedosínského háje, cea 320 m.

Hypericum hirsutum L. Litomyslsko: Nedosínsky háj u obce Trzek, 
cea 350 m; Morasicky háj u obce Nová Sídla, cea 350 m.

Hypericum montanum L. Ceskotrebovsko: okraj borové enklavy pri 
jz. okraji smrcin zv. Cerny les sv. nad obcí Parník, cea 440— 450 m.

Impatiens parviflora DC. Ceskotfebovsko: mensí kolonie v údolí 
Kozlovského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hos- 
tincem zv. Hory, cea 420— 480 m. Vysokomytsko: podél silnice a v pfí- 
kopu mezi kostelem Sv. Mikuláse a obcí Vraclav, cea 320 m. S vlozky 
Pleischerova rukopisu, tuzkou psané, uvádí M iroslav P ulchart (Veda 
pfír. X X , 0:278, 1041) tuto rostlinu z lokal it y: Vraclav, Sv Mikulás.
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Knautia drymeia Heuff. Ceskotfebovsko: pfi jz. okraji smrkovÿch 
lesù zv. Cerny les sv. nad obei Parnik, cca 440— 450 m. Litomyslsko: ve 
smrcinách tak zv Secného lesa sev od Litomysle, cca 360 m; pfi okraji 
jasanového háje nad potokem Desná jv od Nedosínského báje, cca 
320 m; Morasickÿ háj u obce Nová Sidla, cca 350 m.

Koeleria pyramidata (Lam.) Dom. Litomyslsko: na kotë 493 m 
mezi obcemi Lestina a Podhofany; na okraji jehlicnatého lesa mezi 
obcemi Podhofany a Pfiluka, cca 430 m; na jiz. okraji smrciny mezi 
obcemi Javorník a Javornicek, cca 420 m. Vysokomÿtsko: u dvorce 
zv. Sitinka vych. od obce Svafeii, cca 420 m; kfídové stráñky 7nezi 
obcemi Repníky a Stfemosice, cca 430 m; kfídové svahy mezi obcemi 
Brtec a Svafeii, cca 400 m; kfídové svahy mezi obcemi Vraclav a Stra- 
douñ, cca 320 m; jiz. svah kfídového návrsí zv. Na Vinicich u Vysokého 
Mÿta, cca 290— 300 m.

Laburnum vulgare (Jriseb. Vysokomÿtsko: zplanélé na uvolnénÿch 
kfidovÿch svazich Na VTinicich u V'ysokého Mÿta, cca 290 m.

Lamium galeobdolon (L.) Crantz. Prüvodce dfivejsich bucin a smi- 
senÿch lesû listnatÿch, dues veimi casto v druhotnÿch Iesích jehlicnatych, 
hlavnc smrcinách. (Ceskotfebovsko: pod sknpinou starÿch jodií pfi jz. 
okraji smrein zv. Cernÿ les pfi vystupu Lhoteckého ]>otoka sv. nad obei 
Parnik, cca 440— 450 m; ve smrcinách v údolí Kozlovského potoka mezi 
(Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cca 
400— 480 m. Litomyslsko: ve smreiné u obce Javorník jiz. od Vysokého 
Mÿta, cca 430 m; v jasanovém hàji nad potokem Desná jv. od Nedosin- 
ského háje, cca 320 m; vlhcí mista v Nedosínském a Morasickém hàji, 
cca 350 m.

Larix decidua I. europaea (DC.) Dom. ¡Soucást druhotnÿch lesù 
jehlicnatÿch, casto enklavy ve smrcinách nebo cisté porosty na kfidovÿch 
podkladech. Ceskotfebovsko: pfi jz. okraji smrein tak zv. Cerného 
lesa sev. od silnice Ceská Tfebovà— Rathsdorf, cca 410 m; vtrousen ve 
smrcinách na temeni Kozlovského kopce, zejména pfi okraji, cca 
590— 000 m. Litomyslsko: pfimisen na okraji smrciny mezi obcemi 
Javorník a Javornicek, cca 430 m; s borovici lesni a smrkem na koté 
493 m mezi obcemi Lestina a Podhofany; lesiky na kfidovÿch pod
kladech mezi obcemi Podhofany a Pfiluka, cca 460 m.

Laserpitium latifolium L. Vysokomÿtsko: na jiz. okraji dubohabro- 
vého lesa pfi ohybu silnice u obce Domanice, cca 400 m; na záp. okraji 
smrciny mezi obcemi Stfemosice a Domanice, cca 400 m.

Lathraea squamaria L. Ceskotfebovsko: ve smrkovÿch Iesích údolí 
mezi obcemi Kozlov a Clupek (,,Clupecké údolí“ ), cca 400 m; v „Borku“ 
mezi Ceskou Tfebovou a obei Schirmdorf, cca 400 m. Litomyslsko: 
Nedosinskÿ háj u obce Trzek, cca 350 m.
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Lathyrus niger (L.) Bernh. Vysokomytsko: na jiz. okraji dubohabro- 
vého lesa pfi ohybu silnice u obce Domanice, cea 400 m. Vysokomytsko: 
jiz. kíídovy svah zv. Na Vinicích u Vysokého Myta a pfi okraji Boru na 
temeni tohoto návrsí, cea 280— 30ß m.

Lathyrus vermis (L.) Bernh. Pruvodce listnatych lesu a háju, také 
díívéjsích. Litomyslsko: v jasanovém háji nad potokem Desná jv. od 
Nedosínského báje, cea 320 m; Nedosínsky a Morasicky háj, cea 350 m. 
Vysokomytsko: na jiz. okraji dubohabrového lesa pfi ohybu silnice u obce 
Domanice, cea 400 m.

Leontodón hispidus L. Vysokomytsko: jiz. svah koty A  445 m u obce 
Stíemosice.

Leontodón hispidus var. glabratus (Koch) Bischoff. Öeskotfebovsko: 
na suäsich louckách pod smrcinami zv. Öerny les sv. nad obcí Parník, 
cea 440 m; raselinné loucky pfi jv. cípu ,,Borku“ mezi Öeskou Tfebovou 
a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Ligustrum vulgare L. Litomyslsko: na jiz. okraji smrciny v Brachy- 
podietu silmtici mezi obcemi Javorník a Javornícek, cea 420 m. Vysoko
mytsko: kfídové stráñky u silnice mezi obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 
320 m; jiz. uvolnené kfídové svahy návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého 
Myta. cea 280— 300 m.

Lilium martagón L. Litomyslsko: Nedosínsky háj u obce Trzek, 
cea 350 m (pomérné hojné); Morasicky háj u obce Nová Sídla, cea 350 m 
(ojedincle). Vysokomytsko: pfi jiz. okraji dubohabrového lesa blíze ohybu 
silnice u obce Domanice, cea 400 m.

Listera ovata (L.) R. Br. Litomyslsko: ojedinele v jz. cásti Nedosín
ského háje u obce Trzek, cea 350 m.

Lonicera nigra L. Prúvodce púvodních lesu s bukem. Öeskotfebovsko: 
smrkové údolí mezi obcemi Kozlov a Ölupek (,,Clupecké údolí“ ), cea 
400 m; ve smrkovém údolí Kozlovského potoka mezi Öeskou Tfebovou 
a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 450 m. Litomyslsko: 
blíze opukového lomu v tak zv* Secném lese sev. od Litomysle, cea 
360 m.

Luzula campestris II. multiflora (Retz.) Asch.-Gräbn. Ve smrkovych, 
borovych i smísenych lesícli jehlicnatych dosti hojné. Öeskotfebovsko: 
porüznu ve smrcinách tak zv. 0erného lesa mezi Öeskou Tfebovou a obcí 
Rathsdorf, cea 450— 500 m; v  ,,Borku“ mezi Öeskou Tfebovou a obcí 
Schirmdorf, cea 400 m; ve smrcinách v údolí Kozlovského potoka mezi 
Öeskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 420 az 
480 m.

Luzula pilosa (L.) Willd. V lesích píevázné jehlicnatych v celé studo- 
vané oblasti. Öeskotfebovsko: smrciny tak zv. 0erného lesa mezi Öeskou 
Tfebovou a obcí Rathsdorf, cea 450— 500 m; smrciny v údolí Kozlov-
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skeho potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem 
zv. Hory, cea 420— 480 m; smrková dolina mezi obcemi Kozlov a 
Clupek („Clupecké údolí“ ), oca 400 m; ve smréinách na temeni Kozlov- 
ského kopee, cea 590— 000 m; v ,,Borku“ mezi Ceskou Tfebovou a obcí 
Schirmdorf, cea 400 m; na jz. okraji smrcin tak zv. Cerného Josa sv. 
nad obcí Parník, cea 450 m. Litomyslsko: ve smrcine u obce Javorník 
jiz. od Vysokého Myta, cea 420 m; sucha mista v habrovém Morasiekém 
háji u obce Nova Sídla, cea 350 m. Vysokomytsko: v Boru na temeni 
kfídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.

Lychnis flos-cuculi L. Hojné na, vseeh mokfejsích lukách na Cesko- 
tfebovsku, Litomyslsku i Vysokomytsku. Ccskotfebovsko: vi like louky 
podél potoka u silniee Ceská Tfebová— Kathsdorf, cea 420 m; vlhké 
louky u rybníka blíze méstského koupalisté v Ceské Tfebové. cea 
400 m. Litomyslsko: louky v údolí Konéinského potoka sev. od Li- 
tomysle, cea 370 m.

Lycopodium clavatiim L. Prüvodce hcrc;ynské kvcteny mi piidách 
kyselych. Oeskotrebovsko: v „Borku‘‘ mezi Ceskou 'Tfebovou a obcí 
Schirmdorf, cea 400 m s Vaccinium myrtillvs, /)(’f>rha?n/ma flrxnnm, 
Calluna vulgaris a pod.

Lysimachia nummularia, L. Litomyslsko: v jasanovém háji nad 
potokem Desná jv. od Nedosínského liáje, cea 330 m.

Majanthemum bifolium (L.) Schmidt. Ceskotfebovsko: ve smrkovych 
lesích v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 
553 m nad hostincem zv. Hory, cea 430— 480 m (casto celé kolonie 
vedle Asperula odorata a Oxalis acetosella): kolonie ve smrkovéni údolí 
mezi obcemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 400—430 m; 
kolonie ve smrkovych enklávách a také v boru v záp. cásti ,,Borku“ 
mezi Ceskou Tfebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: 
záp. cast tak zv. Secného lesa (smrciny) sev. od Litomysle, cea 380 m; 
ve smrcine u obce Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 420 m; kolonie na 
sussích místech v Nedosínském háji u obce Trzek, cea 350 m; mensí po- 
rosty v  habíiné Morasického háje u obce Nová Sídla, cea 350 m.

Malva alcea L. Litomyslsko: pfi jiz okraji tak zv. Secného lesa (blíze 
opukového lomu) sev. od Litomysle, cea 370 m.

Melampyrum arvense I. euarvense Beauverd. Litomyslsko: na jiz. 
okraji kfídového svahu mezi obcemi Podhofany a Pfíluka hojne a také 
na sousedních políeh, cea 430 m.

Melampyrum nemorosum L. LitomySlsko: mensí kolonie v Mora- 
Sickém háji u obce Nová Sídla, cea 350 m. Vysokomytsko: pfi okraji 
Boru na temeni kfídového návráí zv. Na Vinicich u Vysokého Myta, 
cea 300 m.
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Melandrium dioicum (L.) Simonkai. Litomyslsko: pfi okrajícli 
a v prúsecích v habfinách Nedosínského háje u obce Trzek, cea 350 m.

Mélica nutans L. V  studovaném území pomérné hojné roztrousená 
y  kfovinách i lesích listnatych a jehlicnatych (druhotnych). Cesko
tfebovsko: pod skupinou jedlí pfi vystupu Lhoteckého potoka na jz. 
okraji smrciny tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 480 az 
500 m; mensí kolonie ve smrkovém údolí Kozlovského potoka mezi 
Ceskou Tíebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 430 az 
480 m (nejeastéji pod skupinaini mladsích jedlí nebo nékterymi listnáci). 
Litomyslsko: na jiz. svaliu tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, cea 
370 m; Nedosínsky háj u obce Trzek, cea 350 m (misty rozsáhlejsí po- 
rosty); pfi okraji smrciny u obce Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 
400 m; na jiz. okraji smrciny mezi obcemi Javornícek a Libecina, cea 
430 m.

Mélica uniflora Retz. Litomyslsko: v Brachypodietu silvatici blíze 
opukového lomu v záp. cásti tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, 
cea 370 m (ve smrciné s Lonicera nigra, ¡Satureja vulgaris, Silene nutans, 
Sedum maximum, Malva alcea, Trifolium montanum, Turritis glabra, 
Potentilla argéntea s kíovinami liabru a vtrousenym dubem letním).

Mercurialis perennis L. Dnesní nalezisté bazanky souvisejí s díívéj- 
sím rozsífením bucin. Udrzují se take v druhotnych smrcinách. Cesko- 
tfebovsko: kolonie na vlhcích místech ve smrcinách v údolí Kozlovského 
potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, 
cea 400— 480 m (spolu se Sanícula euro paca,, Oxalis acetosella, Asarum 
europaeum, Pulmonaria officinalis II. obscura (Dumort) Murb., Stachys 
silvática a j.); ve smrkovém lídolí mezi obcemi Kozlov a Clupek (,,Clu- 
pecké údolí“ ), cea 400 m. Litomyslsko: mensí kolonie na sussích místech 
v Nedosínském háji u obce Trzek, cea 350 m.

Milium effusum L. Ceskotfebovsko: roztrousené mensí kolonie ve 
smrcinách v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 
553 m nad hostincem zv Hory cea 420— 480 m. Litomyslsko: v jasa- 
novém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m; 
misty v  Nedosínském háji u obce Trzek, cea 350 m.

Moehringia trinervia (L.) Clairv Prúvodce podrostu bvvalych bucin 
nebo smísenych lesu s bukem. Ceskotfebovsko: smrkové údolí mezi 
obcemi Kozlov a Clupek (,,Clupecké údolí“ ), cea 400 m.

Mycelis muralis (L.) Rchb. Jako zbytek podrostu dfívéjsích bucin. 
Ceskotfebovsko: pod skupinou jedlí na jz. okraji smrcin tak zv. Cerného 
lesa sv. nad obcí Parník, cea 450 m.

Myosotis caespitosa K. F Schultz. Ceskotfebovsko: vlliké louky 
u silnice Ceská Tfebová— Zhof blíze mésta, cea 400 m; na vlhkych louc-
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ltach pod tak zv. Cernym lesem ,sv nad obcí Parník, cea 450 ni. Litomy- 
slsko: Nedosínsky háj u obce Trzek, cea 350 m.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. Litomyslsko: sussí mista v Nedosínském 
háji u obce Trzek, cea 350 m; Morasicky háj u obce Nová Sídla, cea 350 m.

Onobrychis viciifolia Seop. Litomyslsko: na jiz. okraji smrciny mezi 
obcemi Javorník a Javornícek, cea 420 m. Vysokomytsko: na jiz. svahu 
kfídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 280 m.

Orchis latifolia L. Ceskotrebovsko: kvétnaté luení svahy na záp. 
svahu Kozlovského kopec jz. od Ceské Tíebové, cea 580 m; na vlhcíeh 
louckách pod smrcinami tak zv Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 
440 m; na vlhkych loukáeh u silnice Ceská Tíebová— Zhoí blízc mest- 
ského koupalisté, cea 400 m; na vlhké loucce u hostilice zv. Hory pod 
lesní kotou 553 m v údolí Kozlovského potoka jz. od Ceské Tíebové, 
cea 460— 470 m; raselinné loucky u „Borku“ mezi Ceskou Trebovou 
a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Orchis maculata L. Ceskotrebovsko: raSelinné loucky u ,,liorku“ 
mezi Ceskou Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Oxalis acetosella L. ib-üvodee podrostu jehlicnatych Icsü, kde casto 
tvorí kolonie. Ceskotrebovsko: ve smrcinách údolí Kozlovského potoka 
mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m nad hostineem Hory, cea 
400— 480 m, kolonie; ve smrcinách lesního údolí «mezi obcemi Kozlov 
a Clupek (,,Clupecké údolí“'), cea 400 m. Litomyslsko: ve smrcinc u obce 
Javorník, cea 420 m jiz. od Vysokého Myta.

Paris quadrifolia L. Ceskotrebovsko: kolonie na vlhcích místeeh ve 
smrcinách v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 
553 m nad hostineem Hory, cea 400— 480 m (spolu s Aspervla odo- 
rata, Chrysosplenimn alternifolium, Ranunculus lanuginosus. Lamium 
galeobdolon, Oxalis acetosella, Geranium Robertianum a j.). Litomyslsko: 
ve smrkovych a listnatych lesícli (jasan, olse, klen) sev. u obce Javorník 
jiz. od Vysokého Myta, cea 360 m; kolonie v Nedosínském liáji u obce 
Trzek, cea 350 m; ojedinélé kolonie v Morasickém háji u obce Nová Sídla, 
cea 340— 350 m.

Pcdicularis palustris L. Ceskotrebovsko: rozsáhlé kolonie na rase- 
linnych louckách pri jv. a vycli. okraji „Borku“ mezi Ceskou Trebovou 
a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Vysokomytsko: na vlhkych raselinnych 
loukáeh mezi obcí Slatina a nádrazím v Cliocni na sz. strané lokální trati 
Chocen— Vysoké Myto, cea 260 m, casto v rozsáhlych koloniích.

Pcdicularis silvática L. Ceskotrebovsko: raselinné loucky pri záp. 
i vych. okraji ,,Borku" mezi Ceskou Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 
400 m; vlhcí loucky sev. svahu Kozlovského kopee jz. od Ceské Tíebové, 
•cea 560 m.
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Petasites albus (L.) Gártn. Pruvodce potokú a vlhcin púvodních 
lesú s bukem, dnes také v  druhotnych smrcinách. Ceskotíebovsko: 
rozsáhlé kolonie, nejcastéji s Chaerophyllum dentaria, v  údolí Kozlov- 
ského potoka mezi Ceskou Tíebovou a kotou 553 m nad hostincem 
zv. Hory, cea 400— 480 m; kolonie v  koryté potoka ve smrkovém údolí 
mezi obcemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 400— 480 m. 
Litomyslsko: v  údolí Koncinského potoka sev. od Litomysle, cea 370 m.

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. Vysokomytsko: kíídové stráné 
koty A  445 m u obce Stíemosice.

Phyteuma spicatum. L. Litomyslsko: píi okrajích, svétlinách a na 
vlhcích místech v Nedosínském háji u obce Trzek, cea 350 m; vlhéí mista 
v habíinách Morasického háje u obce Nova Sídla, cea 350 m.

Picea abies I. vulgaris Dom. Smrkové lesy jsou ve studované oblasti 
vesmes druhotné a neobycejne rozsííené. Ceskotíebovsko: tak zv. Cerny 
les a lesy vúbec sv. od Ceské Tíebové a obcí Parník a Lhotka, cea 440 az 
450 m; lesy v údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 
553 m nad hostincem Hory, cea 400— 553 m; lesy v údolí mezi ob
cemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 580— 500 m; píimísen 
píi okrajích „Borku“ mezi Ceskou Trebovou a obcí Schirmdorf, cea 
400 m; lesy píi silnici mezi Ceskou Tíebovou a obcí Zhoí, cea 400 az 
540 m. Litomyslsko: Secny les sev. od Litomysle, eca 360— 370 m; 
les sv. u obce Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 420 m; lesy mezi 
obcemi Javorník a Javornícek a Javornícek a Libecina, cea 430 m; na 
koté 493 m mezi obcemi Lestina a Podhoíany s borovicí lesní a mod- 
íínem; les zv. Kabát u obce Rikovice jz. od Litomysle, cea 360 m (s boro
vicí). Vysokomytsko: lesy mezi obcemi Stíemosice a Domanice, cea 
380 m; lesy u obce Brtec, cea 380 m.

Pinus nigra Arnold. Litomyslsko: vysázená v ojedinélych skupinách 
na kíídovych podkladech ve smrcinách nebo lesích modíínovych mezi 
obcemi Libecina, Lestina a Podhoíany, cea 480 m.

Pinus silvestris L. Ceskotíebovsko: mensí enklavy a skupiny na jz. 
okraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 450 m; 
„Borek“  mezi Ceskou Tíebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m (místy 
píimísen smrk, olse a dub letní). Litomyslsko: píimísena do smr- 
ciny mezi obcemi Javorník a Javornícek, cea 430 m; stejné mezi obcemi 
Javornícek a Libecina, cea 430 m; místní enklavy v  tak zv. Secném lese 
sev. od Litomysle, cea 370 m; v  lesích na koté 493 m mezi obcemi 
Lestina a Podhoíany (se smrkem a modíínem); ve smrkovém lese zv. 
Kabát u obce Rikovice jz. od Litomysle. cea 360 m. Vysokomytsko: jz. 
okrajová cást lesa zv. Bor na temeni kíídového návrsí zv. Na Vinicích 
u Vysokého Myta, cea 300 m.
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Piróla minor L. Litomyslsko: na okraji smréiny sv. u obee Javorník, 
■cea 400 m.

Platanthera bifolia (L.) Rich. Litomyslsko: na nejvyásím miste 
svahu k jihu ve smíseném jehlicnatém lese (borovice lesní. sinrk) mezi 
obcemi Javornícek a Libecina, cea 420 m.

Poa nemoralis I. eunemoralis Jirásck. Doprovází v porostech, men- 
sích nebo vétsích koloniíeh pfedevsím lesy listnaté, jen spofe v druhot- 
nych smrcinách. Ceskotfebovsko: kolonie pfi jz. okraji smrein tak zv. 
Cerného lesa sv. nad obeí Parník, cea 450 m. Litomyálsko: mensí kolonie 
v  záp. cásti smrein tak zv. Secného lesa scv. od Litomysle, cea .‘170 m 
(pfimísen dub letní); v jasanovém liáji nad potokem Desná jv. od Nedo- 
áínského háje, cea 330 m; sussí mista v Nedosínském liáji u oboe Trzek, 
cea 350 m; sussí mista v habrinácli Morasickébo báje u oboe Nová Sídla. 
cea 350 m.

Polygala austriaca 11. ainarclia Cliodat. (^cskotrebovsko: raselinné 
louéky pfi jv. cíym ..Borku“ mezi Ceskou Tfebovon a obeí Neliirmdorf, 
cea 400 m.

Polygala comosa fScbkubr. Ccskotfebovsko: louéky pod smiéinami 
tak zv. Cerného lesa sv. nad obeí Parník, cea 440 m. Litomyslsko: jiz. 
svahy koty 493 m mezi obcemi Lestina a Podhofany.

Polygala vulgaris I. cuvulgaris Syme. Na sussíeh loukáeh mi Cesko- 
trebovsku, Litomyslsku i Vysokomytsku pomérné liojnc.

Polygonatum multiflorum (L.) All. Provází v podrostu obyéejné 
listnáce. Litomyslsko: liojnc v Nedosínském liáji u obee Trzek. cea 
350 m; kolonie v Morasíckém liáji u obee Nová Sídla. cea 350 m. Vvsoko- 
mytsko: v jiz. éásti duboliabrovébo lesa pfi oliybu silniee u obee Doma- 
nice, cea 380 m.

Polygonatum verticillatum (L.) All. Pruvodce bylinného podrostu 
lesú s bukem. Ceskotfebovsko: mensí kolonie ve smrcinách v údolí Koz- 
lovského potoka mezi Ceskou Tíebovou a kotou 553 ni nad hostilícelo 
Hory, cea 420— 460 m; ve smrcinách lesního údolí mezi obcemi Kozlov 
á Clupek (,,Clupecké údolí“ ), cea 450— 400 m. Litomyslsko: na sussíeh 
místech v Nedosínském háji u'obce Trzek, cea 350 m.

Polygonum bistorta L. Ceskotfebovsko: hojné na vlhkych lukáeh 
mezi obcemi Clupek a Svinná, cea 400 m; na loukáeh v nejblizsím okolí 
Ceské Tíebové hojné, cea 400 m; vlhké louky mezi Ceskou Tfebovou 
a obeí Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: louky mezi obeí Rikovice 
a dvorcem Viánáry jz. od Litomysle, cea 360 m: louky v údolí Koncin- 
ského potoka pod tak zv. Secnym lesem. cea 330 m. Vysokomytsko: 
hojné na lukáeh mezi Vysokym  Mytem a kfídovym návrsím zv. Na 
Vinicích. cea 285 ni.
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Populus trémula L. Pri okrajích lesu, v  údolí potokú a y hájích jen 
ojedinéle. Ceskotrebovsko: na jz. okraji smrciny tak zv. Cerného lesa 
sv. nad obcí Parník, cea 450 m; pri okraji „Borku“ mezi Ceskou Trebovou 
a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: jiz. okraj tak zv. Secného 
lesa sev. od Litomysle, cea 370 m; pri okraji smrciny mezi obcemi 
Libecina a Lestina, cea 440 m.

Potamogetón luccns L. Ceskotrebovsko: v  rybníku na lukách 
u Ceské Trebové blíze méstského koupalisté, cea 400 m.

Potamogetón natans L. Ceskotrebovsko: v rybníku na lukách 
u Ceské Trebové blíze méstského koupalisté, cea 400 m.

Potentilla argéntea var. incanescens Opiz. Litomyslsko: na jiz. 
okraji tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, cea 370 m.

Potentilla canescens Bess. Vysokomytsko: na jiz. svahu koty 
A  445 m u obce Stremosice; na jiz. okraji dubohabrového lesa pri ohybu 
silnice mezi obcemi Stremosice a Domanicc, cea 380 m.

Potentilla erecta (L.) Hampe. .Provází Calluneta a Vaccinieta, na 
ochuzelych vylouzenych podkladech, casto v mnozství. Ceskotrebovsko: 
smrkové lesy mezi Ceskou Trebovon a obcí Rathsdorf, cea 450— 500 m; 
suché loucky pod vrcholem Kozlovského kopee jz. od Ceské Trebové^ 
cea 590— 600 m; v ,,Borku“ mezi Ceskou Trebovou a obcí Schirmdorf, 
cea 400 m. Litomyslsko: ve smrciné u obce Javorník jiz. od Vysokého 
Myta, cea 380 m.

Potentilla heptaphylla L. Vysokomytsko: krídové stráñky mezi 
obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 320 m; krídové stráñky blíze dvorce 
zv. Sítinka vych. od obce Svareñ, cea 420 m ; krídové pahorky mezi 
obcemi Brtec a Svareñ, cea 400 m.

Potentilla Matzialekii (Opiz) Dom. P  heptaphylla x verna Doin. 
Vysokomytsko: krídové pahorky mezi obcemi Brtec a Svareñ, cea 
400 m.

Potentilla verna L. Vysokomytsko: na záp. krídovych svazích mezi 
obcemi Brtec a Svareñ, cea 320 m.

Prímula elatior Mili. Ceskotrebovsko: smrkové údolí Kozlovského 
potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. 
Hory, cea 420 m. Litomyslsko: v jasanovém háji nad potokem Desná jv. 
od Nedosínského báje, cea 330 m; mensí kolonie v Nedosínském háji 
u obce Trzek, cea 350 m; místy v habrovém Morasickém háji u obce Nová 
Sídla, cea 350 m; jv. okraj smrkového lesa zv. Kabát u obce Rikovice 
jz. od Litomysle, cea 360 m; vlhké háje v údolí Koncinského potoka záp. 
od samoty zv. Konciny sev. od Litomysle, cea 330 m. Vysokomytsko: 
v jasanovém hájku mezi obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 330 m; jz. okraj 
smrciny mezi obcemi StremoSice a Domanice, cea 380 m.
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Prímula veris I. minoriflora Dom. Vysokomytsko: záp. krídové 
svahy mezi obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 320 m.

Prunus padus L. Litomyslsko: v jasanovém háji nad potokem Desná 
jv. od Nedosínského báje, cea 330 m, hojné (krovinatá).

Prunus spinosa L. Ceskotfebovsko: na jz. okraji smrcin tak zv. 
Cerného lesa sv. nad obcí Parník, coa 450 ni. Litomyslsko: v údolí potoka 
blíze oboe Javorník, cea 420 m; na jiz. okraji jasanového liáje nad poto- 
kem Desná jv. od Nedosínského báje, cea 330 m; jiz. okraj smrciny mezi 
obcemi Javorník a Javornícek, cea 430 m; jv. okraj sinreiny zv. Kubát 
u oboe Rikovice jz. od Litomysle, cea 300 m. Vysokomytsko: krídové 
stráñky mezi'obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 330 m: v kíovináeb na 
koté A  445 m u obee StfemoSiee; jz. okraj smrkového lesa mezi obcemi 
Stremosice a Domaniee, cea 380 m; krídové stráné zv. Klapalka záp. od 
obce Stremosice, cea 300 m; ojedinéle na kfídovém svalni zv Na. Vinicích 
blíze pod Borem, cea 2S0 m.

Pteridium aquilinuin (L.) Kubn. Ceskotfebovsko: pfi okraji horové 
enklavy na jz. okraji smréin zv. Cernv les blíze vystupu Llioteckélio 
potoka sv. nad obcí Parník, cea 450 m. Litomyslsko: na jiz. svabu smífie- 
nébo jehlicnatého lesa (boroviee. smrk) mezi obcemi .Javornícek a Libe- 
cina, cea 420 m.

Pulmonaria officinalis 11. obscura (Dumort.) Murb. Ceskotfebovsko: 
kolonie v lesním údolí Kozlovského potoka (smrciny) mezi ( 1cskou Tre- 
bovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 420— 480 m. 
Litomyslsko: v jasanovém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínskébo 
háje, cea 330 m; hojné v Nedosínském háji u obce Trzek, cea 350 m; 
Morasicky háj u obce Nová Sídla, cea 350 m; ve smrciné u obce Javorník 
smérem do údolí potoka, cea 420 m. Vysokomytsko: jasanovy hájek 
u ohybu silnice mezi obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 320 m; v jiz. cásti 
dubohabrového lesa pri ohybu silnice u obce Domaniee, cea 380 m.

Quercus robur L. Roztrousené v oblasti celého studovaného kraje, 
na vychodé spíse ve formé krovin, smérem k západu hojnéjsí i jako strom. 
Ceskotfebovsko: kroviny pri okrajích ..Borku“' mezi Ceskou Tíebovou 
a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: v záp. cásti a na jiz. okraji 
tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle. cea 370 m; ojedinéle v údolí 
potoka sv. od obce Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 350 m; 
roztrousené v habrovém Morasickém háji u obce Nová Sídla, cca-350 m; 
ojedinéle kroviny na jiz. svahu jasanového háje nad potokem Desná jv. 
od Nedoáínského háje, cea 330 m; kroviny na jv. cípu smrciny zv. Kabát 
jiz. od Litomyále, cea 360 m. Vysokomytsko: s habrem a smrkem pri 
ohybu silnice blíze obce Domaniee, cea 380 m; s habrem na koté A  445 m 
u obce StíemoSice; v jasanovém hájku pri ohybu silnice mezi obcemi
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Vraclav a Stradouñ, cea 320 m; mensí enklavy píi jz. okraji Boru na 
temeni kíídového návrsí zv. na Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.

Quercus sessilis Ehrh. Ceskotíebovsko: pri jz. okraji smréin tak zv. 
Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 450 m (ojedinéle).

Ramischia secunda (L.) Garcke. Ceskotrebovsko: v  ,,Borku“ mezi 
Ceskou Tíebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Ranunculus lanuginosus L. Pomérné dosti hojné ve vlhcích lesích 
a u potokú, nejéastéji s jinymi typy podrostu bucin nebo lesú s bukem. 
Ceskotrebovsko: pod skupinou jedlí pri jz. okraji smrcin tak zv. Cerného 
lesa blíze vystupu Lhoteckcho potoka sv. nad obcí Parník, cea 440 az 
450 m ; porúznu i celé kolonie ve smrkovém údolí Kozlovského potoka 
mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, 
cea 400— 480 m; ve smrkovém údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek 
(„Clupecké údolí“ ), cea 420— 500 m; na okraji smrciny u silnice Ceská 
Tíebová— Zhoí blíze méstského koupalisté, cea 400 m. Litomyslsko: 
vlhkcá mista v  NedoSínském háji u obce Trzek a v Morasickém háji 
u obce Nová Sídla, cea 350 m.

Ranunculus repens L. Ceskotrebovsko: na okraji smrciny v údolí 
Kozlovského potoka blíze silnice Ceská Tíebová— Zhor, cea 410 m. 
Litomyslsko: vlhké háje v  údolí Koncinského potoka záp. od samoty 
zv. Konciny sev. od Litomysle, cea 330 m (casto ve statné a vystoupavé 
formé).

Rhamnus cathartica L. Litomyslsko: na kíídové stráni pri zkratee 
silnice Morasice— Litomysl jiz. od mésta, cea 310 m; pri okrajích jasano- 
vého háje nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m; 
krídové stráñky pri jiz. okraji smrkového lesa zv. Kabát jiz. od Lito
mysle. cea 360 m.

Rhamnus frángula J. Rozsífeny keí ve studované oblasti. Cesko
trebovsko: na jz. okraji smrkovych lesú zv. Cerny les sv. nad obcí Parník, 
cea 440— 450 m; pri okrajích ,,Borku“ mezi Ceskou Trebovou a obcí 
Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: v údolí Koncinského potoka sev. 
od Litomysle, cea 330 m; hojné v jasanovém háji nad potokem Desná 
jv. od Nedosínského háje. cea 330 m; jiz. okraj smréiny mezi obcemi 
Javorník a Javorníéek, cea 430 m; pri okraji smréiny sv. od obce 
Javorník, cea 430 m; pri okraji smíseného jehliénatého lesa (borovice, 
smrk) mezi obcemi Javorníéek a Libecina, cea 430 m; pomérné hojné 
v Nedosínském háji u obce Trzek a pri okrajích Morasického háje u obce 
Nová Sídla, cea 350 m. Vysokomytsko: krídové stráñky mezi obcemi 
Vraclav a Stradouñ, cea 320 m; okraj dubohabrového lesa pri ohybu 
silnice u obce Domanice, cea 380 m; ojedinéle na jz. okraji Boru na temeni 
kíídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 300 m.
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llhinanthus alecíorolophus II. arvcnsis (Seniler) Schinz et Thell. 
Vysokomytsko: na vlhke loucce mezi obrem i Bíly Küñ a Stremosiee, 
cea 400 m.

Khinanthus crista-galli L. Na sussích loukách a stráních na Cesko- 
tfebovsku i Litomyslsku skoro vsude. Ceskotfebovsko: na louckách pod 
smrcinami zv. Cerny les sv nad obcí Parník, cea 430 m; sussí loucky pod 
vrcholem Kozlovskébo kopec jz. od Ccské Tfebové, cea 500 (¡00 ni.
Litomyslsko: úvozy a stráñky polnícli eest mezi samotou zv. Konéiny 
a obcí Sedlisté, cea 350 m.

Salix aurita L. Ceskotfebovsko: na jz. okraji smrcin zv. Cerny les 
mezi Ceskou Tfebovou a obcí liathsdorf, cea 450 - 470 m.

Salix caprca L. Ceskotfebovsko: na jz. okraji smrcin zv Cernv Kss 
mezi Ceskou Trebovou a obcí Rathsdorf, cea 450 470 m.

Salix cinerea L. Ceskotfebovsko: pfi jz. okraji smréin zv Cerny les 
sv. nad obcí Parník, cea 440 -450 ni; pri okraji ..Rorku" mezi Ceskou 
Trebovou a obcí Sehirmdoif, cea 400 m.

Salvia verticillaía L. Ceskotfebovsko: uvolnéné kfídové stráñkv 
mezi smrcinami zv Cerny les a obcí Lliotka v údolí Llioteekého potoka, 
cea 440 m. Litomyslsko: uvolnéné krídové svahy nad obcí Libecina. 
cea 480 m; krídové svahy mezi obcemi Libecina a Lestina. cea 480 m: 
na jiz. svahu koty 403 m mezi obcemi Lestina a Pod linfa ny: jiz. 
okraj smrciny mezi obcemi Javorník a Javornícek. cea 430 m. Vysoko
mytsko: krídové stráñkv mezi obcemi Vraclav a Stradouñ. cea 320 m; 
opukové skalky v lese pri silnici mezi obcemi Brteé a Repníkv. cea 420 m: 
na koté A  445 m u obce Stfemosice: jiz. uvolnéné opukové a slinité 
svahy kfídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta. cea 280 m.

Sam bu cus nigra L. Litomyslsko: v jasanovém báji nad potokem 
Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m. Jinak casto pri okrajíeh lesü 
i na druhotnych stanovistích blíze lidskych sídel.

Sambucus racemosa L. Hojnc v údolí potokú ve smréinách. zejména 
na Ceskotfebovsku. V údolí Kozlovského potoka mezi Ceskou Trebovou 
a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 400—480 m; ve smrko- 
vych lesích údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek (..Clupecké údolí"). 
cea 400 m.

Sanguisorba minor Scop. Ceskotfebovsko: sussí krídové stráñkv 
podél potoka u silnice Ceská Tfebová— Rathsdorf, cea 410 m: na louc
kách pod smrcinami zv. Cerny les sv. nad obcí Parník. cea 440 m. Lito
myslsko: jiz. okraj smrciny mezi obcemi Javorník a Javornícek. 
cea 430 m; na kotc 493 m mezi obcemi Lestina a Podhofanv: jv. 
okraj smrciny zv. Kabát u obce Rikovice jiz. od Litomvsle. cea 300. 
Vysokomytsko: krídové stráñky mezi obcemi Vraclav a Stradouñ. cea 
320 m; krídové stráñky u dvorce zv. Sítinka vych. od obce Svafeñ,
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cea 420 m; jiz. svahy kfídového návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, 
cea,280 m.

Sanícula europaea L. Dúlezity prúvodee podrostu dfívéjáích lesú 
s bukem. Ceskotfebovsko: smrkové údolí Kozlovského potoka mezi 
Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad host.ncem zv. Hory, cea 420 az 
480 m; v údolí Lhoteckého potoka v  jz. cásti smrcin tak zv. Cerného lesa 
sv. nad obcí Parník, cea 450— 500 m. Litomyslsko: v  habrovém Mora- 
sickém háji u obce Nová Sídla, cea 350 m. Vysokomytsko: na záp. okraji 
smrkového lesa mezi obcemi Stfemosice a Domanice, cea 400 m.

Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. Ceskotfebovsko: roztrousene 
pfi jz. okraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440 a& 
450 m.

Satureja acinos (L.) Scheele. Litomyslsko: na jiz. okraji modfínového 
lesa mezi obcemi Podhofany a Pííluka, cea 430 m; na okraji smíseného 
jehlicnatého lesa (borovice, smrk) mezi obcemi Lestina a Podhofany, 
cea 470— 480 m; na kote 493 m vych. od obce Lestina. Vysoko
mytsko: pri jiz. okraji dubohabrového lesa blíze ohybu silnice u obce 
Domanice, cea 380 m; na záp. okraji smrciny mezi obcemi Stfemosice 
a Domanice, cea 400 m.

Satureja vulgaris (L.) Fritsch. Ceskotfebovsko: na okraji borové 
enklavy blíze vychozu Lhoteckého potoka na jz. okraji smrcin tak zv. 
Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440— 450 m. Litomyslsko: v Bra- 
chypodietu silvatici ve smrcinc tak zv. Seéného lesa sev. od Litomysle, 
cea 370 m; na okraji smrciny sv. od obce Javorník, cea 420 m; na jiz. 
okraji smrciny v  Brachypodietu silvatici mezi obcemi Javorník a Javor- 
nícek, cea 420 m; stráñky na jz. okraji smrkového lesa zv. Kabát u obce 
Rikovice jiz. od Litomysle, cea 360 m. Vysokomytsko: kfídové skalky 
pfi rozcestí silnic Vysoké Myto— Repníky a obec Svafeñ, cea 400 m; 
stráñ k záp. pod kostelem Sv. Mikuláse u obce Vraclav, cea 340 m; na 
koté A  445 m u obce Stfemosice; jz. okraj smrciny mezi obcemi Stfemo
sice a Domanice, cea 380 m; na uvolnéném jiz. svahu kfídového návrsí 
zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 280 m.

Saxífraga granulata L. Sussí louky na Ceskotfebovsku a Litomy- 
slsku. Ceskotfebovsko: louky podél potoka u silnice Ceská Tfebová—  
Rathsdorf, cea 410 m; loucky pod smrcinami tak zv. Cerného lesa sv. 
nad obcí Parník, cea 440 m.

Scahiosa ochroleuca L. Litomyslsko: kfídové stráñky na okraji 
smrciny sv. u obce Javorník, cea 420 m. Vysokomytsko: kfídové skalky 
v lese pfi silnici mezi obcemi Brtec a Repníky, cea 420 m.

Scrophularia nodosa L. Ceskotfebovsko: ve smrcinách údolí Kozlov
ského potoka mezi Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem
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zv. Hory, cea 420— 480 m; ve smrkovém údolí mezi obeeini Kozlov 
a Clupek („Clupecké údolí“ ), cea 400 m. Litomyslsko: v údolí Konein- 
^kého potoka pod smrcinami tak zv. Secného lesa, cea 340 m; hojné na 
vlhkych místech v Nedosínském háji u obee Trick a v habrovéin Mora- 
áickém háji u oboe Nova Sídla, cea 350 m.

Sedum acre L. Vysokomytsko: krídové stráñky mezi obeemi Vraelav 
a Stradouñ, cea 320 m.

Sedum maximum (L.) Suter. Ceskotfcbovsko: na jz. okraji smrein 
tak zv. Cerného lesa v kíovináeh (Acer pseudoplatanus, lihamnus frán
gula, Populus trémula, Cornus sanguínea,) sv. nad obcí Parník, cea 440 az 
450 m; pfi okrajíeh smrein na temeni Kozlovského kopec, cea 5Í)0 ai 
600 m; na kfídovych stráñkách u obee Clupek záp. od Ceské Tfebové, 
cea 370 m. Litomyslsko: na kfídovyoli stráñkách mezi obeeini Clupek 
a Ncméice, cea 360 m; v Brachypodielu silvaiiei v záp. east i tak zv. 
Seeného lesa sev. od Litomysle, cea 370 m; na jiz. okraji smreiny mezi 
obeemi Javorník a Javorníeek, (;ea 420 m; na jz. okraji smrkovébo lesa 
zv. Kabát u obee Rikovice jz. od Litomysle, cea 360 m. Vysokomytsko: 
na záp. okraji smrein mezi obeemi Stremosice a Domaniee, cea 380 m; 
opukové skalky j)fi rozeestí silnie Vysoké Myto Repníkv n Svareñ, 
cea 400 m.

Sedum rupestre L. Vysokomytsko: krídové stráñky u silniee mezi 
obeemi Vraclav a Stradouñ, cea 320 m.

Senecio ncinorensis I. Fuchsii (Gmcl.) Durand. Ceskotrebovsko: ]>od 
skupinou jedlí pri vystupu Lhoteckého potoka na jz. okraji smrein tak 
zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cea 440— 450 m: ve smrkovém údolí 
Kozlovského potoka mezi Oeskou Trebovou a kotou 553 m nad ho- 
stincem zv. Hory, cea 400— 480 m; ve smrcinách lesního údolí mezi 
obeemi Kozlov a Clupek (,,Clupecké údolí“ ), cea 400 m. Litomyslsko: 
v  záp. cásti smrein tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, cea 370 m; 
kolonie v Nedosínském háji u obee Trzek, cea 350 m.

Senecio rivularis (Waldst. et Kit.) DC. Ceskotrebovsko: vlhké louky 
pfi silnici Ceská Trebová— Zhof blíze méstského koupalisté, cea 400 m; 
raselinné loucky pfi jv. cípu ,,Borku“ mezi Ceskou Tfebovou a obcí 
Schirmdorf, cea 400 m.

Silene cucubalus I. vulgaris (Gaud.) Becherer. Litomyslsko: v Bra- 
chypodietu silvatici blíze opukového lomu v záp. éásti tak zv. Secného 
lesa sev. od LitomySle, cea 370 m.

Silene nutans L. Litomyslsko: kfídové stráñky na jz. okraji smrko- 
vého lesa zv. Kabát u obee Rikovice jz. od Litomysle, cea 360 m; jiz. 
okraj smrein tak zv. Seéného lesa sev. od Litomysle, cea 370 m. Vysoko- 
mytsko: na jii. okraji dubohabrového lesa pfi ohybu silniee u obee Doma-



36 Václav Jirásek:

nice, cea 380 m; na jiz. svahu kíídového návrsí zv. Na Vinicícli u Vvso- 
kého Myta, cea 280— 300 m.

Sorbus aucuparia L. Roztrousené v lesích, zejména píi jejich okrajích. 
Ceskotíebovsko: pri jz. okraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí 
Parník, cea 440— 450 m; porúznu ve smrkovém údolí Kozlovského 
potoka mezi Ceskou Tíebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. 
Hory, cea 420— 480 m; pri okrajích smrcin na temeni Kozlovského kopee 
jz. od Ceské Tíebové, cea 590— 600 m; pri okrajích ,,Borku“ mezi Ceskou 
Tíebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m. Litomyslsko: v jasanovém háji 
nad potokem Desná jv. od Nedosínského báje, cea 330 m. Vysokomyt- 
sko: v jasanovém hájku mezi obcemi Vraclav a Stradouñ pri silnici. 
cea 320 m.

Stachys officinalis (L.) Trevis. Vysokomytsko: na záp. okraji smrcin 
mezi obcemi Stfemosice a Romanice, cea 400 m; na koté A  445 m u obce 
Stfemosice; na jiz. svahu kíídového návrsí zv Na Vinicích u Vysokého 
Myta, cea 290— 300 m.

Stachys recta L. Vysokomytsko: na jiz. svahu koty A  445 m u obce 
Stfemosice.

Stachys silvática L. Prüvodee podrostu byvalych bucin nebo smíse- 
nych lesú bukem. Ceskotíebovsko: pod skupinou jodií pri vystupu 
Lhoteckého potoka na jz. okraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí 
Parník, cea 440— 450 m; v údolí Kozlovského potoka ve smrcinách mezi 
Ceskou Tíebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cea 420 az 
480 m. Litomyslsko: v kíovinách (trnka, svída, krusina) v údolí potoka 
mezi obcemi Javorník a Hrusová, cea 380 m; v jasanovém háji nad 
potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 330 m.

Stellaria holostea L. Provází listnáée. Litomyslsko: v dubové enklavé 
v záp. cásti smrcin tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, cea 370 m; 
v jasanovém háji nad potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cea 
330 m.

Suceisa pratensis Mónch. Ceskotíebovsko: velmi hojné píi okraji 
boru a na píilehlych loukách na záp. okraji tak zv. ,,Borku‘ ‘ mezi Ceskou 
Tíebovou a obcí Schirmdorf, cea 400 m.

Syringa vulgaris L. Litomyslsko: ojedinélé keíe píi okrajích a na svét- 
lejsích místech (nejeastéji k jv.) v Nedosínském háji u obce Trzek, cea 
350 m (zplanély).

Thalictrum angustifolium L. Litomyslsko: píi okrajích a ve svétli- 
nách v Nedosínském háji u obce Trzek, cea 350 m. Vysokomytsko: vlhké 
louky mezi Vysokym Mytem a kíídovym návrsím zv. Na Vinicích, 
cea 285 m.

Thymus ovatus Mili. Vysokomytsko: na jiz. svahu koty 493 m 
mezi obcemi Lestina a Podhoíanv.
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Tilia cordata Mili. Provází liabr a jine listnáce, tak pri okrajícli dru- 
hotnÿch smrcin. Litomyslsko: krovinaté porosty v údolí Koncinského 
potoka sev. od Litomysle, cea .‘120 m; v údolí potoka blíze oboe Javorník 
jiz. od Vysokého Mÿta, cea 320 in; na jiz. okraji smrciny mezi obcemi 
Javorník a Javornícek, cea 430 ni; v jasanovém háji nad jiotokem Desná 
jy. od Nedosínskeho báje, cea 330 ni; v Nedosínském háji n oboe Trzck 
a v Morasickém háji u obce Nová Sídla, oca 350 m.

Tilia platyphyllos Scop. Litomyslsko: ojedinéle v krovinách v Nedo
sínském háji u obce Trzek, cea 350 ni.

Tragopogón pratensis L. Litomyslsko: krídové svaliy polní cesty mezi 
samotou zv. Konciny a obeí Sedlisté, cea 350 m.

Trifolium alpestre L. Vysokomÿtsko: na jiz. okraji dubohabrového 
lesa pri ohybu silnice u obce Domanice, (íc.a 380 ni; jiz. svaliy krídového 
návrsí zv. Na Vinicích n Vysokého Myta, cea 280 300 m.

Trifolium medium L. Vysokomÿtsko: záp. krídové svaliy u silnice 
mezi obcemi Vraclav a Stradouñ, cea 320 m; jiz. svahy krídového návrsí 
zv. Na Vinicích u Vysokého Myta, cea 280— 300 ni.

Trifolium montanum L. Pnivodci' teplomilnyeh poros tai na Lesko- 
trebovsku, Litomyslsku i Vysokomytsku. Ceskotrebovsko: stráhky pod 
borovou enklavou na jz. kraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obeí 
Parník, cea 440— 450 m; záp. okraje ,,Borku“ (v krovináeh Populvs 
trémula, A lnus glutinosa, Queráis robvr, Rhamnus franquía a (Jorylus 
avellana) mezi Ceskou Trebovou a obeí Schirmdorf, cea 400 m. Lito
myslsko: jiz. okraj smrcin tak zv. Secncho lesa sev. od Litomysle, 
cea 370 m; na jz. okraji smrkového lesa zv. Kabát u obce Rikovicc jz. 
od Litomysle, cea 360 m; krídové stráñky pod smrcinou sv. od obce 
Javorník jiz. od Vysokého Myta, cea 380 m; jiz. okraj smrciny mezi 
obcemi Javorník a Javornícek, cea 420 m. Vysokomÿtsko: jiz. svah 
krídové koty A  445 m u obce Stfemosice; na jiz. okraji dubohabrového 
lesa blíze ohybu silnice u obce Domanice, cea 380 m; na záp. okraji smrcin 
mezi obcemi Stfemosice a Domanice, cea 400 m: na jiz. svahu krídového 
návrsí zv. Na Vinicích u Vysokého Mÿta a na okraji pfilehlého Boru, 
cea 280— 300 m.

Turritis glabra L. Litomyslsko: v Brachypodietu silvatici blíze opu- 
kového lomu v záp. cásti smrcin tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, 
cea 370 m. Vysokomÿtsko: v krovinách (svída, trnka, ptací zob, krusina, 
hloh jednosemennÿ) na kridovÿch stráñkách mezi obcemi Vraclav 
a Stradouñ, cea 320 m; krídové stráñky na záp. pod kostelem Sv. Miku- 
láse u obce Vraclav, cea 340 m; krídové skalky v lose pri silnici mezi 
obcemi Brtec a Repníky, cea 420 m.

Vaccinium myrtillus L. Porosty v druhotnÿeh smrcinách na püdách 
ochuzelÿch. Ceskotrebovsko: smrciny mezi Ceskou Trebovou a obeí
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Rathsdorf, pfi jz. okraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obci Par- 
nik, cca 440— 450 m; ve smrcinách v  údolí Kozlovského potoka mezi 
Ceskou Tfebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. Hory, cca 420 az 
480 m; ve smrcinách na temeni Kozlovského kopce, cca 590— 600 m; 
ve smrcinách údolí mezi obcemi Kozlov a Clupek („Clupecké údolí“ ), 
cca 400 m; v ,,Borku“ mezi Ceskou Tfebovou a obci Schirmdorf, cca 
400 m. Litomyslsko: boro-smrkovy les mezi obcemi Javornicek a Li- 
becina, cca 420 m; ve smrcine sv. u obce Javornik, cca 380 m; ve smr
cinách tak zv. Secného lesa sev. od Litomysle, cca 3.70 m.

Vaccinium vitis-idaoa L. Ceskotfebovsko: rozsáhlé kolonie v ,,Borku“ 
mezi Ceskou Tfebovou a obci Schirmdorf, cca 400 m.

Valeriana dioica L. Ceskotfebovsko: na lesní loucce u Kozlovského 
potoka blize hostincc zv. Hory pod kotou 553 m jz. od Ceské Tíebové, 
cca 460— 470 m; vlhké louky pfi silnici Ceská Tfebová— Zhof blize mést- 
ského koupalistc, cca 400 m; raselinné loucky pfi jv. cipu ,,Borku“  mezi 
Ceskou Tfebovou a obci Schirmdorf, cca 400 m.

Veronica anagallis (L.) Jacq. Litomyslsko: v potoce Desná pod jasa- 
novym hájem jv. od Nedosínského háje, cca 300 m.

Veronica bcccabunga L. Ceskotfebovsko: v potúcku na lukách blize 
méstského koupalistc u Ceské Tfebové, cca 400 m.

Veronica scrpyllifolia L. Ceskotfebovsko: na sussích louckách na 
temeni Kozlovského kopce jz. od Ceské Tfebové, cca 590— 600 m.

Viburnum opulus L. Hojné v kfovinách na stráních, p fi okrajích 
lesu, v hájích i v údolí potoku. Ceskotfebovsko: v údolí Lhoteckého 
potoka pfi jz. okraji smrcin tak zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, 
cca 440— 450 m. Litomyslsko: v  jasanovém háji nad potokem Desná jv. 
od Nedosínského háje, cca 330 m. Vysokomytsko: na záp. okraji smrcin 
mezi obcemi Stíemosice a Domanice, cca 400 m; ojedinélé kefe ve 
svídovych porostech na jiz. úpatí kíídového návrsí zv. Na Vinicích 
u Vysokého Myta, cca 280— 300 m.

Vinca minor L. Litomyslsko: mensí kolonie v jasanovém háji nad 
potokem Desná jv. od Nedosínského háje, cca 330 m.

Viola hirta L. Vyznacny obyvatel kíídovych, zejména kíovinatych 
strání. Ceskotfebovsko: v  kfovinách (líska, buk, habr, svída, kalina, 
krusina, hloh obecny) na okraji borové enklavy pfi jz. okraji smrcin tak 
zv. Cerného lesa sv. nad obcí Parník, cca 440— 450 m. Litomyálsko: na 
okraji modfínového lesa mezi obcemi Libecina a Lestina, cca 380 m; 
na koté 493 m mezi obcemi Lestina a Podhofany; kfídové stráñky 
pod smrcinou sv. u obce Javorník jiz. od Vysokého Myta, cca 380 m; 
na jz. okraji smrkového lesa zv. Kabát u obce Rikovice jz. od Litomyále, 
cca 360 m.



Viola mirabilis L. Casto ve smrcinách (dfíve lesy s bukem) a v list- 
natych hájích. Ceskotrebovsko: ve smrcinách lesního údolí Kozlovského 
potoka mezi Ceskou Trebovou a kotou 553 m nad hostincem zv. 
Hory, cea 420— 480 m. Litomyslsko: v jasanovém háji nad potokem 
Desná jv. od Nedosínského báje, cea 330 m; v Nedoáínském háji u oboe 
Trzek a v  Morasickém háji u obce Nová Sídla, cea 350 m.

Viola Riviniara Rchb. Litomyslsko: vlhké háje v údolí Koncinského 
potoka záp. od samoty zv. Kon< iny sev. od Litomysle, cea 330 m.

Visearía viscosa (Scop.) Aschcrs. Litomyálsko: na stráñkách v úvozu 
polní cesty mezí samotou zv. Konciny a obcí SedliStó, cea 340 m.

Pfíspevek k po/.núní kvótony vychoclních Üocli. • 8!)



XV.

Stratigrafická chronologie ceského mesolitu.
JAK. IMITHHOK.

(I)osln S. 1042.)

Jako kazdy jiny evropsky. spadá i éesky mesolit do starsího. 
t. j. spodního postg lae i al u. K mesolitu éítánie vseeky vrst.vy starsího 
postglaeialu usazené prcd su bboreá In ím litorin ienem . julio/ nej- 
vyznaunujsí vrstvou zejména. pokud su to tvká nasí úvaliy je tak 
zv. eernozem  (holouonní). Ta byla dato\áim prosne zjisténymi nálezv 
areheologiokymi jako neolit podio nejstarsí nasí éeské kultury s volutovou 
11. páskovanou koramikou.

Vr mocne vyvinutú vrstvú tuto uurnozemi naeházíme vsak strupy 
tuto kultury teprvc asi v její polovinu, uikoli na jojím spodu, To ju ostatnú 
dolozeno i tím, zo nasi první neolitikovú byli rolníky a vyhludávali tudíz 
krajiny s prstí úrodnou, teiidy juste úcrnou. t. j. s nasí úurnozuiní. kteráz 
se tvorila za l i tor ienu subboreální l io.

S cernozemí je u nás souúasná zlutá lilína známá z nukturyub 
jeskyní Ceského Krasv, nebot i v ni naeházímc strupy. nádoby a kamennú 
nástroje téchze kultiir neolitickych.

Nejstarsí eesky neolit (keramika volutová a jextó starsí snad Aksa- 
mi t ovy  misky z Tet ina)  se nevyvinul u nás. ani jinde ve stredilí 
Evropé,  nybrz je kulturou. která prisla z jihovychodu. Nelzo proto take 
u nás sledovati jeho prechod z poslední kultury mesolitiekú (campigni- 
enu) a to ani areheologicky. t. j. podle vyvoje keramikv nebo kamennyeh 
nástrojú, ani stratigrafieky. t. j. podle vyvoje geologiukyuh vrstev Obú 
tyto kultury jsou od sebe oddeleny dlouhodobym rozdílem éasovym.

Jinak receno: Nemuzenie tudíz u nás hledati nejmladsí dosud zná- 
>nou kulturu mesolitiukou, t. j. eampignien ani v neolitiukú éorno- 
zemi ze subboreálního l i torinienu. nybrz ve vrstvách tuto úerno- 
7-emi nejblizsícli a z téch máme zatím areheologicky zjifitónu pro eesky 
° a m p i g n i e n  vrstvu hlíny hnédé.

Mu8Íme proto nyní sledovati váechny ceské vrstvy jiostglacialu a to 
°d konee poslední spraSe usazené u nás za magdalenienu ai do neoli-
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tické cernozemi ze subboreálního l i tor inienu,  o niz jsme se jiz vÿsc 
zminili.

Vlastní stratigrafickà chronologie ceského postglacialu podle archeo- 
logickÿch i faunistickÿch dokladû je tato:

Tabulka I.

Vrstva
Chronologie
geologiekà

Chronologie
archeologickd

vegetacni vrstva 
(r) -- omiee

vegetar ni

vegetaëni
tmavà

II I .
terasa
potokû

o  p i*  '>. g d o
© ¡3
CB

ft a
© >> 
ce ce O ©
© f t

actuel dnesek

cernozem

vegetaeni 
tmavohnëdà 

(Chaby)

spodni
seda

I. terasa 
potokû

myanien
subatlnntikum)

zlutà
hlina

v jeskynieh

litorinien
subborealni

travertiny
(hlavni
tvoreni)

reza va

litorinien 
allant ickv

eerno-modrá
(Celàkovice)

lucni
kï’ida

(By si ce)

aneylien
(boreal)

? aneylien 
? dryasien 
(prechod!)

pvemístování sprase 
(Letky-Libcice)

dryasien 
(subarctic il m)

historié. 

La Têne. 

H alistad t

od 2800 
pfed 1900

b ron z
T.—TV(

n eolit 
I . -  III

:isoo

4900

campignien ! 0400

v Ceelnich tardenoisien

_ t ___ I___  t___
I 1

v Cechach tardenoisien

Cechach dosud 
neznâmo

Z toho plyne: Ceskÿ mesol i t  mùzeme h l edat i  pouze ve
vrs t vàch mezi  cernozemi  neo l i t i ckou a sprasi  magdaleninskou,  
t. j. mezi  l i t o r in i enem subboreálním a pos lední  f áz í  zkoncene- 
ho vviirmienu.

ïak é  vsechny dosavadní nâlezy ceského mesolitu: ÎJâbl ice 1914. 
K o z l y  1918, L i s t i c e  *1941, Raz i ce  1939, Chaby 1941, Chÿnë 1941,



8elc 1941, S t f e z m i f  1942. bv ly  skutecne ucineny v nekteré z todito 
vrstev. Prvni z nidi by ] urcen jfiko mesoliticky proto, ze jako archeolo- 
gicky artefakt se nedal typologieky blize vubec poznati a by] z vrstvy 
mesolitické.

Jestlize a rd ieo log ie  (a bv la to jen ona) nam pom ohla poznati pfesne  

staff jednotlivycli v rs tev  pocinaje n nás cernozemi l i t o r i n i e n u  s m b b l i 

re  a l n i  ho , p ak  ovsem  pro naso kraje víme, ve které vrstve tu kterou  

kulturu  m ám e hledati. Pfi tom ziistává ardieo logie  jiro stratigrafickou  

chronologii ponze disciplinen pomocnou, nebof. strati grafio  neimize resit i 

p ro b le m a  ard ieo log ickych , které nejsou ostatne p rob lém y jejimi, nylirz  

m uze archeologii lilavné poslouziti v otázkách paleoklim atologickydi.  

ovsem  poknd  sam a  tyto  diikazy tilavnc rozborem pylovyeh  zrn z pat- 

f icnych vrstev  (raseliny lucni k fida ) anebo d fevcn y d i  ulilíkü má. rraké  

po rozborecli jednotlivycli spolecensfev mekkySii Ize presne stanoviti 

ty p  jednotlivycli podnebi, nebof mekkysi jsou nejmone poliyblivi a molioii 

tvo fit  generaee jen v klimatecli vvfesenycli.

O  stratigrafickou  chronologii mesolitika se pokusil nejnovéji 

H arri1'7) (ze  S e e n g e n ) .  K la d e  K urlnrkm. c a m p i g n i e n  do vyzni-  

vání do liy  lískové a t a r d e i i o i s i o n  asi podle B e r t s c l i e  do vrcbolu  

téze d o b y  tnsne pod vroliol dobv  dubového  lesa smísenélio.

T o  müze ovsem  p lat it  vzdy  jen a jen pro jednotlivá  naleziste. V yvo j  

l idskycli ku ltu r se dá l sice vertikálné. ale jen liistoricky, avsak  nikoli 

geograficky (na pf. v E g y p t é dávno  neolit uz skoncil. nezli n nás zacal 

atd.).
J inak  m uzem e zatim podávat  jenom presné zp rávy  nálczove. Flora 

i faun a  c a m p i g n i e n s k y  oh naleziSf tfelia u R a s  B e j r ú t  ncbo na R a s  

K a r m e l  je p firozené jiná, nez nckdc ve S v y o a r s k u .  tfebaze spadaji  

soucasné do litorinienu atlantického. ale ten niel vsude i vysledky mistni.

0 stfedoevropském campignicnu víme tobo kupodivu malo. \e 
stfednich C'ecluich byl campignien zjistén teprve 1941 ( (1 lia by) a I942 
(St fezmi f ) ,  kdyz uz pfed tim bvl nasbírán v Cecil ách severnicb.

Z  ceského mesolitika znáuie sice rúzné vrstvy. ale nennizeme zatim  

podat jejich stratigra fickou  chronologii, a to proto, ze tyto v rstvy  nejsou 

nikde v y v in u ty  v jednom  ]irofilu a uikde nemaji pfi sve ruznosti vice nez 

jednu  ku lturu .

M územ e ted v  —  a to zase ovsem jen zatim podati arclieologickou  

chronologii takto :

I V  S t f e z m i f ,

ITT. C h a b y ,

I I .  R a z i c e .

I .  K o z l y .

St rnt l if-ki'i olironolnfrjo reiskrho inosolilii.
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Vrs t v y  ceskeho mesol i t ika.

Tyto vrstvy jsou puvodu dvojiho a to: suchozeinského a vodniho. 
K  prvym patrí predevsím rezavá a h n é d á  hl ína a ssuté,  ke dru- 
hym travert iny,  pripadne potocni  terasy.

V teto práci budeme sledovati pfedevsím ony vrstvy, ve ktervch 
jsme az dosud skuteenc nalezli niesolitické nástroje. Nálezy jejieli pocliá- 
zejí jednak z rezave li l íny, jednak z p f esypu a z vátych pískú, coz je 
vlastnc jedno a totéz, nebof oboje ( K o z l v  Raziee)  jsou nejvyssími 
ulozeninami nejniladsí plistocenní terasy pfemisfované vctrcm za me- 
solitu.

R e z a vá  lilína.

Rczavou hlími jsern dosud slcdoval asi v í)4*) profiled!, z nichz pouze
11 obsahovalo faunu mekkysü a to vesrnes suchozeinskyoh. dva profily

*) Nalez is to reza vo b 1 í n y ni eso 1 i t i e ké v Coe hack. (Viz: .1A It. Pi:TI! I'.OK:
Mekkysi ceskeho plistoeonu 1. V ttborník (¡eol. úsla.vu v Bra/.«'.)

1. Barrandov 32. Kostfany 03. lievnice
2. Bavoryne 33. Kolys 04. ttadska
3. Bezno 34. Kosire 05. Kalalico
4. Bolmiee 35. Kourim 00. Shzeno
5. Bouhova 30. Knezoves 07. Nod loo K. II.
0. Brcvnov 37. Kutmi llora 08. Sole
7. Bfeznny Panenske 38. Lhotka Bcrouna 09. Slivonoo
8. Blidnany 39. Liben 70. Si'bsko
9. (-elakovioo 40. Lubná 71. N tod it Iky

10. (-orny Yiil 41. Luzco 72. Strnad u V rancho
1 1. ( 'isovioo 42. Lysoleje 73. ttvrkyno
12. Davie 43. Makotrasy 74. Stainpaoh- Kokorin
13. Dablico 44. Mokro])sy Dolní 75. Ktitary
14. Hlubocepy 45. Mokropsy Borní 70. Tot in
15. Bo levee 40. Motol 77. Trmiee
10. Hostyn 47. Mseno u Melnika 78. Trebotov
17. Hostiviee 48. Nová Hut': Krupka 79. Knot ice
18. Hostivar 49. Pecky Cervené 80. Veleslavin
19. Hostice 50. Podeaply 81. Vokovice
20. C'luiebelee 51. Podhor 82. Yraz Berouna
21. Chueble 52. Podlesin 83. Vrutiee
22. .Jarov 53. Podoli-Dvorce 84. Yselisy
23. Karluv Tyn 54. Polabiny Pardul)ie 85. Ysenory
24. Kbely 55. Poricany 80. Ytelno
25. Klukovioo 50. Prosek 87. Vysoka Li boh
20. Koehanky 57. Radolin 88. Zabehlioo
27. Kolec 58. Koudniee 89. Zakolany
28. Kolin n. Lab. 59. Roztoky 90. Zainaty
29. Koneprusy 00. Ruzyne 91. Zliehov
30. Kopanina Zadni 01. Tiepin 92. Zloneice
31. Kosov 02. fieporyje



iS) r<i( tick.i r h i  i / i i n luKi r  rcskrlio mcsolifu.

byly stanoveny v jeskynieli. Pouze v jcdnom |»riptide" nesporném ( f ) I » 
lice), v jednoni |)ia\dépodobném (Side) a jcdnom odlisném (Cha by) 
byly nalezeny i nástroje mesolil ¡eké. Pfi tom znovu zdürazñujeme, ze 
mluvíme vyslovne o mesolit u éeském a ne jíném (odkud jsein nasbiral 
pfebohate kultury ¡ eoneliylie a lo v Nyrii8) a Palestine.0)

Ceská rezavá Idína, vedlo píseenyeli pfesypú vyznaená ulozonina 
ceského mesolitu se zaeala ukl<i<la( i po premisfování würinské sprase 
a by la jiz liotova pfed vrsl vami neolil iokynii, t. j. pfed eernozemi a pfí- 
padne pfed její prüvodní \ rsl van spodní sedivé lilíny. Tato spodní sedivá 
Idína je vsak pouze vyvojowai. obménou této eernozemi. dejíni zakonée- 
níin je svrehní sedivá Idína. Slejne u eernozemi p 1 isl oeen n í cdi byvají 
rezavé lilíny a to jedna podlozní a dndiá nadlozní.

Rezavá lilína mesolil ieká z pozorovanyeli Í)<S profile ukazujo pouze 
ve etyfeeli pfípadeeh vlaslní oseilaéid zvrstvení a to v rl'f(d)ot o vé, kde 
nprostfed byla visiva lilíny zlulé. \ ('isovieícli lilíny svétlé. v Peé- 
ká(di lilíny eernavé a ve Slivniej lilíny sedé.

Z tobo je tedy patino, ze i za vyvoje teto rezavé lilíny doslo u lias 

asjioii k jednomu klimatolo<prky oseilaénímu vykyvu a to asi nprostfed 
vyvoje celé této vrstvy

Podio eliarakteru obsazené fanny müzeme tentó vykyv pokladati 
za oeldazení a to snad krátkodobé. nebof jenom asi v ñ% profile jsme 
jej dovedli zjistiti. To plyne primo z profiln

1. v T f ebo tovéd" )

neol i t  ik u ni.
rezavá lilína: l 4 az 1 2 m, 
zlutá l i l ína: 1 4 az 1 2 ni, 
rezavá lil ína: 1 4 az 1 2 m. 
p lis tocen/

2. v Císovicícl i :

postneol i t ikn m. 
rezavá lilína, 
svét lá  lilína, 
rezavá lilína, 
pl istoeen.

ni

Naproti toniu v Prokoj i ském loinu u Hlul ioéep. kde je rezavá 
Idína az 1 m moená. jsme dosud nenasli vlozenycli mezivrstev, aé tu byla 
zjistena preboliatá (na kusy) fauna mékkysu. Rezavá Idína vvplnujc 
jánni prívalem vymletou ve sprasi (\\). lomu svedeí následujíeí 
profil:
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V ege tac; ni h lin a lji az 1/';1 ni, 
neolitikum: ëernozem V4 az l/2m, 
reza vá h lina 1 m: mesolitikum, 
plistoecn: spras (W) R/^m: paleolitiküni, 
plistoeen: ëernozem (RW): 1/2 az 3/4 m, 
plistocen: spras (R): 1 /a az 2/3 in, 
podlozí: skâla.

Fauna teto jamy z niesolitika:

1. Retinella ?i Hens M ich a i i >
2 .  Eulota fruticum M ü l l e r . (ab. defasciata)
3. Eulota fruticum f. minor
4. Euomphalia, strigella DaalMinvvrn 

Euomphalia strigella /. minor
0. Striatella striata Müller 
7. Papilla muscorum Müll kr.

ex lnorm. 
ex 25 norm, 
ex 2 norm, 

cea 1.00 
0
2 norm. 
I norm.

Jsou tu zase z a j ím a v á  spoleèenstva forem minor u dvou  jm enovanycli  

druliü  spolu jejieli typy .

Jestlize nejvetsi Eulota fruticum mefi v prüm eru 21 a na vÿsku  

10 m m , tu je j i  /. minor je i pouze IN x 14 mm veliká (a  ovscm i preeliodni 

velikosti, ja k o  t fe b a  10 x 15); nejvetsi Euomphalia strigella morí 
15 x 10 m m , kdezto je ji /. minor pouze 1 2 x 0  mm. Proti ostatnim  i èeskÿm  

clruhum je tentó d ru b  p iece  jen v eelku drobnëjsi,  nez j a k  byl zjistën jinde  

u nás ( „ H l o h o v à "  je skynë ) u S r b s k a ,  subboreá ln í litorinien 10 11;

Z a d n i  K o p a n i n a  —  n àp lav :  10 x 10; K á r o v :  101 x ÎO1/̂ .

Eulota fruticum jest jinak s ostatnimi ëeskÿmi reeentnimi jedinei 
eelkovë stejná, ale vÿskyt jeji /. minor v populaci normálníeh tvarû by 
mohl ovsem i tak znaëit urëitou tendenei ke zdrobnëni.

U  Euomphalia strigella jest zastoupeno jestë i ninolio preehodnÿch  

kusü, pokud se tÿëe jejich velikosti od ty p u  ku /. minor.
Celkein je fauna tohoto nalezistë na kusy velmi hojnà. Byly-li snad 

sein splaveny druhy Striatella striata Müller a Pu pilla muscorum Mül
ler ze sprase (W), nelzc v tomto spoleëenstvu bezpeënë zj ist it i.

3. C e r v e n é  P e ë k v  u K o l i n a  (p iskovna ):  

n e o l i t i k u m ,

r e z a v à  l i l i n a  ( n ë k d e  n e v y v i n u t à ) .

ëernà hlina vzdy zretelná (ale ne neolitiekà ëernozem), 
rezavà hlina (nëkde nevyvinutà), 
plistoee il.



SI ral i^nil ická rlironnln^ic ('•eskrlu) mrsolilu.

4. ¡Slivenec u Prahy: 
p ostneolitikum. 
rezavá lili na: b^ni, 
sedivá 11 lina: l ín (místy scliází),
rezavá lilína: 1 in (místy scliází): splav neogennílio 

stérkn, 
plistocen.

Poncvadz byl v rezave ldíne az do«ud nalezen u nás punzo «vrcliní 
mesol.it, klademc jej rozhodné do litorinienu al lantickélio a nevylu- 
oujeme ani dotek s a noy l ie no, m, s nhnz vsak od nás ani nrcheologiekych 
ani paleontologickycli zkuseností neniáme. Také nejdíde/átéjsí prof’il od 
Kozel z r. 194J

cernozem tedy neolitikum; vodní conchylie,
p í s e i t é p fe s y p y (r e z a v ó) s j e d 11 í m o d S1 < é p e ni ni i k r o I i t i <* k y ni: 

7 *  a z  V a  m ,

IV terasa reky Labe

je ve «veril vyvoji úplné netknulv (ovsem az na proorávání «vrcliní vege- 
tacní hlíny (a podává dokonaly obraz. ktery v prvém profilu tolioto nale- 
zistc z r. 11)25 byl pracné liledán.

Zde tedy pricliázíme na drulié usazeniny-éeského inesolitika a to na 
písecné presypy .Jcjieli «tari jsem r. 11)25 prisoudil ancylienu. 
avisak príchod tardenoisienskyeli mikrolitu u Kozel a «liad 
i u Listice mojil «e státi pozdcji. Pro lo zatíni neniáin dükazu.

Jiná niesolitieká kultura u Razie liad Otavou je rovnéz na píseo- 
nych vátycli vrstvácli. Vsrpnu 11)41 byl jscin prítomen pri jejíni odkrvtí 
(rekonstrukce D cbského druliého dne); kultura la byla ulozena v na- 
rezavélé hlíne pod knovízskou lilínou cernavou (a ta byla kryta ovsem 
«labou vrstvou hlíny vegetacní).

Tyto písecné pfesypy zde jsou povrehovym (tedy následnym) 
útvarem TV plistocenní terasy rícní (Otavy. La lie a Berounky). 
Nemohou byt proto nástroje v nich nalezené jiz z düvodu stratigrafického 
paleoliteni (aurignacienem), jak je púvodnc z Razie uréil Ski/tii. a jak lo 
po ném opakoval D cbskv.11)

Az dosud byl vsechen cesky niesolit nalezen vylucné ve vrstvácli 
«uehozemskych; neznánie ho ani z potoénícli tera« teto dobv ani z traver- 
tinü. Proto také zde téelito vrstev neuvádím. aé vyvoj travertinú liad 
ívankou by byl velmi zajimavy a «liad by poskvtl i eenné doklady pro 
«tudium klimatieké oscilace této doby. Jejich vyvoj je prerusen dosud 
aspoñ v jednom misté zjisténou erosí. Aváak zde by bylo treba zvlástnílio 
studia, nebof materiál spodnícli travertinú je velmi neprístupny. (Pozn.:
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Ve svrclméjsích vrstvách téclito travertinü jsou i drevené ulilíky, snad 
mesolitickó. Vykopávky jsou nemozné a nutno cekati náhodného nálczu 
pfi zvetrávání.)

Ceské kiiltury mesolitické.

Az dosud znánie z poslední doby tri vétsí sidlisté mesolitická a to 
nejstarsí typu tardenoisienského na písecnych presypech n Kozel 
n. Lab. Druhé, jehoz kulturní príslusnost nemúzerae zatím jesté urciti 
pfesnéj jsou Razice nad Otavou. které svou rozloliou a poctem na- 
lezenych nástrojú (nebo odstéj)kú) jsou dosud u nás nejvctsím nieso- 
litikem. Tretím sidlistém jsou Chaby u Prahy, kde byl zjistcn caui- 
pignien.

Dáblice, ( ’hyne, Listice a snad i Se 1c u Prahy poskvtují [)ouze 
nálezy jednotlivé. Strczniíf je sidlistém malym. Ostatníeli12) starsíeli 
prokazatelnc mesolitickych nalezist’ (severní Ceeliy) zde neuvádím, 
ponevadz jejich stratigrafie neznárn.

1. Kozly nací Labem. Prvoií profil odtud jsem uvefejuil r. 1 
az 11)37.13) Jeho sled jest tentó:

Re cent ni p r e s y 11 píseeny,

b) vegetace a zahlinení,
zalilinéní a subfosilní [ifesyp, 
presyp s mikrolity

Druliy profil jsem konstatoval y. 1941 v úvozu ke vsi. Jeho vrstevuí 
sled jest:

sedy, hlinity písek — vregetaéní píscitá hlína: 1—4 dm 
h a 1 Is t a d t,

cernozem: 1¡i az 1/.¿ m conchylie subboreál. litorin. Bassom- 
matophora,

rezavy ])ísek: 1/4 az lri m,
váty písek 1/5 az 1/3 m: tardenoisien,
plistoeen: nejmladsí terasa feky Labe. IV

Tentó profil ukazuje klidny vyvoj. V tardenoisienu místalo nad 
vátym pískem ureité zahlinení (rezave vrstvy); pak následuje vvvoj 
cernozem i a tedy stoupnutí hladiny Labe, nebot nad tardenoisienem 
se vyskytují vodní mekkysi*, jak je patrno z tolioto vyetu:

1. Hyalinia (s. 1.) sp. juv. 1 ex.
2. Zonitoides nitidus Mülltcu 1
3. Vallonia, sp. 3
4. Pupilla sp.. 1



Strat¡.u[ralieká t*lii*t>ii<»lo<í¡<> eeskélio mesolitu. !)

5. Zúa lubrica Alru.in;
0. Lucana oblonga Dkai* var elouyala Clicss. 4 ex.
7. Amphibina riegan* Hisso var. 2 ex.
$.*Limnophym palu*tri* AIí’ i.l. 1
S).*Galba íruncatuia Miu,. 2

10 ATropidiscus marginal un D u a l -. I
\\ A Paras pira sp. juv 1
\'2.*Bithynia loi/acuia/a L. 2
13.*(7yrorbis erigíala Al c i.u;a. 4

Kozly14) samy jsou typiekym tardenoisicnem; o tom nemiize 
byt pochyby. Objevil jscm jej r 1 !)10; volká sbírka nástrojü byla ii arelieo- 
loga J oseka  J íuv  (Irubá eást je v Nár. musen v Praze a nejvetsí poce! 
nástrojú má (bies P Pitos me, kterv jieli také nejvíce nasbíral. Tyto 
nástroje byly vyrábeny na miste, a to z terasovyeli stérkü labskyeli 
(ehalcedony, jaspisy aeliátv krist’ál atd.).

Mimo tyto mikrolity byla zde i souéasná drulul industrie, a, to buliz- 
níková. Material k ni poskytla nedaleká skála. Typologieky rozbor nalira- 
zuje zde (práee tato není arclieologiokou) vyobrazení na tal). 7. Protil Ize 
sehematioky znázorniti takto:

T a b n l k a  I I .

~~ ' ' _ Vrstvy
váty __ ( íeolofíifkú clironolo^ií;
pí.sek recentín' ( eróse) ^

povrchová vefíetace zahliñování 

a zablineny jjovrcli subfossil. pfesypu

1
pfítoinnost 

( (jwinter actuel)

myanien svrcliní 

myanien apodaí 

/píechodní

písecny presyp

za 111 inéní 1 íal lst a c 11 ské

/  mezivrstva
/presyj) /

cernozem
litorinien

\subboreálni

mikrolity: tardenoisioii a noy lien? y

pfesyp
/

dryasicMi
.

nejmladsí terasa Labe IV  terasa
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Tabulka 111.

Yrstvy erodovanó

váty písek recent ni

povrehová vegetaee 
zahliñování

zahlinnní 

písocny pfesyp 

zahlinéní hallstadt ské

\
pfesyp

mikrolity tanlcnolsuni

pfesyp

piistocon: IV  terasa Labe

Vrstvy zbylé

llazice nad Otavou.11) lö) lH)

1041 jsem profiloval toto nalezistc s tínito vysledkem: nástroje byly 
objeveny pfi odvázení písku z nejmladsí plistooenní terasy í’cky O tavy  
u rybníka Kezab ince. D uusky popisuje svúj profil takto:

ornice: 20— 25 cm, strepy : b ronzove, bal Istadtské, la-
ténské.

diluvium (zlutavy písek): Ibcin, palcolitická industrie, 
svetly  písek: 1 m, 
pískovity jíl.

A vyslovne praví, ze ona ,,paleolitieká industrie" se vyskytuje vy- 
luenc v tointo zlutavéni písku.

rrento písek není vsak „d iluviem" nebof nía mesolitieké nástroje; 
byl druhotné premísfován vétrem. 2lutá barva pochází od zelezitych 
kolloidü a znaeí prakticky zahliñování. üstatné v terasáeh, nemohou 
primárnc byt kultury! Vyskytují-li se pfece, dostaly se do nich jen dru- 
hotne. Tak je tonm vsude v terasáeh. Jako príklad uvádíni nejnovéjsí 
nález v .Barn.field-I.Mt u Swenseombe ( K knt ), kde v premísténé 
terase (srv. K. P. Oakeey  & G. M. M okant : „Ein Mensehenschädel 
altpalaeolithischen Alters von Swanscombe Kent", „Quartär", 
1030), byl nalezen levalloisien, coz je die B keuile acheuléen I I I .



Stra tigra fickn clirminlngir <Vskóli<> mcsolilu. I I
Archeologické nálczy objevonó bud' na terase aiu'bo v 1 orase samó 

byly sem odjinud mimo dosaJi torasy spláolinuty.
Zarueene souóasiiého st-árí s torasou muzo byt jen terasová fauna, a 

to: 1. conchylio, 2. t y by |v tropceli i vodomihií ssavoi (liroeli) nobo jo- 
stéri (krokodyl a aligátor)]. Vscehny ostatní kostcrní zbytky mobow byt 
sice téhoz stáfí jako 1 crasa- (pri iitonulí zvífctc), alo mohou byt. istnrsí. 
kdyz feka prohlubujc prekládáním toku novó revistó. ¡Vlüj profil pís- 
kovny z R az io  nad O tavou  byl zjiston takto:

vegctaóní b lina (ovsoin písóitá): I 2 .‘lililí.
4. váty písck (zbarvoiiv zolozitymi kolloidy): 2 1 din.

mesolit
ib bíly písck: l'/^m p I i s toce mi í 1.crasa. Otavy
2. stcrky,
1. tereierní zeleny jíl.

l e n t o  p r o f i l  s o  l i s í  o d  p r o f i l u  D i  u s k i í i i o  t í m .  z e  j s o n  v  n o n i  n v o d o n y  
j ó s t e  í n c s o l i t i o k ó  n á s t r o j o  z  v r s l v y  b í l ó l i o  p í s k n .  c o z  p r a k l i c k y  n i o  n a  
o e l k o v é  s i t u a c i  n á l e z u  n o m ó n í .  n o b o t ’ z a  p r í c l i o d u  m o s o l i l  i k i i  m o l i l y  z d o  
b y t  m a l é  p f e s y p y  a  m o z i  n i m i  o b n a z o n ó  n e j s v r o l i n ó j s í  v r s l v y  t o r a s y  
T a k ó  m o j e  u r ó e n í  f a k t i o k ó h o  s t á r í  ( ó l o  k u l t u r y  j e s t  j i n ó :  j o  t o  p o s t i H r d o -  
n o i s i e n s k y  m e s o l i t  a  n i k o l i  . . p a l o o l i t “  k  n e m u z  s o  D i j h s k y  d a l  i n s p i r o v a t  
J osekem ÍSk t'Tim c m , a ó  n a  p r v n í  p o l i l o d  j o  t u  v i d ó t  v l i v  t a r d o n o i -  
s i e n s k y .

Jinak je Iniini na zulovyoJi rozpadooh liad rybníkem. Zdo jo profil 
jiz jiny:

4. vegctaoní h lina svótlá: I .4 din.
.4. vegetaóní hlína tinavá: l--.4dm. stropv bronz. kultur 

m ladsíoli,
2. zlutá hlína: 2—4 dm, mesolit iount.
1. rozpadló bal van y zuly.
zulová skála.
Mesolitik pouzil téohto uvolnónyoh zulovyeh skal k opórum pri vv- 

robó nástrojü, coz je saniozfejmó. Nástrojo mosolitickó jsou i v óernó 
hlíne na brelni. kam se dostalv vvvozoním bahna pri úpravé rybníku 
Rezabinee.

Cha bv.

Je to jedno z nejdülezitejsíeli nalczisf stredoevropskólio mesolitu. 
nebot' predstavuje první nalezistc campignicnu s jeho typiekymi gigan- 
tolity.

První skuteóné uróitelny nástroj jsem nasel ve vrstvó hnódó lilíny 
(asi analogon rezavc lilínó), která lezela pod noolitiekou kulturní
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jamón vyplnenou cernozemí; cernozem tu i dale tvorila souvislou 
vrstvu. Y tomto profilu se jeví pomery takto:

vegetacní lilína: 1/2 ni, quintér, 
cernozem : l/i az l/.¿ m, neoliticum 
linedá hlína: az l1/., m, campignicn
krídovy pískovec.

litorinien *< s u b b oreál n í, 
a tlanticky

Jinc profily v íiejblizsím okolí jsou:

1. vegetacní hlína, 
ë ernoze ni, 
linedá hlína,
váty  písek z rozpadlÿch pískovcü krídovych, 
pevny pískovec krídovy;

IL. vegetacní h lina: l/4in, quinter,
ccrnozeni: l/2in, 
lincdá hlína: b., ni.

litorinien <
su b boreáluí,
a 11 a n t i c k y ,

p re ni ís tovaná spras: '/4 m, ])ostglaciál v uzsíni smyslu. 
spras (conch y lie): l/2 ni, xviirm.

Z tcchto pozorovanÿch jirofilü vyplyvá tentó schematicky profil:

T a b u l U a  IV

Vrstva
Chronologie

archeologieká Chronologie geologická

vegetacní vrstva 
(ornice) historikum actuel

cernozem
neolitikum 

(píchaná keramika) litorinien subboreální

lmedá hlína campignicn litorinien at lanticky

písecnó presypy 
( váté písky)*)

bez nálezu; jinak ale: 
mesolitikum stnrsí

t
postglacial spodní

premísfovaná spras

spras magdalénien Würm

Stratigraficky je tedy zdejsí canipignien dolozen skvcle. Paleontolo- 
gickÿch nálezú v teto jeho vrstve dosud není.

*) Tyto vátó písky jsou zde i ve sprasíeh. Jsou to jednak zvêtrale pískovec 
krídové, jcduak terasovy material neogenni (ínioccti).
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C a m p i g n i e n  s a m  n e i i i  o v s h i i  k n i l  m o i l  j e d i n o u .  X n ; i i n (* i  j i n d e  r a d i i  
j c d n o t l i v y e h  k u l t u r  c a m  p i g n  i c n s k y  e h .  z  n i d i /  j e d i m  n a / v a l  k d v s i  
B a v i o r  a  s  k  a  I o  n  i c  n . p o d l e  \ s k a l o n u  v  P a l e s t i n e  . ) u d ( * i .  C h r o n o -  

l o g i c k y  j i  B a y i ; r  n e m o l i l  j i z  v f a d i t  d o s o u s t a v y  o s t a t n i e l i  k u l t u r  c a m  p i g  
n i e n s k y c h  t a k  h o j n y c h  v  n e j b l i z s i m  a n e l i o  a s p o i i  n e v z d a l e n e n i  o k o l i  
A s k a l o n  u .

Za nejmladsi palestinsky cam pignien pokladam knltuni nalezenou 
na pobrezi more pod Has Kam i el n Bath (Bilim. Typicka dial a a se- 
kyry zdejsi poelia/eji z mistnilio kridoveho roliovee a pa/oiirkn a json 
doprovazeny priivodni indust rii veilin' promt much tvaiii.

Take stratigrafie tolioto nalezu odpovida liplne tomuto tvpu pales- 
tinskeho eam pignienu. Nalez lezi v mladsieli vrstvaeli nezli je typ 
eam pignienu od Benja miny l7) mnoliem ro/munitejsi s klasiekym 
„fcopolovyrn srdeem " tva.rem. ktery uz je nemozny prave v Bath 
(Bilim . Zeela jiny je i cam pignien drobnydi nastroju ve Wadi Mn- 

laelia (sev (B ililea ) a velmi prim it ivni cam pignien od Nadir 
Mend adz.

Kdybye.hom snad si cliteli vytvorit alespon provisorni linii tcVhto 
jmenovanyeh nalezist’. pak by znela 4. Bath (Bilim. 3. Benjamina. 
2. Har K arm el. 1. Nadir Hendadz.

Nas cam pign ien  z Cha l> ma ureite vztaliy svymi nekterymi gigan- 
tolity ke stanici posledni (ovsem soustava eampignienu neni jeste ho- 
tova, nebof teprve nvni zaeina se k ni sbirat material a to po koneiiuieh 
dosud neznamych).

Nejmladsim typem evropskeho eampignienu jsou danske k j«»k- 
kenm adingy a jim typovc predehazeji nalezv u Bath (Bilim.

Cam jrignien v Chabech nema ani flint, ani sekyrek (o jednu ta- 
kovou se pokousi cam pignien ze S tfezm ire  u Tabora. ale ten nui 
prilis main nastroju nutnych k jakemukoli ehronologicko-tvpovemu 
zaveru podrobnejsimu). Ma industrii nejprimitivnejsieh. velmi hrube 
opracovanycli retusovanych tvaru.

Nastroj e. 1» (12 cm dlouhy ma ."> hrubyeh vrubii pouze na jedne 
strane).

Nastroj c. 13 je na jedne strane sice retusovan. ale kolem nui 
jeste retus uzitkovou. Bylo k nemu pouzito nejakeho polovalounu (10 
X l 1 ¡2x (> cm), pnive tak jako ke stejnemu luistroji z Wad i H endzas. (14) 
ktery se zda byti predchudcem vlastnich eam pignienskyeh pest nidi 
klinu. Tyto pestni kliny predvadi dale v Chabeeh trojplochy vvretuso- 
vany klinovity hrot (7 x (> X 31 4 cm) a i nastroj c. 12. ktery se od pre- 
desleho lisi tim, ze je vysokou zaliroeenou deskou (ck: a 4* 2 3 cm).
Kombinovanejsi je vysoke, easteenc rctuSovane skrabadlo ctyrploehe 
(7 x 3l 2), jehoz bylo pouiivano i jako klinoviteho hrotu. Z gignntolitu
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jsou nápadny deskovité nástroje (v. 3V2— 4, d. x s. 1(5 X 13 cm), 
z cásti hrubé retusované v obvodové ostrí. Jiny (v. 4, d. 14, s. 10 cm) 
opét. po dvou stranách tupé (kolmo retusovanych 3), (v. 4 x 2 ,
d. 121/2, s. 17^ cm) po dvou obvodovych stranách retusovanych. K  nim 
se radí obdélníkovité skrabadlo (v. 372— 3, d. 18, s. 8 cm), na trech 
stranách retusované, prohnuté. Dále jsou tu nástroje nepravidelné jaleo 
c. 15 v. 7, d. lP/a, s. 1372 cm ve tíi velké vruby pri jedné strané vyretuso- 
vanymi a tíeba konecné d. 20, v 0l/2, s. 8l/2 cm). Gigantolitické ..dláto“ 
(pie) velmi dobre retusované, jinak trojploché s jedním koncem vyretuso- 
vanym a druhym prírodním c. 17.

O ostatnícli nástrojích (i drobnéjsích) tohoto nalezisté se zmíníme 
v práci jiné. Nalezisté toto je velmi rozsáhlé a dosud jsme nasli jednotlive 
nástroje na téchto místech: 1. S todú lky, 2. K rteñ , 3. Chaby centru m, 
4. D rahelsky kopec, cili R uzová , 5. Hostouh, 0. Hájek. Tím nc- 
pokládáme toto sidlisté dosud za vycerpanc. Hále byly ucinény nálezv 
u ” Z le jé ín a , 8. Sobina a 0. T febon ie .

S trczm ír u Tábora.

O velikonoeích 1042 nasel zde Fit. Phoskk1’’) 11a jíoli v |)rofilu: 

vege ta én í h lína (r): 10— 20cm, 
z lu tá  hlína: 10 -30 cm. cam pign icn , 
skála,

nástroje cam pign ienskc z kremencc vyrobené. S trczm ír pokládám 
za mladsí nezli Chaby a to proto, ze tu byla nalezena velmi primitivní 
sekyrka, kterou z P a le s t in v  znám jediné z cam pign ienu nejmladsího 
(Bath Calim ).

J izera  relea.

103020) nasel jsem ve sbírleách musca v Brandy se n. Lab. cam- 
pigniensleou (s. 1.) cepel z chalcedon-jaspisu. vyrobenou zrejmé 
z místního materiálu fíení terasy. Nalezisté bylo oznaceno: ..nánosv 
Jizerv'"' Svvm tvarem se shoduje úplné na pr. s nálezy z ga lile js lecho 
Sfadu.

Nástioj sám je plochou nepravidelnou cepelí s typicleou retusí 
cam pign ienskou  (s. 1.) a jeho chronologii umoznila vlastní znalost 
leultur syrsko-pa lestin skych . Stratigrafie nálezu je neznáma.

fláb lice , cihelna pod Ládvím.21)

profil: v ege ta én í h lína tm avá: 2 dm.
vege ta én í h lína svétlá : 3 dm,
cernozem  nebo podobná hlína tm avá: 1 dm,
reza vá  hlína: ^^m, m e s o l i t i c k  \j nástro j p a zou rk ovy ,
plistocen: spras atd.

II



Si rntigmfieku chronologie coského mesolilii. 1.5

Bahor12) (str. 8) klade tente» odstëpek (nikoliv nozik!) jestë do pa- 
leolitu. Je to vsak stratigraf icky mesolit, ne bot byl nalezen mezi 
neolitem a plistocenem, nikoliv v piskovitë vrstvë, jak je B v non km 
uvedeno, nÿbrz v rezavé Mine22) (viz profil). Nález nemà nie eo ëiniti se 
»SïORCHovor „kostrou koby liskou“ která vûbec nepochází z teto vrst w  
nÿbrz z typicky neolitickë ëernozem i a sama patfi kullufe snürovë. 
To ostatnë dosvëdëoval i prvni její nálezee Joskk J íiia. Odstëpek sáni. 
mikrolitickÿ, znstal ve sbírec B vnonovr:.

Cbÿnë.

Profil: 4. vegetaení b lina tmavá: 2- -.4 dm.
8. vegetaení b lina svetlá: 2 U dm.
2. ëernozem: .4 dm.
1. rezavá b lina s opnkovou ssiiti: 3 4 dm. mesolil.
plistoeen: spras I —? m.

Nález poebází z mista, kde vsecbny ëtyri vrstvy bolocenni jsou dobre 
vyvinuty. Nëkde (na obebu strâiië) 1 2. a .4, splÿvaji.

L istice n. Berou n kou.24)

Ve zdejsi piskovnë na clrubé terase jsem nasel jeden m ikrolit a to 
téhoz typu, jako jsou mikrolit y z K ozel n. La boni.

Profil nálezii je tonto:
vegetaëni lilina seda, píscitá a sy|)ká: l--2dm. 
vegetaení h lina cernavá: 2—3 dm. stfepy kultury bradistni 

a rimské (dr. Aksamh' mival odtud neolit volutovÿ). T n r h m  

austriaca Mühlfkld,
rezavá lilina postglaciální: 3—4 dm. bh m in p h n l ia  s tr iq r l ln .  

pi se en ÿ pfesyp: meso lit icky mikrolit. 
drubá plistocenni terasa Berounky.

Podle analogie s jinÿmi vyskyty nemûzeme tentó nález vfadit jinam. 
nezli do tardenoisienu.

Se le u Prahy.25)
Ve vrstvë premistënë sprase (ale nikoliv v pevném profilu. nÿbrz 

vodklizové vrstvë, p. ref.) byl nalezen mikrolit vyrobeny z bilébo kfe- 
mene, kterÿ se neliSí ani materiálem. ani tvpologieky od mikrolitii 
z K oze l n. L. Pak by patril ovsem tardenoisienu. Profil nalezistô je 
adán takto:

vegetaení lilina (ornice), | melio.raei smiseno. ncolitioko 
ëernozem bolocenni, J stfepy
spras premistënà: mikrolit, 
spraS (W): Equns caballus fossilis L.



Jeskvné „S lo n p o vá “ u Srbska nad Berounkou.

3. X I. 1940 nalezli jsme s Fr. P roseen: pri sondování této jeskvné, 
která méta byt znicena lomem (a dnes uz je) na jednom miste ve vysce 
pul druhého metru ode dna trojí ohnisté a to:

J (> Jar. Petrbok:

Tabnlka V

Vrstva. Kultura Paleontolofíicky nález

ssut stropová 
a hnedá lilína

conchylie; z osteoloyie 
hlavnc Le pus ti ni idus  L.

oliniste /

cernozemní lilína. T , , eonchvlie kultury volutove

ohniste / /

r,1<lavá hlína mesolitickó
conchylie ve vedlejsí 
jeskyni i velini cetnó 

kosti drobiivch obratloveu

pl
is

to
ce

n

ssut’ .stropová 0
!

0

\  ohniste / / /

zlutá lilína e i i -  kosti ssaveu ct. niagdalemen

i  i

cervená lilína lartetien j  kosti
1  !

manganová vrstva 0 í  ( )
I

/ / / / / / / / /  / ská la / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / / / / /

Ponévadz rudavá hlína (analogon s typickou rezavou lilínou volného 
terénu) lezí inezi archeologicky presné horizontovanym svrchním pa- 
le o litem  (m agda len ienem ) a v o lu to v y m  neo litem . je její meso- 
litické stáfí nepochybné. Také conchylie v ni nalezená odpovídají svym 
spolecenstvím tomuto období.

Vyeet a asociace druhú plyne z toboto pfebledn:

1. Hyalinia sp. 1 ex
2. Discus rotundatus MPlleii 4 ex
3. Vallonia costata M üller 1 ex
4. Chilotrema lapicida, L inxé . cea 200

Chondnda tridcns Müller 2

0. Pyramidula rupestris De a pa rx a i d S

7. Papilla cu-pa Jax 3
S. Papilla bigranata R ossmaesslek . 1
9. Isthynia minutissima H artmann 9
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iauna tato by la zjistena \’ jedné ved lejsí jeskyni, ktcrá niela s jes- 
kyní sloupovou dutinové spojení.

P ísk ová  Lhota  11 Podebrad.

Na vozové cesté mezi P ískovou  L lio tou  a H orá tv ím  u starélio lab- 
ského jezírka nalezl jsem jednu jedinkou m ik ro litiekou  eepel o roz- 
mörech: d. 20, s. O1/.,— 0, v .‘P/2nim. Je z bílého kremene, úzká, dlouhá, 
vysoká. dobfe retusovaná s tupou spickou. »S ni byla nalezena tato fauna:

P o s t -
\1 o so l  ir N e o l i t

n e o l i t
R e r e n  ( .

1.— 2.  Vallonia s p p . •

3.  CocMicopa lubrica M  i ' i a . K R • •  - •  - •
4.  Chondrula tridens M  i' ia. ia: • • •

i>. fiuccinm P f ei ff er i Ros.U.. •

(>. dalba Iruncatullu M •

7.  Core,tus corneas I a  N N í ; . • •

8.  Tropidiscus vatryinatns 1) li \ i1. . • •

0.  Paraspira leucosto?na M i u a r r 1
10. fíilhinia tentaculata L i N N í ; •

Jde nvní o to, je-li tato fauna soucasná t a rdenoisi e nskou 
eepelkou a nebo je-li niladsí.

Nalezistc .samo je u mclkélio jezírka. které jest zbytkem nejakého 
ramene feky Labe. Teprve podrobncjsíni sledem dalo by se presne fíei. 
kdy a proc tok feky byl prelozen jinam.

Jisto je tedy jedno. 
a to, ze tardenoisien - 
ské osídlení bvlo zde na 
písku u vody.

Nás profil je velmi 
mélky, nebof i lined na- 
rázíme na spodní vodu.
Známe proto jen tyto 
vrstvy a nevíme, zda te- 
rasové písky spocívají na 
kfídé, ei není-li nekde 
snad prítomna jeste i 
lucní krída (to by bylo 
Jze zjistit vrtem).

Profil je nejlepe vy-
stiíen timto obrazem: 18.*Písková Lhota: Profil s tardenoisienem.

B  /. m P te io ff/ r it*r j
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Na misté tomto je tedv fauna:

I. (Fravdépodobné) m eso litieká . II. n eo lit ick á . ITT. postneo- 
lit ic k á  a IV recen tn í. Známe ji velmi neúplné. nebof vrstvy nejsou 
nikde odkryty Frece vsak se nevvmyká z obrazu polabské fanny téhoz 
stárí, na pr. od Lysé. M ilo v ie  a Raso vio. kde vsnde byly piof ily 
krásné odkryty ])o  teto fanny vstnpnje j.ako novy cien HeliceUa obvia 
H a r i ma xx v pékném tvarn.

Rozdíl mezi onémi étyfmi fannami nemúze byt ovsem druhovy 
nybrz jen ve spolecenstvn (bylo by Ize zjistit ponze prílezitostnym od- 
krythn vrstev).

Jinak fauna tato je prnbojná. nebot" ozivnje vsechny zavodncné 
prítoky kde ovsem Covetus corneas L i x x n nabyvá formy zdrobnélé. 
Druhy snchozemské (Chondrnla trideas MPlckr. Cohlicopa lubrica .M c u.i:i; 
a Papilla mascar am M (' i.i.kh ) mimo nvedenon jiz HeliceUa obvia 
.maxx, která zije vesele i v políeli. vegetnjí ponze na zbylycli mezích.

S va ty  Jan ])od Skalon.

Jak patrno z prof i In:

11 lina v eg e ta cn í a s val) ova.
ssnf a p ra eh is to r iek é  s trepy
sy j)ké tra v e r t in y : 2 az 3 4 m. conchylie ,
HI. z ah line ni: I— 2 dm (con ch y lie ). nh líkv. 
pevné tra v e r t in y : 2m. conchylie . 
sypké tra v e r t in y : az 12hi. conchylie ,
II. zah linén í: I— 2 dm. con ch y lie . n h lík v  
ssn t: — 1 dm,
sypké tra v e r t in y : — 4 dm, con ch y lie , nhlík  v
1. zah lin én í: 1—2— .4 din, con ch ylie . nh líkv, 
vlastní ]>evné travertiny

je ve zdejsích znamenitych travertinech. a to v travertinech nejmladsích 
trojí zahlinéní a v ném (i mimo né) json nhlíkv

k'ítárí téchto nhlíku nelze ovsem podrobnéji urcit, nezli snad a pravdé- 
podobné na období mesolitické. coz neríká ovsem pfílis mnoho a to proto, 
ze nz dávno vradili jsme tyto travertiny do lito r in ien n  at la ntického.

Doknd nenajdeme mezi témito uhlíky ani stfepn. ani nástroje. nc- 
múzeme ríci. jak json ty vrstvy vlastné staré. Zatím jenom dokaznjí. ze 
vyvoj téchto travertinovych vrstev nebyl uselren periodickvch oscilací. 
ktcré mají svúj pnvocl v kolísání klimatickém.

doto nalezisté pfijiomíná podobné kolísání n H rh o va 26) na Slo- 
venskn. Zde bylo lze nréiti vsak aspoñ dvé hlinité vrstvy podle stre])h, 
éehoz nad Iva n k ou  není.
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Nas pûvodm27) profil tëchto-travertinü bvl sicc dopluen 194 1 28) pfi 
profilovâni vlastni jeskynë. aie prâvë /de predlozenÿ profil je opët v jiste 
éàsti mnoheni podrobnëjsi. K \ yreseni podrobnë stratigrafiekë chrono
logie ovsem /. uvedenych dùvodu nestaci. Primo nad travertinv nalezl 
jsem sice strepy nëjake mladsi bronzové kultury. ale ty neureuji ani jedno 
mezitravertinovë zahlinëni. Hozborem conehylii si take nepomüzeme 
a tak uvâdime sem tento prof il jeu proto, ze mûze patrit jeste mesolitn 
i v techto zahlinënyeh obdobieh. stejnë tak jako müze uz as]ton jedna 
vrstva z nieh byt neoliticka.

Otàzku tuto rozresi jeu prihodnÿ juilez archeologicky

Z a \' ë r.

V eeskëm mesolitn ostre archeologicky (mezi magdalenienem 
a neol i t i ckou keramikon volutovou (i stratigral ickv) tedv mezi sprasi 
würmskou a cernozemi ze s u l> bo reâ I ni h o l i tor iniemi )  vyznacenem. 
zjistil jsem dosnd tyto kultury: I. ta rdenoisien (Koz lv) .  II. Haziee. 
1 Tl. campignien:  a) Chaby b) Strezmir  (ojedinëlë mdezy: dizera. 
Dâbl ice,  Chynë. Listice.  Selc. Jeskynë Nloupova.  Piskova 
L l i ota sem nevrazuji prâvë tak jako: ( ’habsky okruh: Stodi i lky.  
K  rte ii. Drahelsky kopec. Hostouh. Hâjek.  Zlejcin.  Sobin. 
T f ebon i ce )  aty seshoduji stratigrafieky i charakterem famiy mèkkysu se 
stejnÿmi casovvmi pomëry ve stratigrafii sy rsko-palest i  nske. ktere 
osobnë zmim nplnë.

C h i o n o l o y i c k o - 1  y  p o l o y i c k y  p f e l i  l c d  s t r u  t i y  r a f i e k y  

d o l o z e n y c h  n u  le/,  i s  f  c e s k é h o  m e s o l i t n .

A r e h e o l o f i i c k r t  X a l e z i s t ë  !

( l o b a

B .  S t  f e z  m i  P.

I * * 0 ' h u b y  a  j e j i c h  o k r u h :  * S t o d n l k \ \  * K r t e n .  * T f e -  

( ' a m p i > n i e n  b o n i e e .  * D r a h e l s k ÿ  K o | ) e e  R u / . o v û ,  * H a j e k .

P l o s t o i i M .  * Z l e j e i n .  * S o b i n  ( ? * ( ' h y n ë )  ' M r a v e r t i -  

n a d  * r v a n k o u :  f e k a  J i / . e r a .

* R a z i c e  ( s  v l a s t n h n  p r o f i l o v â n i m ) .

*  K  o  z  l y ,  V j e s k y n ë  * . , S  I o u  p o  \ <V‘ u  1> u d  n a  n - S  r  b s k  a .  

* l ) i s k o v â  L h o t a .  * L i s t i o e ,  ? S e l c ,  ? *  I ) a  b  1 i e o .

*  V i a s t n i  s b ë r v .

j

1 T a r d e n o i s i e n
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3.*llezabinec: Jedno z nalezist v pisecniku.

4 .*Bezabinec: l ’ lození mesolitu pod zalilinenou vrstvou (foto ret. P etRÍK).
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linéela: campignien —  c plistocenní spras (W).
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10.*Chaby: Campignionská játna s násiioji.
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TAB. VU.

*C h a b y : campignien, vÿbër nástrojú.

12. Chaby: Campignienskÿ „pëstni klin“ . —  13. Campignienskÿ „pëstni klin“ . —  
14.*Nâhr Hendadz: (Cîalilea): Campignienskÿ „pëstni klin“ (ve srovnání scíslem 13). 
—  1/).*Chaby: Campignienskÿ klin s vruby. —  16. Campignienská ëepel s vruby.

—  17. Pic.



XVI.

Meridionâlni vlivy v lisejnikové flore Zâpadnich Karpat.
M é r id io n a le  E in f lü s s e  in  d er F le c h te n f lo ra  d er W estka rpa th en .

JINDËICH SUZA, Praha.

(Doälo dne 20. iervence 1942.)

V pokraëovâni studii o elementech lisejnikové flory stfedni Evropy 
pojcdnam dnes o druzich, znamenajicich v severni câsti Karpatského 
ohlouku souvislost s kvëtenou jihoevropskou, pfiliv od jihu. Omezim se 
na nckteré zvlââtë pozoruhodné pfipady jako vzory, a to tentokrât ze 
skupiny lisejnikû podk ladû  vâpencovÿch  a do lom itovÿch .  Jednâ 
se o druhy mediterranni a o oreofyty jiho- az stîedoevropskÿch horskÿch 
systémû, dosahujici smërem k S a SV prâvë v nasem uzemi krajnich bodu 
resp. hranice svého rozâifeni. Vytkl jsem si za ukol sledovati povahu jejich 
vyskytu a rozsifeni, jejich zastoupeni v  jednotlivÿch vegetaënich hori- 
zontech i kvëtennÿch oblastech a upozorniti na jejich fytogeografickÿ 
eharakter i jejich vyznam pro geobotanické rozclenëni Zâpadnich 
Karpat.

Tohoto tématu jsem se dotkl jiz také na jinÿch mistech, viz kromë 
jinÿch J. Suza 1936 (inkl. mapek rozsifeni L e ca n o ra  crassa, L .  fra g il is  var. 
su bcetra rio id es , L .  len tig e ra  a L e c id e a  d ecep to ria  v Zâpadnich Karpatech),
J. Suza 1937 (vcetnë mapek rozsifeni C a lo p la ca  fu lgen s  a L e ca n o ra  le n t i

gera  v Zâpadnich Karpatech a na Ceském masivu) a J. Suza 1925 (mapky 
rozâifeni L e ca n o ra  crassa a L e c id e a  d ecep to ria  na Moravë).

Prvni ëâst. Speciâlni charakteristiky jednotlivÿch druhû.

1. Lecanora  crassa (H uds.) Â ch .

Lecanora crassa Acharius Lieh. Univ. 1810: 413. — Lichen crassus Huds. 1778. 
Squamaria crassa DC. 1805. —  Cfr. A. Zahlbr. Cat. lieh. univ. V, 1928: 612, n. 10732, 
inch f. dealbata (Mass.) Mig., f. melaloma Ach., var. caespitosa (Vill.) Rbh., var. 
cetrarioides (Mass.) Jatta, var. liparia (Ach.) Nyl., var. subcerebrina Zahlbr.
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Hruh ze sekce Squamaria (Placodium), napadny tlustou stelkou, 
v pomerne statnych rüzicich se rozrüstajici, v  utvareni stelkovych üstü, 
v barve a ojineni povrchu stelky a pod. dosti variabilni.

C elkove ro zs iren i (areal). Lecanora crassa nälezi ke skupine 
jiznich druhu: Kanarske ostrovy, Maroko, Mauretanie, Alzir, Tunis 
(Patouillari) 1897 se zminuje, ze na pousti pokryva nekdy ve tvaru 
L. crassa v. deserti Hue rozlehle plochy, upominajici z dalky barvou na 
rozlite mleko), Tripolis, poloostrov Pyrenejsky a Apeninsky (na Gran 
Sasso jeste pfi 2080 m), Korsika, Francie (srov. tez mapku u A. Magnin), 
Britske ostrovy (podle A. L. Smith 1918: 260: „general and common 
throughout the British Isles, more especially in the southern connties“ ), 
jizni Skandinavie (vap. obvody v sirsim obvodu stockholmskem, vcetne 
Oelandu a Gotlandu a pak u Osla; cfr. T h . Fries 1871: 221 a doplnky 
u G. 0. Malme 1926 ve Svensk Bot. Tidskrift p. 57), v  celem obvodu Alp, 
Svycarsko (E. Frey 1923 udava ji v polohach zvlaste vysokych), Tyrolsko 
(rozs. zvl. v jizni casti), Badensko (na pi. B ausch jmenuje ji na 4 loka- 
litäch), Jura, Bavorsko (vz.), na vychodnim okraji Alp jizne od Vidne 
(Wien), roztr. ve Stredonemecke hornatine, Vestfalsko, Hesensko, Du- 
rinsko (sec. L. R abenhorst, Krypt. FI. 1870: 245: ,,Auf Kalk- und Gyps- 
boden, in Thüringen und in den südlichen Vorbergen des Harzes ziemlich 
verbreitet —  nach dem Herbar W allroths —  am Seeberg bei Gotha nur 
steril, am Kegelberge und im Mühltahle bei Jena, A hles“). Am Kyff- 
häuser, Gypsboden, sec. H. R eimers 1937. —  Chybi v Sasku, Slezsku 
a v  Üechäch. —  Jizni Morava (roztr. az po Brno), Slovensko (65 lokalit), 
Madarsko (ve Stredodunajske hornatine caste ji a jeste ve skupine Buko- 
vych hör ci Bükk), Rumunsko (na pr. Cheia— Turzu, sec. P. Cretzoiu 
1939). —  Bude treba ale zkontrolovati üdaj o jejim vyskytu vne severo- 
vych. casti karpatskeho oblouku.1) —  Poloostrov Balkänsky: Fruska 
Gora, Primorje, Dalmacie s ostrovy, Bosna, Hercegovina, Cerna Hora, 
Albanie, Korfu, Srbsko, Macedonie, Bulharsko, cele Hecko, inkl. Kykla- 
dy, Sporady a Kreta. Mala Asie: Skutari, Anatolie, Syrie (Libanon austr. 
ca 1200— 1300 m), Mesopotamie (sec. J. Steiner 1921: „Zwischen Tibna 
und Der-es-Sor am mittleren Euphrat, auf Gips der Steppe, 300 m, sonst 
auf Kalkfelsen 700— 1100 m“ ). Krym a Kavkaz. —  Udava se konecne 
take z Öiny: Schensi, Hansnufa (G iraldi sec. Jatta).

Patrno, ze areal Lecanora crassa zabira siroky okruh Stredozemni 
panve, od Kanarskych ostrovü az po Mesopotamii (g eo g ra fick y  ele- 
ment m ed iterrann i, ro zs iren i eu rym ed iterrann ih o ) a siri se roz- 
pojite snad i dale, jak by nasvedcovala lokalita v Cine. Na Z postupuje az

x) Sec. C. MOZURI in Revue Bryol. et Lieh. vol. 60, 1933: 21: „Sur les roches 
Zerbieckie, Miodobory (Galicie)“ sub Lecanora cartilaginea A. L. Smith (non Ach.) 
=  Squamaria crassa DC.
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na Britské ostrovy a jihovychodní cast Skandinavie. Od J proniká 
hluboko Alpskymi údolími a na západním okraji do Poryní. Vychodné od 
Alp se soustrcduje její vyskyt na kvetennou oblast pannonskou, ve Vindo- 
boniku naposlcd 11 Brna. Severné od Alpského hrebene vystupuje uz jen 
zcela roztrousené az po Severonémeckou nízinu. Kdezto v  jizní Evropé 
vystupuje az do znacné vysokych poloh (v Apenninách jesté pri ca 
2080 m), omezuje se ve strední Evropé ponejvíce na dolní vegetacní 
pasmo, zonu pahorkatiny, a soustred’uje se predevsím v xerothermních 
obvodecb. Tez v útvaru stepí a poustí, tak v severní Africe a Mesopotamii.

R ozs íren í v Západn ícb  K a rp a tech  zakreslil jsem a charakteri- 
soval jiz drive (cfr. -J. S uza in Acta Bot. Boh. vol. IX , 1930: 24 incl. 
tab. I l l )  takto: ,,Xerothermophyt, regionibus mediterraneis proprius, 
Ínfima loca distributionis versus septentrionem intus semiarcus Carpa- 
torum Sloveniae (imprimis flum. Váh et Nitra penetrans) tenet, extus, 
sohimmodo in partibus occidentalibus, adjacentibus, nonnullis locis 
Moravian, in scopulis calcariis jurassicis, disjunctus, ut Kotouc apud 
Stramberk, Stránská skála apud Brno, et Pavlovské kopce, et solum 
circumeirca oppidi Moravsky Krumlov ad rupes conglomeratas cale, 
pérmicas supra fluv. Rokytná (ubi etiam Fumana procumbens adest) in 
margincm austrooccidentalem planitiei Óeskomoravská parovina trans
ióos. Sua distributione geographica omnino cum districtu florae panno- 
n i cae (parte occidentali) quadrat, in insula florae xerothermicae Bohe- 
miae centralis deesse videtur (adhuc non detecta).

Sloveniae pro maxima parte una cum Lecidea (Psora) deceptoria Nyl. 
consociata, sed etiam in stationibus multo aridioribus, in collinis apertis, 
in quibus Lecidea deceptoria deest, provenit... E plantis vascularibus ut 
comes nonnulli semifrutices, praecipue Fumana procumbens..., postea 
Helianthemum rupifragum, H. canum et allii memoriae digni sunt. Rupes 
calcarías, dolomiticas et conglomeratas (ealeem continentias), declivia 
aut collines insolatos, áridos diligit, altitudine ca 200— 500 m s. m., 
rarissime apud nos etiam in collibus elatioribus, in rupibus valde expo- 
sitis, sicut in Vrsatec 897 m, Malenica 800— 900 m, Ciganka apud Muráñ 
ca 930 m s. m.“

V pfehledu byla zjisténa Lecanora crassn do r. 1938 na téchto mistech (do'pro- 
vod k mapee cís. 1):

M alé K a rp a ty . 1. Modranská skála, cota 419 supra pag. Kuchyna, calc.lg. 
Baumgartner sec. Zahlbr. 1899.a) —  2. Rostún (Rachsturm) ca 700m, calc, rare, 
J. Suza 1925. — 3. Plavecké Podhradie, in rup. calc, supra pagum ca 260 m et apud 
ruinam arcis Plavecky hrad ca 350 m, J. SUZA 1925. — 4. Hold hora pr. opp. Pla- 
vecky Sväty Mikulás, calc;, ca 230 m, J. SUZA 1925. —  5. In valle „Padlá voda“ 
seu „Hlboc“  pr. Smolenice ca 400 m, calc., J. SUZA lg. 1937. —  6. Ostry kámen

a) Letopocet za jménem autora znací rok príslusné publikace, letopoíet s píe- 
deslanou zkratkou lg. ( =  legit) znamená rok sbéru.
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Burian pr. Smolenice, calc, ca 500— 550 m, J. Suza lg. 1937. — 7. Holy vrch pr. 
Nádas in rup. dolomit. et supra terrain ca 220—300 m, J. Suza 1937. —  8. In valle 
pr. Biksárd, in rup. calc, ca 330 m, J. Suza lg. 1937. — 9.-13. Brezovské kopce:
9. In valle supra pag. Dobrá Voda, calc, ca 330 m, J. SUZA lg. 1937. —  10. Hradistë 
pod Vrátnom, rup. calc, supra pag. ca 250 m, J. Suza lg. 1937. —  11. Zubek apud 
Hradistë p. Vrát., dolomit. ca 260 m, J. Suza 1937. —  12. Brezová— Dobrá Voda: 
in colle Rovné, cota 438, dolomit ca 350 m, J. Suza lg. 1937. —  13. Brezová pod 
Bradlom: in decl. collis Baranec (379) ad vallem Vodná dolina, dolomit, J. SUZA 
1937 (in var. caespitosa). —  14.-16. Cachtické kopce: 14. Velkÿ Plesivec, ad cotam 
484 in rupe calc., J. Suza 1930 (in v. caespitosa). —  15. In rup. calc, supra pag. 
Visnové ca 250 m, J. Suza 1936. — 16. Apud ruinam supra Cachtice (Cachticky 
hrad) ca 420 m, in rup. calc., J. Suza 1936.

K  tëmto nalezistím na jiznim clpu Malÿch Karpat, v obvodu Hainburgskÿch 
kopcu, pristupuji: 17. Braunsberg ca 200— 250 m, calc. incl. v. caespitosa, ipse legi 
1934. — 18. Hundsheimerkogel, cota 476, ipse legi 1934.—  19. Pfaffenberg apud 
Altenburg, cota 327, calc., ipse legi 1934.

P o vá zsk y  In ovec . 20.-24. Tematínské kopce: 20. In valle supra Moravany 
(Moravanská dolina), dolomit ca 250 m, J. S-UZA 1936. —  21. Holy kopec, cota 240 
apud p. Hubina, dolomit ca 200 m, J. SUZA 1930. —  22. Lucanská dolina, dolomit 
ca 300 m, J. SUZA 1936. — 23. Tematin 595, dolomit, J. SUZA 1930. —  24. Sokoli 
kámen, cota 503 — Ihelník, cota 463, dolomit, J. SUZA 1930. —  25. Beckov, apud 
ruinam (Beckov,skÿ hrad) et in colle Skalica (/\ 324), in rup. cale, rare, J. SUZA 
1923. — Sem pripojuji: 26. Turecko pr. pag. Trencianské Bohuslavice in decl. collis 
cota 351, calc., J. Suza 1936.

T ri bec. 27. In colle Zobor supra opp. Nitra in rupe cale, ca 560 m, r., J. SUZA 
1930. —  28. Apud spelaeum Svatÿ Svorad supra mon. Zobor (Zoborskÿ kláStor), 
in calcariis ca 300 m, J. Suza lg. 1934. —  29. Pleska (cota 452) in calcariis ca 330 m, 
J. SUZA lg. 1934. —  30. Kostrin supra pag. Klátova Nova Ves, in rupe cale, ad 
cotam 418, rare, J. Suza lg. 1938.

S trázovsk á  hornatina. 31. In colle Bralje pr. Oslany ad fluv. Nitra, in 
dolomiticis ca 230— 250 m, J. Suza 1930. —  32. Uhrovské Podhradie ad radicem 
mtis Rokos, dolomit ca 300 et 450 m, J. Suza 1930. —- 33. Timoradza, in rup. 
dolomit. ca 260— 300 m usque ad cotam 434 (Melÿ), et etiam supra terram, J. SUZA 
lg. 1938. —  34. Slatinka, in rup. dolomit. supra pag. ca 400 m et 460— 470 m, 
J. SUZA lg. 1938. —  35. In colle Baba pr. Trenc. Teplice, dolomit ca 500— 600 m, 
«J. SUZA 1923. —  36. In colle cale, supra pag. Trenc. Teplà ca 300 m, J. SUZA 1923. 
—  37. Vápec ca 500 m, dolomit, J. SUZA 1923. —  38. In valle Kopecká dolina ca 
400 m, dolomit, J. SUZA 1930. —  39. In valle Podhradská dolina praesertim apud 
ruinam arcis Velké Podhradie ca 400 m, dolomit, J. Suza 1930. —  40. In monte 
dolomit. Malenica usque ad 850 m, J. Suza 1930. —  41. In valle supra Slatiny pr. 
Beluse n. Vàh., dolomit ca 300 m, J. Suza 1930. —  42. In valle pr. Mojtin ca 400—  
500 m, dolomit, J. Suza 1930. —  43. In valle rivi Pruzinka supra pag. Visolaj ca 
350 m, dolomit, J. Suza 1936. —  44. Ad pedem mtis Pâlenica supra fluv. Rajëanka, 
cale, ca 540 m, J. Suza 1930. —  45. In rup. conglomeraos cale. Skalky (¿\ 779) 
supra Rájecké Teplice ca 450 m, J. SUZA 1936. —  46. In valle Sulov— Jablonové 
in rup. conglomérat, cale, ca 380— 400 m, J. Suza 1923. —  47. Hricov ca 350 m, 
in rup. conglomérats cale., J. Suza 1930.

VrSatec. 48. In rup. calc, mtis Vrsatec usque ad cotam 897 (inch „Babky“ )̂  
J. Suza 1923. — 49. In rup. cale. „HaSkovo“ supra p. Cervenÿ Kámeñ ca 450 m
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J. SUZA 1930. —  50. In rupibus calc. dictis „Zaskalci“  apud p. Mikusovce ca 
350— 400 m, J. Suza 1930.

M ala F a tra  (in parte austr.). 51. In rup. dolomit. supra Fackov ad fluv. 
Rajcanka ca 560 m, J. Suza 1930. —  52. In scopulo calcario „Vräniny“ apud pag. 
Suja ca 480 m, J. Suza 1930. —  53. Strecno, in rup. dolomit. apud ruinam, ca 
360 m, J. Suza 1923.

V e lk a F a tra  (in parte austrooccid.). 54. Plesovica apud Turcianskä Blatnica, 
dolomit ca 500— 600 m, J. Suza 1930 (incl. var. caespitosa). —  55. In valle Gaderska 
dolina, dolomit ca 510 m, J. SUZA 1930. —  56. In valle Blatnicka dolina, dolomit 
ca 510— 580 m, J. Suza 1930.

Sec. flum. H ron  (Poh ron i) pr. opp. Banska B ystrica . 57. Urpin (cota 
517) calc., BothAr sec. Hazsl. 1884. —  58. Tajov, ca 450 m, Markus sec. Hazsl. 
1884. —  59. Mezibrod n. Hron. (statio Lubietova), in rup. dolomit. ,,Sokol“  et 
circumcirca ca 400 m, J. Suza lg. 1937.

M uranska vysoc ina . 60. Hradovd supra pag. Tisovec, in rup. calc. „Vysoka 
skdla“  ca 800 m, J. Suza 1930. — 61. In rup. calc. „Ciganka“ pr. ruinam arcis 
Muran ca 930 m, J. Suza 1930.

S lovenske R udohorie . 62. Poräc Dolina, in rup. calc. ca 600 m, J. Suza 
lg. 1937. —  63. Ad pedom mtis Jaklovska skala, dolomit ca 350— 400 m, J. Suza 
1930. —  64. Sivec, cota 784, in rup. calcar. et dolomit. ca 780 m, r., J.SüZA lg. 1937.

Branisko. 65. Lipovce: ad oram vallis Lipoveckä dolina in rupe dolomit. 
ca 540 m, loco unico et sterilis in var. caespitosa, J. SUZA lg. 3. V II I .  1938. Iam a cl.
H. Lojka 1869 (Verb. Z. B. G. Wien 1869: 492) indicata „Steril auf Dolomit bei 
Lipöcz“ .

Localitates ex tra  te rr ito r iu m  S lovak iae  in charta no.stra n. 1 notatae: 
66. In scopulo calcar. jurassico Kotouc pr. Stramberk ca 460 m, rare et solum in v. 
caespitosa, J. Suza 1924. —  67.-72. In rup. calcar. jurassicis scopuli Pavlovske 
vrchy (Pollauer Berge): 67. Dövin (Maydenberg) A  550 m, J. Suza 1925. —  Sou- 
töska (Klause), J. PodpEra sec. F. KovAR 1908, J. Suza 1916. — 68. Kotelna 
(Kesselberg), cota 485, J. Suza 1921. —  69. Tabulova (Tafelberg) cota 459, J. Suza 
1925. —  70. Turold, cota 385, J. Suza 1925. —  71..Svata hora (Heiliger Berg) 
cota 363, J. SUZA 1925. —  Mlynsky kopec (Marienberg, Janitschberg), cota 322, 
J. Suza 1913, F. KovAR 1907. —  72. Sibenicnik (Galgenberg), cota238, J. Suza 
1925. —  73. In scopulo jurassico Stränska skala pr. urbem Brno, calc. ca 300 m, 
J. PodpEra sec. F. KovAR 1910, J. Suza 1914. Uno loco et solum in var. subce- 
rebrina, J. Suza 1921 (edita in Krypt. exs. Vindob. n. 2861 et apud J. SUZA: Lieh. 
Boh. Slov. exs. n. 262). —  74.-76. In valle fluv. Rokytnä in rupibus conglomeratis 
calcar. perm. 74. Prope pag. Budkovice ca 220 m, J. Suza 1923. —  75. In rupibus 
vici Rokytna contrapositis, J. Suza 1925. —  76. Supra opp. Moravsky Krumlov 
sec. J. PodpEra et F. KovAR 1908 (loco „U  pilifu“ dicto copiose et unacum Fu- 
mana procumbente).

77. Brühl bei Mödling. —  78. Baden. —  79. Emmerberg. —  80. Hungaria: 
Bükk, pr. p. Malyinka sub cacum. mtis Buzgökö ad terram calcar. ca 570 m, 
F. Föriss 1937.

Na üzemi Slovenska zname dodnes 65 lokalit. Souvisl^ho rozäifenl 
nabyla ve vapencavych. a dolomitovych obvodech jadernych pohofi zä- 
padnl casti, v  Malych Karpatech (zvl. rozsifena v  Brezovskych a Cachtic- 
kych kopcich), Povazskem Inovci, Tribci a Strazovske hornatine. Pova- 
zim pronikla az ke Strecnu. Ve vychodni polovici Zapadnich Karpat
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vystupuje zcela roztrouäenc na nekolika isolovanych lokalitach na Mu- 
ranske vysocine a ve vych. casti Slovenskeho Rudohorie a u Lipovcü na 
vychodnim okraji Braniska. Tato iokalita je vysunuta v  Pohornadske 
casti Zapadnich Karpat nejdale k S, L e ca n o ra  crassa tarn vystupuje ve 
var. caesp itosa  v malern mnozstvi a pouze sterilni. Dülezity je vyskyt 
L e ca n o ra  crassa ve vapencovem okoli Banskö Bystrice na stfednim Po- 
lironi, naznacujici spojitost roztrousenych lokalit vychodoslovenskych 
s kompaktnim rozsirenim v zapadni casti Zapadnich Karpat. Nebyla uz 
zjistena ani v Liptovske ani Spisske kotline a chybi take v Pieninach.3) 
V zapadnim üseku vnejsiho ütesoveho pasma Zapadnich Karpat vystu
puje jeste na Kotouci (zf.), na Pavlovskych kopcich (casteji) a na Stran- 
skc skale u Brna (zf. a sterilni a pouze ve var. su b ce reb rin a ), a v obvodu 
vapnitych permskych slepencü na Rokytne (v Praebohemikum). Na nasi 
rnapce 1 jsou jeste zakresleny lokality na severovychodnim okraji Alp 
a naleziste v Bukovych horach (Bükk) v Mad’arsku; pocetnejäi zname 
lokality ve Stfedodunajske hornatine (Matrikum) nejsou poznaceny.

Nejvice lokalit nalezi pasmu pahorkatiny asi horizontu 200— 400 
(450) m, nezfidka ale vystupuje jeste vyse (asi jako dub), nejvyse polo- 
zene naleziäte znam na Cigance nad Muranem (gemerskym) pfi ca 930 m.

Teziste rozsifeni spadä ve vapencove xerothermni obvody kvetenne 
oblasti pannonske, niemene pronika na pfihodnych mistech nezfidka za 
hranici teto oblasti, v sousedni partie dolniho stupne horske kvetenne 
oblasti zapadokarpatske. Za vegetaeni linii Trenc. Teplice— Prievidza se 
v Povazi objevuje jeste casteji.

0  s ta n o v is t i a p rüvodn ich  z jevech . V Zapadnich Karpatech 
jsem pozoroval L e ca n o ra  crassa na vapencich a dolomitech a vapnitych 
sulovskyeh piskovcich, a to na povrchu skal a pouze zcela zfidka pfecha- 
zejici take na prst, pokud ovsem tato si zachovala mineralni povahu 
matecne horniny. Obyvä stanoviste silne insolovana, sucha a plne a co 
nejdele osvetlena, v  polohach otevfenych, na hornich plochach a spickach 
skalnich, zvlaste na mistech s povrchem znacneji zvetralym (basixero- 
f i ln i e p ilith o fy t ).

Vystupuje zpravidla ve spolecnosti L e ca n o ra  v e rs ico lo r -D e rm a to -

3) Je tfeba opraviti nektere stare üdaje o vyskytu Lecanora crassa v Tatrach, 
tak na pf. u G. W ah le n b e r g : Flora Carpat. princ. 1814: 374 (ut „Lichen crassus 
Huds.“ ), ktery pfevzal E. FRIES, Lieh. Europ. ref. 1831: 101 a jinl. Srovnej tez 
poznamku u H. L ojka, Verh. Z. B. G. Wien, 1869: 492: „das von F r . HAZSLIN- 
SZKY 1. c. aus den Karpathen angeführte Psoroma crassum ist P. gypsaceum Sm.“ . 
Take rostliny uvedene jako Lecanora crassa Ach. z Tater u J. MOTYKA 1926 ve 
Spraw. fizjogr. Pol. akad. Umiej. L X I, nalezi podle korektury t6hoz autora (sep. 
p. 11) vlastnS k Lecanora fragilis v. subcetrarioides Zahlbr. — Rovnöi bilde potfebi 
zkontrolovat üdaj u F. B erdau  1876 o vyskytu Placodium crassum Ach. u Ojcöwa, 
ktery opakuje tez W l . B oberski.
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ca r p o n  m on s trosu m , v  xerothermních obvodech vyznacné s C a lo p la ca  

ca llo p is m a , C . p la c id ia , G . co ron a ta , C a n d e la r ie lla  g ra n u la ta , R in o d in a  

cru s tu la ta , R .  oce lla ta , V e rru c a r ia  lecideo ides, pak zvlásté s A c a ro s p o ra  

g la u coca rp a  a j. lisejniky a pfip. xerickymi skalnimi mechy typu G r im m ii ,  

a pod. V okrajovych partiích pfechodního pásu v oblast horské flory 
západokarpatské na pocetnych lokalitách se setkáváme na nalezistích 
L e ca n o ra  crassa  obyéejné tez s L e c id e a  d ecep to ria  a j., a tu a tam téz 
i s druhy vyssích polob, tak z nasich vzorü na p f. s L e c a n o ra  fra g i l is  var. 
su bce tra rio id es  a pííp. téz C a lo p la ca  s ch is tid ii.

Velmi zajímavé mosaikové porosty basi- a acidifilních epilithickych 
lisejníku xerofilních znám na permskych slepencích na Rokytné (viz 
lok. c. 74— 76), budovanych jednak z vápencovych valounu a ponejvíce 
vápnitého tmelu a jednak z valounkú kíemité povahy. V nich vedle nasí 
L e c a n o ra  crassa  a j. druhú vápnomilnych se uplatñují ve slození dale 
L e c a n o ra  G a ro v a g lii,  L .  a lp h o p la ca , L .  a rg o p h o lis  a rada dalsích lisejníku 
hornin silikátovych.

V literature se udává L e c a n o ra  crassa  dale na p f. na sádrovcích a sád- 
rovcovych pudách (jiz. píedhoíí Harze a v pouéti mesopotamské), take 
na nékterych basickych kíemicitanech, jako na serpentinu, a pod.

V Západních Karpatech lze oznaciti L e ca n o ra  crassa jako kom po- 
nentu e p ilith ic k y ch  soc iac í s tíed oevrop sk é  ska ln í s tep i vá- 
pen cové  (s nádechem  krasovym ), vyznacnou pro xerothermní ob- 
vody. Na cetnych lokalitách strední Evropy se vyskytuje zároveñ s ni 
na pf. mediterranní (submediterranní) devaterník tenkolisty, F u m a r ia  

v u lg a r is  Spach., tak jesté také ve stfedním Némecku, v  Poryní a take na 
Oelandé. V Západních Karpatech vystupují zpravidla pohromadé ve 
vápencovych a dolomitovych obvodech az po vegetacní linii Trenc. 
Teplice— Prievidza a obycejné také jesté s H e lia n th e m u m  ca n u m  Baumg., 
kdezto vné tohoto vegetaéního rozhraní uz zústává s na§í L e c a n o ra  crassa  

jen na p f. jesté (na cetnych lokalitách) T e u c r iu m  m o n ta n u m . Ve styénych 
partiích s horskou kvétenou západokarpatskou pfistupuje uz nékde 
zvlásté H e lia n th e m u m  ru p if ra g u m , tak na pf. na jihovychodním okraji 
na Sivci n. Hornadom (lok. éís. 64) aneb na protilehlé severozápadní 
strané na Kotouéi u Stramberka (lok. éís. 66). Srovnej dále níze na str. 40.

2. L ecidea  deceptoria N y l.

in Flora, vol. L X I, 1878: 451. —  Syn. Psora deceptoria Flagey 1896. Psora albilabra 
Koerber 1853 excl. syn. Duf.4) —- Cfr. Zahlbr. Cat. lich. univ. I I I ,  1925, p. 867 n. 
7367 et p. 863 n. 7352 pro parte.

4) Non Biatora albilabra Dufour 1831 =  Lecidea albilabra Dufour apud Nyl. 
1856 (cfr. Hue: Addenda 1887: 84 sub n. 866) =  Thalloidima albilabrum Flagey 1896 
=  Toninia albilabra Olivier 1911, Sampaio 1918, Lettau 1918.
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Druh ze sekce Psora. Stélka utvorena ze supin, jednotlivé supinky 
relativnë dosti tlusté, v mládí roztrousené a vice ménë pravidelnë okrouhlé 
a pioché, pozdëji az v nëkolik lalûckü se rozrüstajici (squamis sinuato- 
lobatis) a az 5 mm dlouhé, s okraji vystoupavÿmi, az boltcovitë zpro- 
hybané a nahromadëné na zpüsob supinaté strupiny, na lici svëtle plavo- 
hnëdé (luridis, cervinis), mastnëho lesku, ve stárí kalnë az kaëtanovë 
hnëdé a rozprÿskané, s rozsedalou vrstvou korovou, na okraji a na spodu 
bile moucnatô sorediosní. Apotécia prisedlà obycejnë pri okraji ëupin, od 
pocátku vypouklá az polokulovitá, v mládí se slabë sivë ojinënÿm a zàhy 
olysalym diskem, s okrajem silneji ojinënÿm a pozdëji mizejicim. Spory 
ve vfeckâch po osmi, podlouhle vejcité, jednobunëcné a ciré. —  Anato- 
mickou stavbu stélky a apotecii viz napr. u H. Zschacke (Verh. Bot. Ver. 
Brandenb., vol. G9, 1927: 11).

C elkové ro zs ífen í (areal). Rovnëz Lecidea deceptoria nálezí mezi 
lisejniky jizniho rozsircni: Alzir, Tunis (jeëtë pri 1000 m), Portugaly. 
Italie (Ligurie, sec. Sbaruaro, a na jizni stranë Alp, sec. A nzi a Massa- 
longo), Korsika, Svÿcary: Wallis (sem nálezí podle G. Sampaio in Annaes, 
Sc. Polytechn. Porto 1918: 32 Lecidea valesiaca Schaer.), Západní Kar- 
paty (viz níze), Balkánsky poloostrov: Dalmácie (ostrovy Vrgada 
a Mljet), Oerná Hora (Lovcen pri ca 1230 m), Hercegovina (Konjica), 
Srbsko (Rtanj-planina ca y  00 m), Recko (Phokis: Livadhi, Delphi). 
Mésopotamie (Mosul).5) —  Pfekvapujici by byl jeji vÿskyt podle A. Zahl- 
uRucKNEiiA 1932 jestë také v Kapsku (Stellenbosh).

Patrno, ze vystupuje roztrousenë v celém Stredozemi, na vÿchodë 
az do Persie a snad i dále (e lem ent m editerrann i). Ve stredni Evropë 
se siri k S az do Západních Karpat, kde je znâma jestë z dosti cetnÿch 
lokalit. Nebyla v§ak jiz zjistëna na Ceském masivu. Jeji vÿskyt severnô 
od Alpského hrebenu bude treba teprve soustavnë vysledovat, resp. 
nëkteré staré údaje zkontrolovat.

R ozs íren í v Západn ích  K arpatech . Povaliu vÿskytu Lecidea 
deceptoria v nasem území naznacil jsem jiz téz drive (J. Suza in Acta 
Bot. Boh. 1930: 16) tëmito slovy: ,,Species mediterránea, Europae 
mediae limitem septentrionalem distributions intus jugi montium 
Carpatorum in territorio Sloveniae attingit... Moraviae adhuc uno loco 
(Kotouë apud op. Stramberk) a me examinata... Substratum calcarium 
vel dolomiticum, declivia insolata, diligit.“ Srovnej téz 1. c. pripojenou 
mapku II I .  Ùplnëjsi mapku podávám pozdëji (J. Suza in Carpatica, 
1936: 289, tab. 4). Do konce r. 1938 je znâmo celkem 30 lokalit, z toho

5) Habituelnë souhlasi s Lecidea deceptoria Nyl. té ï rostlina, j i i  jsem vidël 
zTibetu: Süd Kukunor Gebirge, NO Tibet, 1898 leg. FUTTERER, sec. herb. Berlin 
(sub „Placodium gypraceum“ ); bohuiel jsem nemël prileïitost ji vyietrit také mikro- 
skopicky.
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póuze jedna na území Moravy a jedna na pûdë Mad’arska (viz mapku
cis. 2).

Hlavní rozsírení L e c id e a  d ecep to ria  spadá v oblast horské kvëteny 
západokarpatské (severokarpatské), a to v pásmo dolniho stupnë. Nale- 
zistë jsou celkem dosti roztrousena, nejvice lokalit je soustredëno ve 
Strázovské hornatinë, odkudz L e c id e a  d ecep to ria  vyzaruje na Vrsatec 
a Kotouë. Okrajové body rozsírení na Z, Baba u Trenc. Teplic, Slatinka 
a Uhrovské Podhradie spadajl pràvë v dûlezité vegetaëni rozhrani Trenc. 
Teplice na Vàhu— Prievidza na Nitreataké ostatni lokality nepfekrocuji 
ëàru, naznacenou nize na str. 41 jako jeho pokracování. Isolované loka
lity na Branci (jen na jedné skalce, zcela poskrovnu a sterilni) a u Buda- 
pesti nálezí jiz kvëtenné oblasti pannonské.

Ve smëru vertikálním nálezí nejvice lokalit L e c id e a  d ecep to ria  vege- 
tacnimu horizontu mezi 500 (450) az 700 m, dolnímu stupni pasma hor- 
ského lesa, nejnizsi nalezistë zjistëna mezi 400— 300 m, nejvyssi pii 
ca 1150 m (Tokárna v Bielskÿch Tatrách). Jak patrno, dostupuje tedy 
L e c id e a  d ecep to ria  v Západních Karpatech pribliznë tÿchz nejvyssich 
poloh jako na lokalitách jihoevropskÿch, zvlàstë balkànskÿch (viz vÿse).

Povahou svého vÿskytu a rozsírení prozrazuje L e c id e a  d ecep to ria  

v Západních Karpatech charakter z jevu  praealp inského.

Nàsleduje seznarn lokalit L e c id e a  d e c e p t o r ia , poznanÿch do Ronce r. 1938, jako 
doprovod k mapce cis. 2.

M o ra v a  vÿ ch o d n i, B e sk yd y :
1. In  colle Kotouc apud Stramberk, in rup. cale, ca 400— 450 m, .). SUZA 

1923, 1924
S lo ve n sk o :
M a lé  K a rp a ty .  2. In  colle Branc pr. Myjava, loco Hrvatskÿ vrch (cota 401) 

in rupe arenacea cale, ca 430 m sparse et sterilis, J. SUZA lg. 1937.
V rsa te c  3 Pr. pag. Cervenÿ Kámeñ in rup. cale. „Haskovo“ ca 400— 600 m 

et in calcariis ,,Záskalcí“ supra pag. Mikusovce ca 350— 400 m, J. SUZA 1930.
S t r á ío v s k á  h o rn atin a . 4. In  rup. dolomit. collis Baba pr. balneas Tren- 

cianské Teplice ca 400— 450 m, J. SüZA 1923. —  5. Slatinka, in valle supra pag. in 
rup. dolomit. ca 460 m, J. SUZA lg. 1938. —  6. Chropatinec supra pag. Timoradza, 
in rupe dolomit., cota 483, J. SUZA lg. 1938. — - 7. Uhrovské Podhradie ad pedem 
mtis Rokos, dolomit. ca 350 et 500 m, J. SUZA 1930. —  8. Malenica, in rup. dolomit. 
usque ca 850 m, J. SUZA 1930. —  In  valle rivi Hlozanskÿ potok inter pag. Slatiny 
et Mojtin, pluribus locis in rup. dolomit. ca 400— 500 m, J. SUZA 1930. —  10. In  
valle rivi Pruzinka pr. pag. Visolaj, dolomit ca 300 m, J. SUZA lg. 1936. —  11. Ko- 
peckà dolina ca 400 m, dolomit., J. SUZA 1923. —  12. Podhradskà dolina praesertim 
ad ruinam arcis Velké Podhradie, dolomit ca 400— 350 m, J. SUZA 1923. (Loc. 
11— 12 ad pedem mtis Vápec pr. Uava.) —  13. Sulov: in rup. conglomérats cale, 
in valle inter pag. Jablonové et Sulov ca 380— 400 m et pr. ruinam arcis „Rohàc“ 
ca 600 m, J. SUZA 1923 (edita in Krypt. exs. Vindob. 1925, n. 2855). —  14. Supra 
pag. Hricov in rup. conglom. cale, ca 400 m, J. SUZA 1930. —  15. In  rup. conglo
mérat. cale. ,,Skalky“ ( A  779) supra bain. Rájecké Teplice ca 500 m, J. SUZA 
lg. 1930. —  16. In  scopulo cale. „Vrâniny“ pr. p. Suja ad fluv. Rajëanka ca 480 m,



Meridionální vlivy v lisejníkové flore Západních Karpat. 11

M
ap

k
a 

2.
 

Le
cid

ea
 d

ec
ep

tor
ia 

N
yl

.



12 Jindfich Suza:

J. Suza 1930. —  17. Ad pedem mtis Pälenica pr. pag. Fackov ad fluv. Rajöarika, 
dolomit ca 550 m, J. Suza 1930.

M a la  Fa tra . 18. Strecno ad flum. Vah, in rup. dolomit. ruina arcis coronatis 
ca 360 m, J. S uza  1923.

V e lk a  F a tra . 19. Plesovica apud. p. Turcanska Blatnica et circumeirca 
in vallibus Gaderskä et Blatnicka dolina, in rup. dolomit. ca 500— 600 m, J. SUZA 
1930.

ühocske  pohorie. 20. Ad oram vallis Prosieckä dolina, dolomit ca 650 az 
680 m, J. Suza 1930.

N iz k e  T a try . 21. Liptovska Osada, dolomit ca 610— 650 m, J. Suza 1935. -  
22. Liptovska Luznä ca 630— 650 m, dolomit, J. Suza 1935 (edita in J. SUZA: 
Lieh. Boh. Slov. exs. n. 253, 1934). — ■ 23. Pr. stat. Lubietova (Medzibrod) ad fluv. 
Hron, in rup. dolomit. ,,Sokol“ ca 370— 450 m, J. Suza lg. 1937. Sicut ,,P so ra  
a lb ila b ra  Duf.“ iam a cl. H. LOJKA (Verh. Z. B. G. Wien X IX ,  1869: 494), leg. 
MARKUS, ex bis locis notata (Lubietova n. Hron. magy. Libetbanya). —  24. Lu- 
civna (Luczywna), dolomit, H. LOJKA 1868 (sub ,,P s o r a  a lb ila b ra  Duf.“).

B ie lsk e  T a try . 25. Tokarna pr. pag. 2diar ca 1150 m in rupibus conglo- 
meratis calc., J. SUZA 1926. —  26. Murän, sicut ,,Psora, a lb ila b ra  Duf.“, sec. 
A. R e h m a n  1879: ,,W szczelinach skal wapiennych na Muraniu w Tatrach, 
(JliALUBIftSKl“  aut W L. Boberski, p. 268: ,,Nach Chalubinski auf Kalkfelsen von 
Murah in Tatra“.

P ie n in y . 27. In  valle fluv. Dunajec inter Öerveny Klastor et Lesnice in ru- 
pibus calcariis ca 450— 470 m, J. SUZA 1937. 28. In  rup. calc, supra pag. Hali-
goveo („Haligovske skaly“), ca, 600—650 m, J. Suza 1937.

B ra n isk o .  29. Lipovce: in rupibus dolomiticis ad oram vallis Lipovecka 
dolina ca 540 m et in rupibus „Kamenna baba“ ca 670 rn, J. SUZA lg. 2. V I I I .  1938. 
Prope pag. Lipovce (magy. Lipöcz) a cl. H. LOJKA 1869 sicut , ,P so ra  a lb ila b ra  Duf.“ 
indicata.

M ad a rsk o :
30. Budapest: in collo „Hunyadiorom“ ca 300 m, calc., Szatala Ö. 1927.

S ta n ov is te  a druhy prüvodn i. L e c id e a  d ecep to ria  se vyskytuje 
v Zapadnich Karpatech na väpencovych a dolomitovych skaläch, a to 
zpravidla na mistech s povrchem az dosti znacne zvetralym. Zvlaste dobfe 
se ji dafi take na vapnitych piskovcich sulovskyeh (Sulovske sklesliny), 
s povrchem zvlaste snadno zvetravatelnym a se drobicim. Nezfidka se 
soustfed’uje pfi puklinach a pfip. ve sterbinäch na drti. Nekdy pfechazlva 
take na nizkö kompaktni skalni mechy, zvlaste typu G r im m ia . Na stano- 
vistich otevfenych a vhodne insolovanych, suchych a pine osvetlenych 
(b a s i-x e ro filn i e p il ith o fy t ).  —  V literature se udavä tez na podkla- 
dech sadrovcovych, jako na pf. v Mesopotamii (sec. J. Steiner  1921: 
„Au f kalk- und gipshaltender Erde und verwitterten Felsen bei Seiramum 
nächst Mosul, 250 m“ ).

Ve spolecnosti L e c id e a  d ecep to ria  vystupuje na karpatskyeh lokali- 
täch zpravidla T o n in ia  to n in ia n a  (na cetnych lokalitäch), pak L e c id e a  

testacea a j. a z nasich pflkladü se strany jedne jeste na cetnych jejich 
nalezistich se objevuje L e c a n o ra  crassa  a se strany druhö pfistupuje pak 
uz zpravidla zase L e c a n o ra  f ra g i l is  var. su b cetra rio id es .
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V mych sbérech se vyskytují tésné pohromadé s L e c id e a  d ecep toria  

dále na pí. tyto mechy (urcil R. Vanék): S c h is t id iu m  a p o ca rp u m  (Kotouc, 
Hricov, Mikusovce, Blatnická dol.), O r im m ia  te rges tin a  (Kotouc), G r im -  

m ia  te re tin e rv is  (Tokárna), W e is ia  v ir id u la  (Kotouc, Kopecká dol., Sulov, 
Prosecká dol.), D it r ic h u m  fle x ic a u le  (Streono, Malenica, Lipt. Osada— 
Luzná, Lipovce, Haligovce), O rth o tr ich u m  a n o m a lu m  (Mikusovce, Kopec
ká dol., Lubietova), O rth o tr ich u m  cu p u la tu m  (Hricov a j.), E n c a ly p ta  

v u lg a r is  (Kotouc, Uhrov. Podhradie, Kopecká dol.), D is t ic h iu m  m o n - 

la n u m  (Kopecká dol.), Leskea, ca ten u la ta  (Mikusovce, Lubietova, Lipovce).
Pokud se tyká rostlin semennych, vystupuje na cetnych lokalitách 

nasí L e c id e a  d ecep to ria  predevsím T e u c r iu m  m o n ta n u m , které v dolní 
«tupen liorské kvétenné oblasti západokarpatské se sírí z území pannon- 
skélio, tak jeste na okraji Liptovské kotliny pri ústí Prosiecké doliny 
(lok. c. 20) a tez v Pieninách. Na Babkách u Luéivné se vyskytuje také 
D a p h n e  cn eo rn m , v Pieninách a na Kotouéi na pf. tez H e lia n th e m u m  

ru p if ra g u m .

Oelkového rázu lokalitám, na nichz obvykle také vystupuje Lecidea, 

d ecep toria , dodávají zpravidla skalní spolecenstva s porosty Festuca, 

d u r iu s cu la  a príp. C a re x  h u m ilis  se ¡Sesleria ca lca r ía  a cetnymi zástupci 
praealpinskymi (viz dále níze na str. 40).

3. Leca ñora frag ilis  (S cop .) Zah lbr.

Leoanora fragilis Zahlbr. in Annal. Nat. Mus. Wien, 192/»: 143. —  L ich en  fra-  
q il is  Scop. 1772. —  Syn.: L ich en  g yp sa c eu s  Sm. 1791. L ecan ora  gypsacea, Miill. 
Arg. 1856. S q u a m a ria  g yp sa c ea  Nyl. 1855. P la co d iu m  g yp sa c eu m  Trevis. 1869. 
P la co d iu m  fra g ile  Szat. 1929. S q u a m a ria  fra g ilis . ( 'fr. Zahlbr. Cat. lich univ. V, 
1928: 621.

1. Var. (planta) n o rm a lis  Suza in Carpatica, 1936: 286. —  S q u a m a ria  

fra g il is  var. n o rm a lis  Suza (základní tvar).
2. Var. su b ce tra rio id es  Zahlbr. sec. descr. J. Suza in Acta Bot. Boh. 

I I ,  1923: 35. Zahlbr. in Annal. Nat. Mus. Wien 1925: 143 et in Verh. Z. 
B. G. Wien, 1926: 94. —  S q u a m a r ia  f ra g i l is  v. su bcetra rio id es  Suza.

L e ca n o ra  fra g i l is  nálezí sekci S q u a m a r ia  (P la c o d iu m ). Strupina po- 
mérné tlustá (az 1 mm), korovité supinatá a okrouhlého vzrustu, jednot- 
livé áupiny ploché a k substrátu pritisklé, pozdéji prohloubené (kon- 
kávní), s bélavym okrajem, ápinavé sedozelenavé az namodrale zlutavé. 
Apothecia hojná a pomérné velká, az 7 mm v pruméru dosahující, pri- 
tlacená, s diskem bledé plefovym az bledé cihlovym a zprvui ojínénym, 
s vystouplou ovrubou.

Var. su bce tra rio id es  se liáí od typu stélkovymi supinami vystoupa- 
vymi az skoro vzprímenymi, husté nahloucenymi, mensími a uzáími, 
slabé az hloubéji vykrojenymi, ku spodu ponejvíce zúzenymi. Apotécia
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nasazuje vzäcne, ponejvlce jako sterilni poduskovite trsiky. Kde vystu- 
puji oba tvary pohromade, je souvislost s normälni rostlinou zpravidla 
vzdy dobfe patrna.

C elkove ro zs ifen i (areal). L e ca n o ra  fra g i l is  je take lisejnikem 
jizniho rozsifeni: Alzir, Tunis, Pyrenejsky poloostrov, Francie (Pyreneje, 
Cevenny, Jura a Alpy Savojske), Apenninsky poloostrov, Korsika a j., 
Svycary (rozs.), Tyroly (rozs.), Bavory, s. v. cäst Alp vapencovych 
(Wiener Schneeberg, Oetscher, Göller, Gippel, Hochtor a j.), na Ceskeni 
masivu se udävä pouze z jednoho mista, sec. J. A nders 1936: „Au f kalk
haltigem Sandstein des Ziegensteins bei Kummer“ (jednä se o kötu 292), 
na Morave neni znäm,6) ve Slezsku jedenkrät (Sakrauer B. bei Gogolin), 
podhofi Harze, ve Vestfälsku a naposled na Oelande (sec. T h . F ries 1871: 
,Unico loco apud nos inventa in campo Alvaren prope Gösunda Oelan- 
diae 1853“ ). Karpaty Zäpadni (rozs., sr. nize) a sedmihradske, Balkansky 
poloostrov: Primorje, Dalmacie s ostrovy, Albanie, Korfu, Hercegovina, 
Bulharsko, Recko (az Peloponnes). — Podle A. N. Oxnera  jeste ve stfedni 
Asii (Kirgizsko).

Var. su b ce tra rio id es  je zatim udana ze severovychodni casti Vapen
covych Alp (roztr.), Zapadnich Karpat (roz§.) a Baikanu (Bulharsko). 
V mus. herb. Oslo jsem dale videl doklady z Pyreneji (Mont Luis, herb. 
Smft.), Tyrol (Schiern, lg. Zahlbr. et Lynge), Svycar (B lytt), sev. Italie 
(Alp. sondr., Anzi Langöb. 97).

V celku se sifi areal L e ca n o ra  f ra g il is  pohofimi stfedni az jizni Evropy 
a severni Afriky (m erid ion a ln i o reo fy t). Severne od Alpskeho hfe- 
bene vystupuje uz jen zcela isolovane a naposled na jedne lokalite Oelan- 
du, v poloze zcela nizke. Vyskyt ve stfedni Asii nasvedcuje vsak rozsifeni 
daleko sirsimu, jez je ov§em tfeba teprve dale nalezite vysledovati.

R o zs ifen i v Zapadn ich  K arpatech . L e c a n o ra  f ra g il is  ve var. 
su bce tra rio id es  nabyla v centralnich severnich Karpatech vapencovych 
znacneho rozsifeni, a to jak, v kvetenne oblasti vysokohorske tak take 
horske, od nejvyssiho väpencoveho vrcholku Havranu v Bielskych 
Taträch (köta 2154) a jeste na velmi pocetnych mistech v horskem vege- 
tacnim horizontu zäpadokarpatskem, nejnize po ca 360 m, na JZ jeste 
na vice lokalitäch ve Sträzovske hornatine a nejdäle po Slatinku (lok. 
c. 1). Za vegetacni linii Trenc. Teplice— Prievidza se uz nevyskytuje, tak 
jsem marne po ni patral v Poväzskem Inovci, Tribci a Malych Karpatech. 
Roztrousene lokality ve vychodni cästi Zapadnich Karpat spadaji v  päs 
Tisovec, Muräh (gemersky), Slovenskym Rudohofim az na vychodni 
okraj Braniska. V xerothermnich obvodech chybi.

6) Rostlina V. SPITZNEREM 1897 z Moravy publikovana jako , ,P la co d n m i 
r/ypsaceu m  Sm.“ nenalezi k nasi L ecan ora  f r a g i l is , jak jsem se pfesvfideil revisi 
dokladoveho exempläfe z Kaple u Kostelce na Han6.
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Zato základní tvar, Lecanora fragilis pl. normalis, vykazuje v Zá- 
[»adních Karpatech rozsírení daleko uzsí, omezené na vegetacní horizont 
vysokohorskÿ, na vysokohorskou oblast tatransko-fatranskou, na vápen- 
oovy príkrov na severní stranë Tater (hojnë na pr. v alpinském pásmu 
Bielskych Tater) a nëkolik vrcholovÿch bodú Male Fatry, tedy asi jako 
vápencovy typ  s tredoevropsko-a lp in skÿ . Okolnost pràvë tím po- 
zoruhodnëjsi, nebot v prímorskych koncinách jizní Evropy, na pf. v  Dal- 
macii, sestupuje tentó základní tvar Lecanora fragilis az k hladinë mofské.

Ponze ve vlhké Sulovské skleslinë nalezl jsem jestë pri 400 m abs. v. 
na jodnom misté (lok. c. 5) a zcela poskrovnu nëkolik exempláfú Lecanora, 
f ra g ilis , blízících se vice var. normalis nez var. subcetrarioides, která je tu 
castëjsim zjevem. Vÿskyt tentó by napovídal povaze dealpinské a má zde 
svoje analogon také v jinÿch rostlinnych skupinách.

O rozsírení Lecanora fragilis inkl. var. subcetrarioides v Západních 
Karpatech jsem pojednal predbëznë uz drive (cfr. J. Suza in Carpatica 
1030: 286— 287 inch tab. 2). Sledoval jsem povahu jejího vÿskytu a roz- 
sífcní dále.

Az do konce r. 1938 byla nalezerm L ecan ora  fra g ilis  inkl. var. su bcetrario ides  
Západních Karpatech na techto místecli. zakreslenych na mapce c. 3:

S t r á ío v s k á  h or n atina. I. Slatinka, in valle supra pag. in fissia rup. dolomit. 
sparse et sterilis ca 460 m, J. Suza Ig. 1938 (var. su bcetra rio id es). —  2. StráXov 
supra pag. Zliechov, dolomit ca 1200 rn, .J. 8uz\ 1936 (var. su bcetrario ides). —  
3. In  valle rivi Pruzinka supra pag. VisoJaj, dolomit ca 360 m, J. SUZA 1936 (var. 
su bcetrario ides). —  4. In  monte Vápec. dolomit ca 950 m, J. SUZA 1923 (v. su bce
tra rio id es). —  5. Sulov: in rup. conglomérat, calc, in valle pr. p. Jablonové et Sulov 
ca 360— 400 m et apud ruinam aréis Holiác ca 650 m, J. Suza 1923 (var. su bce
tra rio id es et uno loco et rarissime forma ad pl. norm alem  vergens). Var. su bcetra 
r io id es ex hoc loco in Krypt. exs. Vindob. n. 2856 edita.

M a lá  Fa tra : 6. Mincolsky K lak  A 1353, dolomit, J. Suza 1932 (v. su bcetra 
rio id es). —  7. Terehová, ad oram va-llis Vrátná, in rup. conglomérat, calc, ca 450 az, 
600 m, J. Suza 1926 (v. su bcetra rio id es). —  8. Suchy, in rup. cale, ca 1400 m, 
.1. Suza 1937 (v. su bcetra rio id es). —  9. Fatransky Kriváñ (sucianskÿ), in latere 
sept., in rup. calc, ca 1550— 1600 m, J. SUZA 1926, 1937 (pl. n o rm a lis  et v. su bcetra 
r io id es). Ex  his locis etiam a cl. M. ServÎt -Zd. Cernohorskÿ 1934 notata: „Kam m 
weg Suchÿ— Fatr. Kriváñ, Kalkfelsspalten“, solum in v. su bcetrario ides. —
10. Velkÿ Kriváñ (turianskÿ), in rup. calc, ca 1700 m, J. Suza lg. 1937 (v. su bcetra 
r io id es). —  11. Hromovo. calc, ca 1400 m, J. Suza 1937 (v. su bcetrario ides). —  
12. Hieb seu C’hlieb, calcar, ca 1600 m, J. Suza 1937 (v. su bcetrario ides). —  13. Roz- 
sutec Velkÿ, dolomit ca 1400— 1600 m, J. Suza 1926 (pl. n o rm a lis  et v. sucetra- 
rio id es).

V e lk á  F a tra . 14. Drienok’ A  1268, dolomit, J. Suza 1930 (v. su bcetra rio id es). 
—  15. Ostré Brdo apud cotam 1393, dolomit ca 1300 m, J. SUZA 1930 (v. su bcetra 
r io id es). —  16. Suchÿ vrch, dolomit ca 1500 m, J. Suza 1930 (v. su bcetra rio id es). —
17. Ploská ca 1500 m, in rupe dolomit, J. Suza 1930 (v. su bcetrario ides). —
18. Cierny kámeñ A  1481, dolomit, J. Suza 1930 (v. su bcetrario ides).

N ízk é  T a t r y  (in lateribus septentr.). 19. Liptovská Osada, in rup. dolomit. 
„Skalky“ ca 610— 650 m, J. Suza 1935 (v. su bcetrario ides, edita apud J. SUZA:
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Lich. Boh. Slov. exs. n. 263). —  20. Liptovská Luáná, in rup. dolomit. ca 630 a ï 
650 m, J. Suza 1935 (v. su b c e tra r io id es). —  21. In  mte Salatin A  1634, dolomit, 
J. Suza 1935 (v. su bcetra rio id es). —  22. Sina A  1563, in cacumine calcar., J. Suza 
1935 (v. su bcetra rio id es). —  23. Krakova hola A  1759, dolomit, et in valle Ilianovská 
dolina, in rup. dolomit. „Vrata“ ca 800 m, J. SUZA 1935 (v. su bcetra rio id es).

C h o ô s k é  p o h o r ie .  24. Sip A  1169, dolomit, M. Se r v ît -Zd . Cerno- 
HORSKŸ 1934 (v. su b c e tra r io id es). —  25. Velkÿ Choô A  1513, dolomit, ab 1300 m, 
J. Suza 1932 (v. su b c e tra r io id es ) . —  26. Prosieckà dolina, dolomit ca 650— 750 m, 
J. SUZA 1930 (v. su b ce tra rio id es) . —  27. Kvaôianskà dolina, dolomit ca 650 a ï 
700 m, J. Suza 1930 (v. su b e e tra r io id es) .

T a t ry  (distributa in lateribus septentrionalibus). Pars 1: L ip to v s k é  hole  
seu L ip to v sk é  T a try :  28. Sivÿ vrch A  1806 incl. ,,Bielá skála“, in rup. dolomit., 
J. Suza 1932 (v. su bce tra rio id es). —  29. Osobitá A  1687 supra pag. Zuberec, calcar., 
J. Suza 1936 (v. su b c e tra r io id e s ) .—  30. Gladkie Upïaziariskie, cota 1787, J. M otyka 
1924 (pl. n o rm a lis  et v. su bcetra rio id es). —  31. Cervené vrchy: Ciemniak, cota 2099, 
cale., J. SUZA 1936 (pl. n o rm a lis  et v. su bcetra rio id es). —  32. Kresanica, cota 2128, 
calcar., J. Suza 1936 (pl. n o rm a lis  et v. su bcetra rio id es). —  33. Rzçdy, J. Motyka

1924 (pl. n o rm a lis ) . —  34. Giewont A  1900, Maly Giewont ca 1530 m, J. Motyka
1925 (pl. n o rm a lis  et v. su bcetra rio id es). —  35. Gladkie Jaworzynskie, cota 1367, 
J. Motyka  1926 (v. su bcetra rio id es).

Pars 2: V y so k é  T a t r y  (T a tra  A lta ). 36. Zámky, in rup. calcar, ca 1600 et 
1800 m, J. Suza 1926 (pl. n o rm a lis  et v. su bcetra rio id es).

Pars 3: B ie lsk é  T a t r y  (B e lan ské  T atry ). Late distributa, in zona inferiori 
solum in var. su b ce tra rio id es provenit. A  cl. HAZSLlNSZKYr F r . sicut ,,Magas Tatra“ 
(in Zuzmó-flor. 1884: 93) notata. In  zona alpina et subalpina in rupibus calcariis 
plantam normalem unacum var. su b c e tra r io id i in his locis observavi: 37. Muráñ 
(javorinskÿ), cota 1827, J. Suza 1926. —  38. Novÿ, cota 1999, J. Suza 1926. —  
39. Havran A  2154, J. Suza 1926. —  40. ¿diarská Vidla, cota 2148, J. Suza 1926. —  
41. Hlupÿ, cota 2062, J. Suza 1926. O. Szatala 1930 (Glupy ca 1980 m 1g. J. Gy- 
Orffy). —  42. Jatky Zadné, cota 2024, J. Suza 1926. —  43. Jatky Predné, cota 1984, 
J. Suza 1926. —  44. Kosiar Zadnÿ, cota 2021, J. Suza 1926. —  45. Kosiar Prednÿ, 
cota 2021, J. Suza 1926. —- 46. Bujaci, in cacumine et in lateribus (Holica, Holu- 
byho dûl, Cervená hlína, Skalnà vrata, Faiksovà etc.), J. Suza 1926, 1937. —  In  
zona montana lateris septentr. solum varietatem su bcetrario idem  legi: 47. Gaflovka, 
cota 1630 —  Podkosarisko, cota 1227, in rup. calcar, ca 1450— 1500 m, J. Suza 1936. 
■—  48. Bednarskÿ régi pr. pag. 2diar, cale, ca 1000— 1100 m, J. SUZA 1936. —  
49. Ptacovské turné ca 1030, cale., J. SUZA 1936. —  50. Tokârna (cota 1220) in rup. 
conglomérat, cale, ca 1150 m, J. Suza 1926.

P ie n in y . 51. Trzy Korony. cota 983, cale., J. Motyka  (v . su bcetra rio id es). —  
52. In  vaile fluv. Dunajec e. c. in rup. calcariis ,,Kàca“ ad ostium rivi Leânickÿ 
potok, J. Suza 1937 (v. su bcetra rio id es). —  53. In  rup. calcar, supra pag. Haligovce 
(,,Haligovské skâly“) ca 650 m, J. Suza 1937 (v. su bcetrario ides).

B ra n isk o . 54. In  rup. cale. „Kamennà baba“ pr. pag. Lipovce ca 650— 680 m, 
J. Suza lg. 1938 (v. su bcetrario ides).

S lo ve n sk é  R u d o h orie . 55. In  cacumine mtis Sivec (cota 784), in rup. cale, 
et dolomit., J. Suza 1937 (v. su bcetrario ides). —  56. Folkmarská skála, cota 918, 
cale., J. Suza lg. 1938 (v. su bcetrario ides). —  57. Porâc Dolina ca 550— 600 m, in 
rup. cale., J. SUZA lg. 1938 (v. su bcetrario ides).

M u rá ñ sk á  vy soc in a . Muráñ (gemerskÿ). 58. In  rup. cale, „Ciganka“ apud 
ruinam arcis Muráñ ca 900 m, J. SUZA 1930 (v. su bcetrario ides). —  59. Hradovà
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supra op. Tisovec, in rupe cale. „Vysoká skála“ ca 800 m, J. S u za  1930 (v. sub- 
cetrario ides et forma ad pl. norm alem  vergens).

Rozsííení L e c a n o ra  f ra g il is  var. su bce tra rio id es  lze v Západních Kar- 
patech pfirovnati k vyskytu P r ím u la  a u r íc u la  neb pííp. téz M in u a r t ia  

la r ic i fo l ia . V tuto cást centrálních Karpat spadá také rozsííení H e lia n -  

th em u m  ru p if ra g u m  dohromady s H .  a lp es tre . Pokud se jedná pouze o na- 
lezisté montánního pasma, o polohy praealpinské, kryje se na pí. s areálem 
D ia n th u s  p ra e co x  Kit. (cfr. F. A. N o v á k , Monogr. Dianthus 1923, tab.).

S tan ov is té  a ros tlin n é  spo leéenstvo . Pokud jsem mél pííle- 
zitost pozorovat poméry vyskytu L e ca n o ra  f ra g il is  v  píírodé, jednalo se 
v Západních Karpatech vzdycky o podklady vápencové a dolomitové 
neb o vápnité slepence sulovské. Nás lisejník vyhledává skalní partie 
s povrchem zvétralym, zpravidla se s ním setkáváme píi skalních pukli- 
nách a ve stérbinách na jemné prsti, na vyslunnych stanovistích, suchych 
a plné osvétlenych, v  polohách otevíenych, exponovanych (b as ifiln í 
x e r o fy t  a casto jako chasm ofyt te rr ik o ln í).

Rostlina typická (vaí. n o rm a lis ) vystupuje zpravidla a temer vy- 
hradné jako terrikolní chasmofyt, na prsti a drti ve skalních stérbinách 
a ve spolecnosti nékterych daléích liSejníkú, podobné se chovajících.

Ve vysokohorském pásmu se pridruzuje L e ca n o ra  f ra g il is  inkl. var. 
su bce tra rio id es  zpravidla sociaci T o n in ia  c o e ru le o n ig r ica n s -L e c id e a  d ec i- 

p ie n s  s C a lo p la ca  a u rea , R in o d in a  n im b o s a  a j ., vyznacné ve skulinách 
a Stérbinách skalních se objevující (subalpinsko-alpinská varianta basi- 
xerofilní supraterrikolní sociace T o n in ia  c o e ru le o n ig r ica n s -L e c id e a  d ec i- 

p ie n s ). V  alpinskych polohách, tak na Bielskych Tatrách, charakterisuje 
príslusné skalní partie na pr. vyskyt L e o n to p o d iu m  a lp in u m , A r te m is ia  

petrosa , A s te r  a lp in u s  a j., na praealpinskych stanovistích pak xerofilní 
spolecenstva s G y p s o p h ila  repens, D ia n th u s  p ra e co x  a j.

V nejnizsích polohách, v  okrajovych partiích horské kvétenné 
oblasti západokarpatské vystupuje L e ca n o ra  f ra g il is  var. su bcetra rio id es  

na více lokalitách vedle L e c id e a  d ecep to ria , T o n in ia  to n in ia n a , Lec id ea  

testacea a j., ba dokonce s L e ca n o ra  crassa na skalách, jimz dodávají celko- 
vého zabarvení porosty F e s tu ca  d u r iu s cu la  s C a re x  h u m ilis  a se S es le ria  

ca lca r ía , v  nichz zastoupeny jsou ale zcela vyznaéné rostliny praealpin- 
ského rázu (viz dále na str. 46).

4. Lecanora Lamarckii (DC.) Rbh.

L ecan ora  L a m a rc k ii Rabh. Deutsch. Kryptog.-Flora, I I ,  1845: 44. —  U rceo- 
la r ia  L a m a r c k ii DC. apud Lam. et DC. Flore Frang., edit. 3, vol. I I,  1805: 372. —  
P la c o d iu m  L a m a rc k ii Müll. Arg. 1862. S q u a m a ria  L a m a rc k ii Nyl. 1861. L ecan ora  
L agascae  Ach. 1810. Cfr. Zahlbr. Cat. lieh, univ., V, 1928: 626, n. 10756.
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Statny druh ze sekce S q u a m a ria  (P la c o d iu m ), se stélkou okrouhlou, 
k substrátu pfitisklou, bélavé-zlutavou a silné ojínénou, pomérné velmi 
tlustou, korovitou, rozpukanou v supinovitá, konvexní polícka (areoly), 
na periferii lalocnaté se rozrústající. Apothecia velká, az 6 mm v prúméru 
dosahující, s diskera zluté cihlovym a silné bélavé ojínénym. Xerofyt.

Stólka na obvodu se stale rozrústá, a to nékdy do znacnych rozmérú, 
zatírn co centrální partie odumírají a pííp. innovují. Tímto vzrústem 
povstávají vice mcnc okrouhlc kruhovité pásy, analogické t. zv. carovnym 
kruhüm vySSích hub, na rovnych svislych stcnách vápencovych zvláSté 
nápadné.

C clkové rozs írcn í (areál). L e ca n o ra  L a m a rc k i i se vyskytuje roz- 
trouSené od Pyrcnejí, francouzskym stredohorím, Alpami do Karpat 
(Západních a Transsylvanskyeh) a na Balkan (Cerná hora, Rtanj planina 
v ¡Srbsku). Tedy jako s trcd oevrop sk o -a lp in sk y  elem ent, sub- 
meridionální oreofyt cvropskych vápencovych systcmú horskych.

Hoz Sí fe ni v Západních K arpatech . L e ca n o ra  L a m a rc k i i nálezí 
podio zjisténych lokalit vysokohorské oblasti tatransko-fatranskc, pre- 
dcvSím nubalpinskému a rideeji alpinskému vegetaenímu horizontu 
pfíkrovového pásma na severním a severovychodním obvodu Vysokych 
rriitcr (zvlástc na celních k J obrácenych stcnách BieTskych Tater) 
¡i vzácnc tez na Velké Fatre. Mimo toto území jsem ji zjistil pouze na 
isolované lokalitc u Muráñského hradu (lok. c. 18), jez je polozena nejníze, 
pri 930 m, a to v  nevelkém poctu sterilních exempláru.

Následuje prehled lokalit, zjisténych do konce r. 1938 (sleduj na mapee éís. 4):

H ie lské  T a t ry  (sec. J. SUZA 1926: ,,In lateribus rupium calcariarum in 
regione jugi Bielské Tatry distributa esse videtur“). 1. In  declivi meridionali alpis 
Bujací ad vallem „Holubyho did“ et in rupibus ,,Skalná vrata“ hiñe inde sat 
frequens ca 1600— 1800 m, J. SUZA 1926, 1922. H is loéis primo a cl. G. W a h l e n - 
b er g  1814 („Dreslerhäuschen“ ut L ich en  L a g asca e  Wahlbg.), postea a el. F r . H azs- 
LINSZKY 1859 (Stiernberg) et H. LOJKA 1869, 1872 (Skalná vrata) annotata. Edita 
in J. SUZA: Lieh. Boh. Slov. exs. n. 20 (Holubyho dúl ca 1700 m). —  2. Kosiar, 
J. SUZA 1926. —  3. Hlupy, J. SüZA 1926, 1922 (sec. J. MOTYKA 1924: przelez 
Kopa). —  4. 2diarská Vidla ca 2100 m, J. SüZA 1926, Ö. SZATALA 1930 (Greiner, 
lg. I. G yöRFFY.) —  5. Havran, J. SüZA 1926. —  6. Muráñ (javorinsky) ca 1600 m, 
J. SüZA 1926.

V y so k é  T a t r y  inkl. L ip to v sk é  hole (in rup. calcariis). 7. Zámky ca 
1700— 1800 m, J. SüZA 1926. — ■ 8. Gladkie Jaworzyñskie ca 1500 m, J. MOTYKA 
1926. —  9. Wrótka ca 1750 m, J. M o t y k a  1926. —  10. Giewont, ca 1800 m, 
J. M o t y k a  1926 ( I l s e -F rit ze  1870: ut L ecan ora  L agascae). —  11. Welka Turnia 
ca 1650 m, J. M o t y k a  1926. —  12. Gladkie Uplaziañskie, praesertim apud ,,La- 
dowa Grota“, J. M o t y k a  1928. —  13. Rzedy ca 1800 m, J. M o t y k a  1926. —  
14. Wftwoz Kraków ca 1200 m, J. M o tyk a  1924. —  15. Kominy Tylkowe ca 
1800 m, J. M o t y k a  1926.

V e lk á  Fa tra . 16. Ostró Brdo, in latere rupis dolomit. ca 1300 m, J. SüZA 
1930. —  17. Tlsté ca 1310 m, dolomit, M. Se r v 1t -Zd . Ce r n o h o r s k Y 1934.
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M u ra n sk ä  v y so c in a  (v Gemeru). 18. In  rup. calc. „Ciganka“ pr. ruinam 
arcis Murän ca 930 m, sparse et sterilis, J. S u za  1930. Edita in J. SUZA: Lieh. Boh. 
Slov. exs. n. 167.

Mapka 4. L ecan ora  L a m a rc k ii (DC.) Rbh.

S tanov iste . Lecanora Lamarckii obyvä rozlehle svisle hladke vä- 
pencove a dolomitove steny, vyslunene, suche, pfedevsim k J obräcene 
(b a s ix e ro filn i e p il ith o fy t  la ter ik o ln i). J. M o t y k a  1926 charakte- 
risuje vystizne stanoviste Lecanora Lamarckii-sociace takto: „Bewohnt 
auf weiten Strecken sonnige, trockene, von westlichen und nördlichen 
Winden geschütze, steile Felswände, die aber direkte Niederschläge 
empfangen. Bevorzugt werden stark besonnte und warme, im Winter 
schneelose Standorte.“
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6. Caloplaea schistidii (Anzi) Zahlbr.

C alop laea  .sch istid ii Zahlbr. in Verb. Z. B. G. Wien, 1898: 364. G yu lo lech ia  
sc h is tid i i Anzi, Catal. lieh. Sondr. I860: 38. Cfr. Zahlbr. Cat. lieh, univ., V II,  1931: 
181, n. 12627.

Drobnÿ epibryofytickÿ druh ze sekee Eucaloplaca. Stélka 1— 2 cm 
velkâ, scstâvâ z drobounkÿch bradavieek, vzrûstajicich castëji v lalucko- 
vité supinky (zrnecka), vice mène roztrousenÿch, zloutkovë zlutÿch, ne- 
zridka zeela ojedinëlÿch az uplnë chybëjicich. Apotecia hojnâ a pomërnë 
velkâ, az skoro 2 mm v prùmëru dosahujici, s diskem plochÿm, oranzovë- 
zloutkovym, s okrajem skoro celokrajnÿm az jemnë vroubkovanÿm 
(subcrenulatus), zj)rvu svëtlejsim a pozdëji stcjnobarevnÿm s diskem. 
Vnitrni strukturu apotécii vystiznë popisuje na pr. Mir . Servît (Hed- 
w inia, 1929: 3b, 1931 278).

C elkové roz.sireni (areal). Caloplaea schistidii je oreofytem 
stredo- az jihoevropskÿ(ih vapencovÿeli systemü horskÿch: Roztrouâenë 
v celém alpském hrebenu, francouzské Alpy, vëetnë Jury, svÿcarské, 
I yrolské a italské Alpy, Styrsko, Bavorsko a jestë v severovÿchodni câsti 
Vâpeneovÿch Al}) (na pi. Raxalpe, Prochenbcrg b. Ybbsitz, Dürrnstein 
b. Lunz, Wiener Schneeberg). Zajimavÿ je jeho vÿskyt. u Krems a. D. 
(B/Vumc. sec. Zahlbr.). Zaznamenan je tcz na Peterstejnë (Peterstein) 
Jia Vÿcli. Sudetâch (Fritze sec. B. Steix), avsak ani KovAîl ani Suza jej 
tam pozdëji uz nenasli. Karpaty Zâpadni (rozs., viz nize) a Karpaty 
'Pranssylvanské (Fogarasské hory). Balkânskÿ poloostrpv: Velebit ca 
1350— 1460 m, Lovcen 1700 m, Orlovac 1800 m, Krucicina 1550— 1600m, 
pak Baba na Rtanj pianino v zap. Srbsku ca 1100 m, Cervenata stena nad 
inonastÿrem Backovo v Bulharsku ca 1000 a 1450 m, a dale Parnas 
(Delphi) v Recku. Oeland a Gotland pri jihozâp. cipu Skandinavie.

Podle dosavadnich znamosti se jednâ tedy o e lem ent a lp inskÿ 
(s tredoevropsko-a lp in skÿ ), vyskytujici se jak v  Zâp. Karpatech 
tak v Alpâch a na Balkânë ve vysokohorském a horském pâsmu vege- 
tacnim, s isolovanou a k S vysunutou exklâvou v alvaru Oelandu a Got- 
landu, na lokalitâch uz zeela nizko polozenÿch.

R ozs iren i v Zâpadn ich  K arpatech . Caloplaea schistidii nabylo 
v horské zâpadokarpatské kvëtenné oblasti vâpencové (v Eucarpaticum) 
znacného rozsireni. Tëzistë spadâ v ûstredni cast, ve vegetacni obvod 
tatransko-fatranskÿ (vâp. prikrovové pâsy na se verni stranë Tâter 
a Nizkÿch Tâter, pak Velkâ a Malâ Fatra, vcetnë Choëské skupiny). Na Z 
vyzaruje odtud do Strâzovské hornatiny (Sulov, Strâzov) a na Vrâatec, 
tedy asi po znâmou vegetacni mez mezi zâpadokarpatskou a pannonskou 
kvëtennou oblasti. Ve vÿchodni ëâsti vystüpuje zeela roztrouâenë v Pie- 
ninâch, Slovenském Rudohori (Sivec, Folkmarskâ skâla) a Murâüské
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vysocinë (Ciganka). Pak na püdë madarské v Bukovÿch horách (Bükk) 
a v  Pilisskÿch yrsich.

Podle vertikálního rozsírení lze C a lo p la ca  s c h is t id ii povazovati za 
o reo fy ta , s tëzistëm rozsírení v  zonë nad hranici stromovou, v sub- 
alpinsko-alpinském vegetacním horizontu. Na nejvyssím vápencovém 
vrcholku zâpadokarpatském, na Havranu A  2154 dosahuje nejvysâi 
polohy, na druhé stranë vystupuje ale také castëji y horské zonë lesni ci 
v  montánním pásmu, jestë mezi 800— 700 m a ridceji i nize, v  Sulovské 
skleslinë naâel jsem je dokonce jestë pri 400— 450 m (zde jako dealpin). 
V xerothermnich obvodech jsem je dosud nevidël. Chovà se s ohledem na 
vertikální a horizontální rozSírení y Západních Karpatech jako uvedená 
L e ca n o ra  f ra g il is  var. su bcetra rio id es.

Podávám jestë prehled lokalit C a lo p la ca  sc h is tid i i v Západních Karpatech 
podle stavu z konce r. 1938 (sleduj na mapce cis. 5):

B ilé  K a rp a ty ,  Vrëatec. 1. In  rupibus calcariis supra pag. Vrsatské Pod- 
hradie ca 700 m, Q r im m ia  a n o d o n ,’) et ca 850 m, Q rim m ia  tergestin a , J. SüZA lg. 
1922, 1930. —  2. In  rup. cale. „Babky“ ca 700 m, Q rim m ia  tergestin a , J. Su za  1930. 
—  3. In  rup. cale. „Haskovo“ supra pag. Cervenÿ Kámeñ ca 500— 600 m, Q rim m ia  
te rg estin a  et O rth otrich u m  cu p u la tu m , J. SUZA 1930.

S tr á z o v sk á  h o rn a tin a . 4. In  mte Strázov ca 1200 m, dolomit, Q rim m ia  
te rg estin a , J. SuZA lg. 1936. —  5. Malenica ca 800— 900 m, dolomit, Q rim m ia  
te rg estin a , J. Suza  1930. —  6. In  rup. cale. pr. pag. Sulov ca 400— 450 m, Q rim m ia  
te rgestin a , J. Su za  1929.

M a lá  F a tra . 7. In  mte Fatranskÿ Kriváñ ca 1700 m, cale., Q rim m ia  tergestin a , 
J. SUZA 1926. —  8. Hleb (Chlieb), cale, ca 1600 m, Q rim m ia  tergestin a , J. SüZA 
lg. 1937. —  9. Rozsutec Velkÿ, dolomit ca 1600 m, Q rim m ia  tergestin a , J. Suza  
lg. 1926.

V e lk à  F a tra . 10. Ciernÿ kámeñ, dolomit ca 1460 m, Q rim m ia  a p o ca rp a , 
J. Su za  1930. —  11. Suchÿ vrch, dolomit ca 1500 m, Q rim m ia  a p o ca rp a , J. SUZA 
1930. —  12. Ostré Brdo, dolomit ca 1300 m, Q rim m ia  anodon , J. SüZA 1930. —  
13. Drienok ca 1250 m, dolomit, Q rim m ia  a p o ca rp a , J. Suza  1930. —  14. Plesovica 
apud pag. Turc. Blatnica, dolomit ca 650 m, O rthotrichu m  cu p u la tu m , J. SUZA 1930.

Choc. 15. In  mte dolomit. Velkÿ Choc ca 1600 m, Q rim m ia  a p o ca rp a , J. SUZA 
1934, M. Se r v ît  et Zd. Ce r n o h o r s k ÿ  1934.

N iz k é  T a try . 16. Salatin ca 1500— 1600 m, in rup. dolomit., Q rim m ia  anodon , 
J. Su z a  1935. —  17. Sina, cale, ca 1560 m, Q rim m ia  an odon , J. Su za  1935. —
18. Krakova hola ca 1700 m, in rup. dolomit, Q rim m ia  te re tin erv is , J. Su z a  1935. —
19. Ohnistë, calcar, ca 1480 m, G rim m ia  a p o ca rp a  et O rthotrichu m  a n o m a lu m , 
J. Suza 1935.

T a t ry  (in parte septentr. calcaría d^stributa esse videtur). Pars 1: L ip to v -  
ské T a t r y  (L ip to v sk é  hole). 20. In  alpe Sivÿ vrch, ca 1800 m, dolomit., Q rim - 7

7) Druh mechu, inkrustovanÿ nasim C a lo p la ca  sc h is tid ii. Veskeré mechy 
v bohatém dokladovém materiálu mnou sbiraného C a lo p la ca  sc h is tid i i urëil s ne- 
vsední ochotou p. red. R u d . V a n ËK v  Praze, jemuz také na tomto misté vzdávám  
srdeëné diky. Jako novÿ prírüstek mechové flory karpatské byla pri této pfileïi- 
tosti zjiâtëna Q rim m ia  tere tin erv is Limpr. Srovnej t é í  J. Smarda 1. c. 1940.
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m ia  tergestin a , J. Suza 1932. 21. Osobitá ca 1650-— 1680 m, calcar., O rim m ia
a p o ca rp a  et Gr. tergestin a , J. Suza lg. 1937. —  22. Smytniañskie Turnie, J. Motvka 
1924. —  23. Ciemniak, cale, ca 2090 m, J. Suza lg. 1936. —  24. Kresanica ca 2100m, 
calc., J. SUZA lg. 1936 (23.— 24. Cervené vrchy). —  25. Wielka Turnia (1788), 
J. Motyka  1926. —  26. Giewont (A  1900), calc., J. Motyka 1926. —  27. Gladkie 
Jaworzyñskie, (cota 1367), calc., J. Motyka  1926.

Pars 2: V y so k ó  T a t r y  (T a tra  A lta). 28. In  alpe Zámky, in rup. calcar, ca 
1600— 1800 m, J. Suza 1926.

Pars 3: B ie lsk é  T a t r y  seu B e la n sk é  T a t r y  (late distributa). 29. Faiksova, 
in rup. cale, ca 1490 m, Grimmia anodon c. fr. et Gr. tergestina, J. Suza 1922, 1925. 
Hoc loco („Feigsblósse“) iam a cl. H. L ojka  1869 lecta (cum Grimmia apocarpa, 
f. epilosa sec. herb. SUZA). —  30. In  rup. calc. ,,Skalná vrata“ ca 1600 m, Grimmia 
anodon, J. SUZA 1922. — 31. In  alpe Bujaci ca 1700— 1800 m, in Tup. calc., Grim
mia tergestina, Gr. teretinervis et Gr. apocarpa v. atrofusca, J. SUZA 1922, 1926. 
Praesertim in latere merid. ad convallem ,,Holubyho dúl“ et „Prednó Koprsády“ 
et loco „Cervená hlirta“ ca 1300 m, etc. J. SUZA 1937. Locis n. 30.— 31. iam a'cl. 
H. LOJKA 1869 (Verb. Z. B. G. Wien) indicata. —  32. Kosiary— Jatky ca 1700 et 
2000 m, calcar., Grimmia anodon et Gr. tergestina, J . SUZA 1926. —  33. In  alpe Hlupy 
ca 2050 m, calc., Grimmia tergestina, J. SUZA 1926. ■—  34. ¿diarská Vidla ca 
2100 m, calc., Grimmia, apocarpa, Gr. tergestina, J. SUZA 1926. —  35. Havran ca 
1700— 2100 m, in rup. calc., Grimmia tergestina, Gr. apocarpa f. epilosa, J. SUZA 
1926. —  36. Javorinská stena pr. Podspády ca 1250— 1300 m, calc., Grimmia apo
carpa, J. SUZA 1937. —  37. Novy ca 1950 m, calc., Grimmia apocarpa, J. SUZA 
1926. —  38. In  alpe Muran ca 1600 m, calc., Grimmia anodon, J. SUZA 1926.

P ie n in y . 39. Trzy Korony, Sokolica, H. LoJKA exs. sec. A. REHMAN 1879, 
W l . BOBERSKI. —  40. In  rup. calc. ,,Aksamitka“ supra pag. Haligovee ca 
650— 700 m, G rim m ia  a p o ca rp a , G r. tergestin a , J. SUZA 1937.

S lo ve n sk é  R u d o h o rie . 41. Sivec supra pag. Kosické Hamry, in rup. calc, 
dolomiticisve ca 760— 780 m, G rim m ia  tergestin a , J. SUZA lg. 1937. —  42. Folkmar- 
ská skála supra opp. Gelnica ca 880— 910 m, in cacum. calc., G rim m ia, tergestin a , 
J. S u za  lg. 1938.

M u rá ñ sk á  v y so c in a  (Muráñ gemersky). 43. In  rup. calc. ,,Ciganka‘L pr. 
ruinam arcis Muráñ ca 900 m, G rim m ia  tergestin a , J. S u za  1930.

In  territorio hungarico (magyarico). 44. Bükk: Pr. pag. Malyinka in m. Buz- 
gókó supra muscos calc. 570 m, F. FÓRISS 1940, exs. —  45. Ad muscos supra rupes 
trachyticas in monte ,,Pilishegy“ pr. Pilisszántó ca 700 m, G. TíMKÓ 1925.

S tan ov is té  a p rúvodné rostí, z je v y . Caloplaca schistidii je ty- 
pickym epibryofytem, inkrustujícím nékteré skalní mechy vápnomilné 
pfíp. tez na vápenci vystupující. Jedná se o druhy, tvofící nízké kom- 
paktní podusky biotypu Orimmia (Schistidium), v Západních Karpatech 
pfedevsím o druhy Grimmia tergestina Tomm. (nejeastéji), Grimmia 
anodon Br. europ., Grimmia apocarpa (L.) Hedw. inkl. f. epilosa Warnst., 
Grimmia teretinervis Limpr. a pak Orthotrichum cupulatum Hoffm. 
a Orthotrichum anomalum Hedw. Píitom napadené poduáky mechové 
mohou vegetovati dále.

Také na nalezistích mimokarpatskych se udává na§e Caloplaca 
schistidii vesmés na skalních vápnomilnych meáích. Tak na pí. dokladové 
exempláíe Caloplaca schistidii z Alp, Saléve, lg. Müll. Arg. inkrustují
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podusky Grimmia tergestina var. poicilostoma a Orthotrichum cup-ulatum 
(sec. exempt, herb. Suza), exempláfe z Bulharska (Cervenata stena supra 
Backovo, lg. J. Suza 1923) porústají trsiky Grimmia tergestina var. 
imtergestina, J. Steiner registruje nás liáejník z ftecka (Parnas) na Grim
mia orbicularis, atd. Rostliny z Oelandu a Gotlandu udává G. E. Du R ietz 
1915 na Schistidium apocarpum.

Spolecné se svymi hostiteli vystupuje (Jaloplaca schistidii v polohách 
otevfenych a na stanovistích silné insolovanych, suchych a pine osvétle- 
nycli. Setkáváme se s ním zvlááté na svislych sténách skalnich, nejcasteji 
píi jizní exposici, na poduskách zmínénych drobnych skalnich mechü, 
usazujících se tu na povrehu kompaktní vápencové neb dolomitové hor- 
niny a sledujících nezfídka zvláste praskliny, trhlinky a jemné záfezy, 
vzniklé na povrehu skalní svislé plochy odstepeníni drobnyeh kousku, 
a pod. Pritom trebcT zdürazniti jistou vápnomilnou tendenci (Jaloplaca 
schistidii, nebot porústá pouze meehy vyskytujíeí se na horninách váp- 
nem bohatych, píedevsím na vápencích a dolorniteeh, tedy kde soueasne 
v úvahu treba bráti vliv vápnitého f>raehu a vápenityeh splasku, zaehy- 
cujícíeh se v hustyeh poduskovityeh trseeh tcehto meehü. Ae je na pf. 
v Tatrách ve vápencovycli obvodech (Jaloplaca schistidii obecné rozáí- 
reno, nikdy jsem je nezastihl na mesíeli v sousedním území zul neb kre- 
mencu. S hlediska oekologiokého Ize je tedy povazovati za x ero filn íh o  
e p ib ry o fy ta  vápnom ilného.

Jak patrno z uvedeného prehledu naleziát, sbíral jsem Caloplaca 
schistidii v Západních Karpatech povétsiné na poduákách Grimmia 
tergestina Tomm.,8) která vyhiedavá analogická stanovisté, t. j. svislé 
a vyslunné, suche a teplé, vápencové plochy skalní. Tentó basixerofilní 
mech vykazuje v nasem území také podobné rozsífení jako Caloplaca 
schistidii, s dodatkem lokalit v xerothermním vegetaením horizontu, 
xerothermních obvodech kvétenné oblasti pannonské; srovnej J. S m a r d a : 

,,Dva nové pam átné meehy v Cechách, na M oravé a na Slo- 
vensku“ , Preslia X IX , 1940: 152— 167.

Také v Alpách a na Balkánu vystupují oba tyto druhy nezfídka 
pohromadé.

Je pak dále velmi nápadná shoda areálu Caloplaca schistidii a evrop- 
ského úseku celkového rozsífení Grimmia tergestina. Také tato Grimmia 
jeví znacné rozsífení v Alpách (s exklávami na Ceském masivu) a Západ
ních Karpatech a postupuje na Balkán; viz R. V a n é k : „Ü b er Grim m ia 
------------- - '

8) Karpatské rostliny oznacil puvodné R. VANÉK 1. c. 1940 —  a foto o/.nacení
píevzal i J. Smarda 1. c. 1940 jako G rim m ia  tergestin a  var. tergestin oides C’ulm. 
Aváak podle ústního sdélení dosel R. VANÉK po opétné revisi k názoru, ze se prece 
jenom jedná o formu odchylnou tvarem listu a celkovym habitem, povötsinß ste- 
rilní, vyznaßnou pro území vychodné od Alp.
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te rges tin a  Tom m. und ihre Form en “ in Studia Bot. Öech., III , 
1940, tab. I.

6. Nékteré dalSí p fík lady.

V lisejníkové flore Západních Karpat lze konstatovat znaény pocet 
druhú, jez zrejmé nálezí podle svého rozSííení v Evropé ke skupiné 
m erid ion á ln í a jez —  pokud máme na zfeteli podklady vápencové — 
lze tedy priíaditi k vyáe analysovanym druhúm 1— 5 jako vzorúm. 
Vsímal jsem si nékterych z nich rovnéz podrobnéji, na tom to misté 
dotknu se jich ale pouze letmo.

1. Liáejníky na území Západních Karpat hlavné v kvétenné oblasti 
pannonské vystupující a príp. vyznaéné pro její xerothermní obvody 
(xerothermní vegetacní horizont):

Caloplaca fu lgens (S w .) K b r. a 

Lecanora  len tigera  (W e b .) Ach .

O téchto fytogeograficky velipi dúlezitych lisejnících pojednal jsem 
podrobné jiz na jiném misté (viz J. Suza 1937); oba druhy nálezí témuz 
elementu genetickému i geografickému (m editerranním u), vykazují 
stejné areály a velkou shodu také v ohledu oekologickém, vystupujíce 
zpravidla na stanoviátích spolecné. Ve starém svété postupují jejich 
areály ze Stfedozemí az do jizní Persie a z Cernomorí v oblast kaspicko- 
aralskou (mediterranné-kontinentální rozsírení). V Západních Karpatech 
pak nálezí k regionálné charakteristickym komponentám kvétenné 
oblasti pannonské, vápencovych a dolomitovych xerothermních obvodu. 
V Povází a Ponitrí pronikly az po rozhraní Trené. Teplice— Oslany. Ve 
vychodní, pohornadské cásti Slovenska nebyly vsak zjistény (viz níze 
na str. 40).

K  zakreslenym lokalitám 1. c. na mapkách 1— 2 tfeba doplniti body, jednak 
obéma druhúm spolecné: Cenke puszta u Parkáné (na dynovych píscích s F u m a ria  
p ro cu m b en s) a pak Timoradza a Slatinka na horní Bebravé, a pak pouze u C aloplaca  
fu lgen s, které na nékolika zcela roztrousenych místech jesté vyznívá za udanou 
hranicí, jesté lokality u Strecna a naposled na jednom misté v Liptovské kotliné, 
totií jen v nékolika sterilních kouscích u Liptovského Hrádku.

Caloplaca callopism a (A c h .) Zahlbr.

E lem ent m editerrann í, vyskytující se v okruhu celé Stredo- 
zemní pánve, od Maroka a Pyrenejského poloostrova az po Mesopotamii, 
na sever po Britské ostrovy a Oeland a Gotland. V Poryní a vychodné od 
Alp predeváím v oblasti pannonské. Xerothermní území a vegetacní 
horizont u nás nepfekraéuje.
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V obvodovych partiich Malych Karpat (Dévínská Kobyla, Hainburgsko 
kopce), Tribce (Kalvaria a Zobor u Nitry), Pová2ského Inovce (Tematínskó kopce, 
Beckov) a na jihozáp. okraji Stráíovskó hornatiny a2 po vegetaéní linii Trenc. 
Teplice— Oslany (Bralje u Oslan, Uhrovskó Podhradie) a jeáté u Cervenóho Ka- 
mene ve Vrsatské skupiné. Ve vychodní cásti zjistil jsem jej v Juhoslovenském 
Krasu (u Turñanského hradu), kam í proniká Pramatrou (Matricum). —  Obecnó 
¡esté v Pavlovskych kopcích (Pollauer Berge). Snad i na Cebínce u Ti§novaV.
V Cechách jsem  je  vsak nevidél.

Candelariella medians (N y l.) A . L. Sm. — C. granulata (S chaer.) Zahlbr.

Rovnéz m ed iterrann í elem ent. Alzír, Tunis, Pyrenejsky a Apen- 
ninsky poloostrov, francouzská stfedohofí (na sever jeáté u Dunkerque), 
Britské ostrovy, podhorí Alp, na velmi ojedinélych a roztrousenych loka- 
litách severné od Alp, Badensko (Heidelberg), Württembersko (v. zr.), 
Bavorsko (v. zr.), Durynsko (lkrát), Sasko (Ikrát), Slezsko (lkrát, 
Gogolin), a dokonce jeáté Oldenbursko (lkrát, na zdi). Nebyl dosud na- 
lezen v Cechách. Morava (nckolik lokalit). Slovensko (viz níze). Balkánsky 
poloostrov (Dalmacie), Krym (Azovské pobrezí) a Kavkaz.

Na území Západních Karpat (slovonskych) znám joj z todito míst: Pováísky 
Inovoc: Tematín a Skalico u Bockova. Stráíovská liornatina: Sulov a Vrániny 
a Suje na Rajöance a vo Vrsatské skupiné u VrHatského Podhradie a u Oervenóho 
Kamono. Hajnáéka (na codici u liradu). V Pohornadské cásti jesté vo Spisskó 
kotliné na Droveníku a na Sivc Bradé. Ve vnéjsím útesovóm pásmu západokar- 
patském: Kotoué a Pavlovské kopeo (Pollauer Borge). Jesté u Znojma (v jednoin 
misté na iulovych skalách na úbocí k Dyji).

Ton in ia  tabacina (M ass.) F lag.

E lem ent m editerrann í, ze Stredozemí az do centráhií Asie. 
Alzír, poloostrov Pyrenejsky, Apenninsky a Balkánsky (Dalmacie, Bul- 
harsko), Transsylvanské (lkrát) a Západní Karpaty, Alpy. Severné od 
Alp uz zcela ojedinéle: Cechy (2krát), Durynsko (lkrát), Badensko 
(Heidelberg), Württembersko a jeété v Hanoversku u Göttingen. Dále 
podle Oxnkra Krym, Kirgizsko, Zabajkalsko.

V  Západních Karpatech je znám pouze z vychodní cásti: Spisskó Vlachy 
a Lipovce na obvodu Braniska, Haligovce (Aksamitka) a pK ústí Pieninského 
potoka v Pieninách a Czornsztyn. Pak u Budapeáti (2krát).

Synalissa sym phorea (A ch .) Nyl.

Druh jizního rozsífení, jako e lem ent m editerrann í. Sev. Afrika 
(Alzír), jizní a strední Evropa, sev. od Alpského hrebene zcela roztrouáené 
a naposled na Britskych ostrovech, v jiz. Norsku a jihozáp. Svédsku, 
veetné Oelandu a Gotlandu, a ve Finsku (3 lok.). Ukrajina. Sev. Amerika.
V Západních Karpatech hlavné v území Pannonika a predeváím v xero- 
thermních obvodech a jeáté ale na rozptylenych místech v dolním stupni 
Eukarpatika, asi jako Lecanora crassa; nejvyáe pri 800 a 900 (930) m. 
Morava. Cechy.
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Slovensko: Dobra Voda v Malycb Karpatech, Trenéín (brad), Beckov (Ska- 
lica), Baba u Trenc. Teplie, Malenica a okoli, VrSatská skupina, Sulov, S tree no 
v Pováíí, Zobor u Nitry (2krát) a Bralje « Oslan v Ponitrí, Plesovica v Turcianské 
kotliné, Kvaéanská a Prosecká dolina na ok raj i Liptovské kotliny, Drevoník a Leta- 
novce ve SpiSské kotliné, Lipovco na Branisku, PoráC- Dolina a Folkinarska skála 
ve Slovonském Rudohofí, Pieniny (pridom Dnnajce), Ciganka na Muráni (gemer.). 
Kotoué a Pavlovské vrcliy. Nojblíío pak v Bukovyeb borncb v Madarsku. 
Praebohemikum: Spitz, a. D., v údolí Dyje (na nékolika místeeh), Rokytné (sle- 
pence), Jihlavky (sorpentin u Mohelna) a na vápencích tiSnovské serio (Kvétnico 
a DHnová) a Mor. Krasu. Centroboheinikiun (na nékolika rnístecb, kromé vé- 
poncú té?, vyjimeéné na diabasu a spilitu).

liinod ina o cd la ta  (H o ffm .) Arn. R. lecanorina Mass.

Element. n ied itcrranní. Scv. Afrika (Alzír a j.), od l’yrenejakého 
polooatrova celyrn Stredoinorím a/, po Krym, Malou Aaii a Meaopotamii, 
na S od Alj) roztrouaené (Jura, Veatfúlsko, Harz, Ccchy a Morava) a opét 
az v jihozáp. éásti Svódska (Oeland, (Jotland, Wcstrogot.hia). V Západ- 
ních Karpatech v xerothermních obvodech znacne rozaíreny a vyznaony 
li&ejník a jeate take na roztrouaenych místeeh v obla.sti lioraké kveteny ae 
objevujíeí, kde asi jako na pr. Collema multipartüum doatupuje ve dvou 
prípadeeh znacne vyaokych poloh, 1300, 1400 ni.

Slovensko: Mulé Karpaty (l)év(n inkl. Iiainhurgské kopec;, Plavecké Pod- 
Imidie. Ostry kúinen a Holy vrcli u Smoloniee, Bre/.ovské a ('acbtické kopec;). 
PováZsky Inovoe (Tenmtínské kopec;. Beekov inkl. Skcdiea, Trenéín. brad), Triboc 
(Zobor a Kalvaria u Nitry. Kostrín nad Klat. Novon Vsí), Stráí.ovská bornatina 
(Vápee. Malenica, Sulov, Ubrovské Podbnvclie, Bralje u Oslan. Streéno a j.), VelkcV 
Katra (Plesovica, Ostré Brdo ca 1300 m!), Cboeská skupinn (Kvacianská a Prosiecká 
dolina). Bielské Tatry (ji?. úbocí Bujaéíbo vrehu do Holubybo dolo ca 1400 m!), 
Lubietova na Horehroní, Slovenské Rudoborí (Cigénka u Muráñ. hradu, Vápeniea 
u Margeean a Sivec, Porác— Dolina, Drevoník, a pak Krásná Horka, Turña n. 
Bodv., Pleáiveeké plateau a jinde v Juboslovenském Krasu) a j. —  Pavlovské 
kopee (Pollauer B.). Praebobemikum: v okoli Krems na Dunaji, u Hardeku 
v údolí Dyje, Stránská skála. váp. serie tisnovská (Kvétnice, Drínová, Íebínka, 
Drásovskv kopec) a kromé toho v Morav'ském Krasu. —  Controbohemikum: 
Prokopské a Radotínské údolí a Sv. .Jan p. skálou.

Z dalaích sem nálezí kromé jinych (veamés mediterranní druby), 
na pr.:

Rinodina crustulata (Maas.) Arn.
Rinodina calcaren (Hepp.) Arn.
BueUia Dubyana (Hepp.) Rbh.
Blastema ochracea (Schaer.) Trev.
Caloplnca corónala (Kmphbr.) Stnr.
Gonohymenia myriospora Zahlbr.
Verrucaria lecideoides (Masa.) Trev.
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2. Liäejniky, ndlciejici v Zapadnich Karpatech pocllc sveho hlavniho 
mzäifeni a vyskytu vysokohorskömu pAsmu, nökterä tu onde takö v hor- 
sköm pasmu vyznivajici, na pf.:

Caloplaca aurea (Schaer.) Zahlbr.

Oreofyt stfedo- az jihoevropskych vysokohofi, Pyreneje, Alpy 
a Karpaty, Balkan (s tfed oevropsk y  elem ent alp insky). Ve Störbi- 
naeh vapencovych a dolomitovych skal na prsti.

V ZApadnich Karputoch vo vynokohorskAm ft hlavuA ulpinskcm pAsmu, tak mm 
oolem vreholovom hfoboni Hiol.skyoh Tater, na ZAmeich a j ., v Ni/.kych TatrAch na 
Krakovfi lioli, na V(i]ko Fatfo (Oütro llrdo, C'iorny kamen, Suchy vreh), na Mali« 
Fatfo (Velky Knzsutec, Hieb, Mincolsky Klak) n na VelkAm ChoAi.

Blastcnia niihigcna (K m ph b r.) Müll. Arg.

Alpy, Karpaty, BalkAn, jako clcrncnt alpinsky. Ve vapencovych 
Zapadnich Karpatech v alpinsktfm pasmu Bielskych Tater a Öcrvcnych 
vrchü (Liptovsko hole) a na Tiste ve Velke Futfe.

Locanora lurldoRcens Zahlbr. Squamaria lurideaccn,.*» Nu za.

Oreofyt stfcdoevropskych vapencovych vysokohofi, snud elem ent 
s tfedoc  vropsko-a lp insky. Dosud pwuze v Alpach a Zapadnich Kar
patech pozorovany: Svycary (2krat), Vvchodni vapencove Alpy (lkrat).

V Zapadnich Karpatech pnn/.e dosud vo vapeneovom pflkrovu na S a SV  
utranö Tater, a to v subalpinskom pasnni. na suchyeh oelnfoh, svislyoh stönAch: 
asi omfrofobni: SkalnA vrata ca 1550 —1(500 in a MurAti ca 1000 in v Bielskych 
TatrAch sec. J. SUZA 1920 a pak Gladkie Uplaziiiskio (Ladowa Kreta) sec. J. Mo- 
TYKA 1928.

Lccanora admontensis Zahlbr. Squamaria admonlensis Oliv.

Oreofyt vapnomilny, asi s tf edoe vropsky element alpinsky. 
Dosud pouze ve Vychodnich Alpach (Admont) a Zapadnich Karpatech 
(Zamky v Tatrach J. Si z a  1926, na svislych stenach vapencovych skal 
asi pfi 1600— 1700 m).

Lecanora coerulea (Ü C .) Nyl.

Vapencova vysokohofi stfedni az jizni Evropy, Alpy, Karpaty 
a Balkan (elem ent alp insky). V Zapadnich Karpatech ve vysokohorske 
a hlavne alpinske zone rozsifeny a v epilithickych sociacich napadny 
liäejnik. T6z tu a tarn v horskem pasmu vyznivajici.

VApencove obvody na severni stranA Tater (hojnA v Bielskych TatrAch. 
Cervenych vrsHch a jeAtA na SivAm vre hu) a Nizkych Tater (Sina. Krakova hola), 
pak roztrouSenfi na Maid Fatfe (jeStA MinAol. Klak). Volke Fatfe (f'ierny kamen. 
Suchy vreh) a ChoAi (ve KvaAanskA dolinA jestA pfi 800 m) a pak ve Straiovske 
homatinA (Malenica 900 m. Straiov ca 1200 m).

Yerrucaria  tristis (M aas.) Km phbr.

S tfed oe  vropsko-a lp insky o reo fy t vapnomilny, Alpy a Kar- 
paty. v Zapadnich Karpatech pouze ve vysokohoreköm pAsmu.
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Bielské Tatry (Bujací, Jatky, Koprsády, Hlupy, ¿diarská Vidla, Havran, 
Novy a Muráñ) a Zámky, Nízké Tatry (Velky Gapel), Velky Choc.

3. Ostatní druhy, vyskytující se v pásmu horském neb xerothermním 
az horském, na p?.:

Collema multipartitum Sm.

Evropa, sev. Afrika a Sev. Amerika. Ve váp. pohorích strední a jizní 
Evropy, Pyrenejsky poloostrov, strední Francie, Jura, Alpy (Svycarsko, 
Tyroly, sev. Italie, Bavory az vych. okraj Alp), Západní a Transsylvanské 
Karpaty, Balkánsky poloostrov, Krym a Kavkaz. Sev. od Alp. hfebene 
na nékolika malo velmi roztrousenych místech, Morava, Öechy, Francky 
Jura, Württembersko, Poryní, Westfálsko (lkrát), Hessensko (lkrát) 
a naposled jeSté v JZ Svédsku, inkl. ostrovú Oeland, Gotland a Orno 
(Du R ietz 1916, Malme 1926) a Norsku (Dahl 1938) a Anglii. M erid io- 
náln í (m ed iterrann i) elem ent. — V Západních Karpatech v oblasti 
pannonské a horské kvéteny, xerothermní az montánní vegetacni 
Horizont, ojedinélá nejvyäe polozená nalezisté jeáté píi ca 1300, 1400 az 
1500 m. Na svislych a suchych vápencovych a dolomitovych sténách 
s rovnym povrchem.

Malé Karpaty (Rostún, Plavecké Podhradie), Povázsky Tnovec (Tematín, 
Beckov, ruina a ¡Skalica), Strázov.ská hornatina (Vápec, Malenica, Strázov, Bralje 
u Oalan), Malá Fatra (Strecno, Hromovo), Velká Fatra (Plesovica, Drienok, Ostré 
brdo ca 1300m, Sucliy vrch ca 1500 m), Choc (Kvacanská a Prosecká dolina), 
Tatry Bielské (Faiksová, Holubyho dul ca 1200— 1300 m). Nízké Tatry (v iidolí 
fttiavnice a Lucanky, Sina ca 1430 m). Slovenské Rudohorie (Letanovce, Porác—  
Dolina, Malá Lodina a pak Turña n. B., Jablonov, Krásná Horka v Juhoslovenském 
Krasu a Ciganka na Murani). Branisko (Rajtopiky). —  Pilisské vrchy u Budapests 
—  Kotouc a Pavlovské vrchy (Soutéska). —  Praebohemikum (v okolí Krems na 
Dunaji). —  Centrobohemikum (Srbsko na Beroimce).

A rthopyren ia  conoidea (F r ies ) Zahlbr.

Ve váp. pohorích strední a jizní Evropy a SZ Afriky. Sev. Amerika. 
Maroko, Pyrenejsky a Apenninsky poloostrov, Korsika, Francie (roztr.). 
Jura a Alpy (Svycary, Tyroly, sev. Italie, Bavory a ve vych. predhoíí 
jesté v okolí Badenu), Istrie, Dalmacie, Západní a Transsylvanské Kar
paty. V území sev. od Alpského hrebene velmi disjunktivné, Morava (zí.), 
Slezsko (2krát), Durynsko (3krát), Sasko (lkrát), Francky Jura (roztr,). 
Württembersko (3krát), Schwarzwald (lkrát), Heidelberg, Vestfálsko 
(3krát). Pak jesté Dánsko, jiz. Skandinavie (Norsko) a na Britskych 
ostrovech. M erid ion á ln í (m ed iterrann i) elem ent. —  Na území 
Západních Karpat dosti rozsífen v Pannoniku a v dolním stupni Eukarpa- 
tika, zde zpravidla mezi 400 (450)— 600 (650) m s vyjimkou vysoko- 
horské oblasti. Nejvyáe polozená nalezisté znám kol 1000 m; udávaná 
lokalita na Faiksové by la by tedy jeáté vyäe (snad az 1300— 1400m?).



Slovensko: Malé Karpaty (Vysoké, Ostry kámen), PovA2sky Inovec (Tema- 
tín), Strázovská hornatina (Sulov, Manín, Zihlavník, Uhrov. Podhradie), Tatry 
(Faiksova, Dol. Strqzyska), Pieniny (Aksamitka, Osobná), Slovenskó Rudohofí 
(Porác— Dolina, Dreveník— Spissky hrad, Havrania skóla ve Ztratenskó hornatiné, 
Hradová nad Tisovcem v Muráñskó vys., Jólesz— Leányko a Zadiel v Juhoslo- 
venském Krasu). —  Pilisské kopee. —  Pavlovské kopee (Pollauer B.): Soutéska 
(Klause), Dévicky (Maidenstein), Kotelná (Kesselberg) a Sibeniéník (Galgenberg).

Praebohemikum (u Hardeku v údolí Dyje). —  V  GechAch dosud neznAm.

Th yrea  pu lvinata (Schaer.) Mass.

Rovnéz vápnomilny (basifilní) IiSejník jizního rozSífení, asi ele ment 
m editerrann í. Sev. Afrika, na pr. Alzír, jizní az strední Evropa, na S 
od Alp roztrousené, Badensko, Württembersko, Durynsko, u Jeny a jeáte 
v jiz. Skandinavii (Oeland, Gotland a okolí Osla), na V pak Karpaty 
a Balkánsky poloostrov, Ukrajina, Krym, Turkestan, Mala Asie (na pf. 
kataon. Taurus) az Mesopotamie. Sev. Amerika. —  V Západních Karpa- 
tech znacné rozsíreny druh zvl. v xerothermních obvodeeb Pannonika 
a roztrouäene jesté tez v oblasti horskó kvetcny az po 700— 800 (900) m, 
vyjimecné jednou jeste pri 1300— 1400 m. Na vápeneíeb a dolomitech 
a téz na pf. na zásaditych kfemicitanech.

Slovensko: Malé Karpaty (Devín, Plav. Podhradie), Pováisky Inovec 
(Beckov, Trencín), StrAáovskA hornatina (Troné. Toplice, Sulov, Uhrov. Pod
hradie, Bralje u Oslan) a Vrsatec, inkl. Gorvenv kárn<'n, Choéská skupina (Kva- 
éanská dol.), Tatry Bielskó (Holubyho dúl na jiz. úhoéí Ihijaéího ca 1300— 1400 m), 
Nízké Tatry (Lipt. Osadn, Demanovská dol., inkl. Branovnica, melafvr!), Pieniny 
(prúrva Dunajce, Haligovské skály), Branisko (Lipovce, Kamenice v f̂ larisi, zde 
inkl. v. teretiu scu lá ), Fintice u Presova (andesit), Slovenskó Rudohorie (Porác-- 
Dolina, Folkmarská skéla, Vápenica u Margccan, inkl. Dreveník, pak Krásná 
Horka ve v. teretiu scu lá , Turña n. B. v Jnhoslovenskcm Krasu a Muráñ a Ciganka 
nad Muráném a Hradová nad Tisovcem na Muráñskó vysociné). Slovenskó Stredo- 
horie: Hronská Breznica, Sasovské Podhradie. Kozárovce (vesmés andesit) a Haj- 
nácka (cedic), inkl. Kovacovské skólv (andesit). Banská Stiavnica. —  Pak ve 
Stíedodunajské hornatiné (Matrikum). Kotouc a Pavlovské kopee (Pollauer B.). —  
Praebohemikum (údolí Dunaje. Dyje. Rokytnó. Jihlavky a u Tisnova). —  Centro- 
bqhemikum (na vice místech).

Peccania  coralloides Mass.

E lem en t m editerrann í, roztrousené podél Stredozemní pánve 
se vyskytující. Alzír, Tunis, od Pyrenejského po Balkánsky poloostrov 
a Krym. Alpy (Svycary, Tyroly, Bavory a j.) a Karpaty Západní a Trans- 
sylvanské. Na S od Alp velmi ojedinéle, Morava (2krát), Cechy (2krát), 
Kladsko (lkrát) a téz v Sasku (lkrát), Durynsku a Franckém Jure nale- 
zena. —  V Západních Karpatech velmi roztrouáena, a to v oblasti horské 
kvéteny, ac ji lze ocekávat také v xerothermních obvodech; dokonce 
je§té pri 1300— 1400 m a jednou ca 1600— 1700 m. Porústá suché a hladké 
vápencové a dolomitove svislé stény.

Slovensko: Stráíovská hornatina (Sulov), inkl. Vrsatec a Gerveny Kámeñ,

Meridiemální vlivy v lisejníkovó flore Západních Karpat. 31
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Murdiiska vys. (Hradova u Tisovce a Ciganka u Murdnske ruiny) a Folkmarskd 
skala ve Slov. Rudohofi, Velka Fatra (Ostrd Brdo ca 1300 m) a Bielskd Tatry 
(Holubyho dül ca 1300— 1400 m, inkl. „Skalna vrata“ a ji2. celo Kosiar ca 1600 ai. 
J700m!). Kotouc. —  Praebohemikum (üdoli Krems na Dunaji, v üdoli Dyje 
u Hardeku a v üdoli Rokytne u Budkovic). —  Centrobohemikum (Srbsko, Prokop, 
üdoli).

Ton in ia  ton in iana (M ass.) Zahlbr.

Rovnez druh jizniho rozsifeni, e lem ent m editerrann l, roztrou- 
sene ve vapencovych pohofich stfedni a jizni Evropy a sev. Afriky se 
vyskytujlci. Alzir, Baleary, Korsika, Jura, Alpy (Francie, Svycary, 
Tyroly, sev. Italie, Bavory a je§te v SV casti) a Zapadni Karpaty. Zde 
vystupuje nezfidka na lokalitach Lecidea deceptoria (viz vyäe pf. 2), na 
vapencovych a dolomitovych skalach s povrchem zvetralym, zvl. pfi 
prasklinach, pfedevsim v dolnim stupni horske kvetenne oblasti, nej- 
casteji mezi 400— 600 (700) m, nejvyäe pfi 1150 m.

Slovensko: Straiovska hornatina (Malenica, Vapec, Strdiov, Sulov, Manin, 
Baba n Tronf. Toplic, Uhrov. Podhradie, Bralje u Oslan), Mala Fatra (Strocno), 
Velka Fatra (Plesovioa a okoli). Biolskd Tatry (Tokarna ca 1150 m), Nizkd Tatry 
(Lipt. Osada— LuXna, Hranovnica, zde na melafyru, Lubietova na Horehroni), 
Slovensko Rudohorie (Folkmarskd a Jaldovska skala, Vapenica u Margecan, Sivec. 
Mala Lodina, Porac— Dolina, v pnilomu Hornadu u Letanovcü, na Cigance u Mu- 
ranskdho bradu), Branisko (Lipovce: na Kamennd babd a pfi usti Lipoveckd do- 
liny), Pieniny (Trzy Korony, pnilorn Dunajee, (-ervony Klastor— Kdca a Aksa- 
rnitka u Haligovci”i) a Czornsztyn. —  Morava: Kotouc.

Ton in ia  tum idula (S m .) Zahlbr.

Ve vap. pohofich stfedni a jizni Evropy (m erid iona ln i m ontanni 
druh?). Pyrenejsky poloostrov, Francie, Belgie, JZ a stf. Anglie, Jura 
(roztr.), Alpy (Svycary, Tyroly, sev. Italie, Bavory a jeste jiz. od Vidne 
[Wien]), Francky Alb, Cesky masiv (lkrat: Radotin), Karpaty Zapadni 
a Sedmihradske, Istrie, Dalmacie s ostrovy, Albanie, a j., Krym. —
V Zap. Karpatech pfedeväim v dolnim stupni horske oblasti Eukarpatika, 
vyjimecne jeste pfi 1500 m. Na vap. a dolomit. skalach se zvetralym 
povrchem.

Kotouc. Strazovska hornatina (Malenica, Baba u Trenc. Teplic, Sulov, 
Manin, Bralje u Oslan), Mala Fatra (Strecno), Bielske Tatry (Hlupy ca 1500 m), 
Kvacanska dolina v Choßske skupinß, Drevenik. —  V  okoli Budapest! (Pecs).

Lecanora pruinosa Chaub.

Vapencovä pohofi v okruhu Stfedozemni panve az stfedni Evropy, 
m ed iterrann i m ontanni druh. Alzir, Tunis, Baleary, Pyreneje, 
Korsika, Francie, Anglie (lkrat), roztrouäene v Jufe a Alpäch, Svycary, 
Italie, Zap. Karpaty, Kransko, Dalmacie, Bulharsko, Recko, Krym. —
V Zapadnich Karpatech nalezi horske vegetacni oblasti, zpravidla päsmu 
mezi 500(600)— 1500 m, fidceji jeäte t^z v subalpinskä zone. Obyva
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hladké a suche vápcncové a dolomitové stény, stanovisté mimo prímy 
dosfth dest'ové vody, kde castcji vystupuje s následujícím druhem.

KotouA. StrAXovská hornutinu (Slutinkn, Stráíov, Malenica, Sulov), Malá 
Katm (Ro/.sutoc, Hieb), Volká Futra (Ostro linio), Ní/,ké Tntry (Salatín, Sina), 
Chooské pohofí (KvueanskA a Proseeká dol.). Talry (Osobitá, Ciomniak, Kresanica, 
(¡ladkie Uplu/iuñskio, (¡iowonl, (¡ludido .hiwor/.yñskio, ZAmky a eastAji v Biel- 
skyeh Tulráeh na pr. Tatr. Kotlina, Skalná vrala, Muráñ a j.), Pieniny (Haligovoe 
a  j.). Brunisko (Rnjtopiky), Spisská kotlina ( Droveník), Ztrutonská hornatinn 
(v prwlomti Hornadu u Letunovoñ, llnvruniu skálu nad Ztrutonou), Slovensko 
Rudohorie (Pomo Dolina. .Inklovská a Kolknmrská skAla), MurúñskA vys. 
(Cigunke nad Muránom. Ilradová nad Tisoveetn), duhoslovonsky Kras (Zadiol. 
rokle, Loániko o dólos/,).

liCcnnora lt«»utori Sclnier.

Horsky ni er ¡d io 11 á I n í (med i te r ran n í) elem ent. Alzír, Francie 
(Avcyron), Alpy (Svyenry, scv. Italic, Tyroly, Bavory, Solnolirady a jeSte 
Wiener ttchneeberg), Knrpaty (severní), Balkan (Bulharsko a j.). Na 
Ceskóm mnsivu eliyhí. V Západních Karpatceh hlavne v horském 
vegetaéním horizonte me/,i 700 (H00) 1500 m a fidceji i vysokohorském,
a/, do 1050 m. Druli extremné xerofilní a ombrofobní, na svislych váp. 
a dolomil. stvnáeh se vyskytujíeí. Ve srovnání s pfedeslym druhem, 
s nímz nczrídka spolecne se vyskytuje, vykazuje Lecanora Reuteri u nás 
u/,sí rozsírení. du okrajovyeh nizsíeh partií západokarpatské horské oblasti  ̂
ncproniká, easteji ale za tu vystupuje v ohlasti subalpinské a take alpin- 
ské. .Tejí eelkovy a real zdá se by ti take mensí rozlohy.

StrAXovská hornutinu (Malenica, Snlov. VApec). VelkA Katra (Suchy vrcli 
Ostré Urdo). Ní/.kó Tatry (Salatín. Sina. Krakova hola), PhoAské pohofí (Proseeká 
a Kvaónnská dolina). Talry (Osobitá. Ciomniak, Kresanica, Smytnianskie Turnie, 
(¡ladkio l pla/.ianskio. líala Tomanova. Giewont, inkl. Maly (»iewont, Mala Lqka,
( ¡ladkie .luworzynskie. Zámky a v Bielskych Tatrácli na pf. Faiksová, Skalná 
\ rata, Holubyho did na ji/,. úboeí Bujaoího, Zadné Jatky, Muráñ, Javorinská stena. 
TatranskA kotlina a j.), Pieniny (Haligovské skály), Branisko (Rajtopiky), Sloven
sko Rudohorie (.íaklovská Kolkmarská skála). Muráñské vysoíina (Ciganka 

Muráñ. hradu).

Lecidea testaron (H o ffm .) Ach .

Meridionální oreofyt vápnomilny, m editerrann í elem ent hor- 
sky. Maroko, Alzír, Pyrenejsky poloostrov, Jura, cely hfeben Alp. 
Karpaty Západní a Transsylvanské, Dalmacie (lkrát), Srbsko (lkrát), 
Bulharsko (zf.), Peloponnes (zí.), Kypr, Krym, Morava (2krát), Cechy 
(zf.), Poryní (Kaiserstuhl), Slezsko(?), a k S naposled: Oeland a Gotland 
a zcela vzácné na Britskych ostrovech. —  V Západních Karpatech je 
téziáté jeho rozsírení v horské kvétenné oblasti, na jedné strané posfcupuje 
ai do vysokohoíí a na druhé pak téi a i do xerothermních obvodú oblasti 
pnnnonské, tedy asi jako xerofytní praealpin, jako na p f. Sesleria calcaría.

Muí A Karpaty (RoStún, Cachticky brad), Stréiovská homatina (Baba
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u Trenc. Teplic, Slatinka n. Bebr., Malenica a okolí, Manínská soutéska, Sulov, 
Hricov, t. zv. Skalky nad Rájeckymi Teplicemi) inkl. Vrsa+ec a Öerveny Kámeñ. 
Velká Fatra (Plesovica), Chocské pohofí (Kvaeanská a Prosecká dolina), Nízké 
Tatry (Sina), Tatry (Sivy vrch, 0ervené vrchy, Zámky a v Bielskych Tatrácb na 
pí. Faiksová, Skalná vrata, Holubyho dúl na jiz. úbocí Bujacího, Jatky a j.), 
Pieniny (Trzy Korony, Öerveny Klástor, Haligovce inkl. Aksamitka), Slovenské 
Uudohorie (Porác— Dolina, Folkmarská skála, Sivec, Mala Lodina), Muráñská 
vysocina (C'iganka n Muráñského hradu). —  Humenné (Sokol). Bukové hory 
(Biikk), lkrát. —  V  okolí Budapests (vz.). —  V  útesovém pásmu vnéjsím: Ojczów 
SZ od Krakówa, Kotoue a Pavlovské kopce (Pollauer B.), lkrát. Centrobohe- 
mikurn: Beroun— Praha, váp., diabas, a na váp. pískovci u Rummer.

Petractis clausa (H o ffm .) Kphbr.

V Alpách a Karpatech, odtud na poloostrov Pyrenejsky, Apenninsky 
a Balkánsky, az Peloponnes a Kréta. Sev. od Alp velmi roztrousenc, 
Slezsko (lkrát), Francky Jura, Durynsko (2krát), Badensko, Württem- 
bersko, Hesensko, Vestfalsko, a naposled Gotland u JZ. Svédska a Britské 
ostrovy. Oreofyt stredoevropskych vápencovych pohofí (asi stredo- 
evrop sk o -a lp in sk y  elem ent. — V Západních Karpatech hlavné 
v horské az vysokohorské ohlasti, nicméné tez jesté v xerotherrnnícli 
ohvodech.

Strázovská hornatina (V’ápee, Sulov, Manín) a Vrsatec (Babky), Mala Fatra 
(Terchová, Velky Rozsiúec, Hieb), Velká Fatra (Blatnická a Harmanecká dolina), 
C'hoéské pohofí (Velky Choc, Proseeká a Kvaeanská dolina), Nízké Tatry (Velky 
Capel, Demánovská a Nvatojánská dolina), Tatry (Sivy vrch, Ciemniak, Kresanica, 
Wqwóz Krakow, Pisanq. halq a j. a v Tatrách Bielskych na pf. Bujací vrch a jeho 
jiz. úbocí k Holubyho dolu inkl. 0ervená hlína. a Faiksová, Havran az ea 2150 rn, 
Muráñ atd.), Pieniny (v prurvé Dunajce a Haligovské skály), Dreveník ve Spisské 
kotliné, Slovenské Rudohorie (Porác Dolina, Malá Lodina, Folkmarská skála). 
Ztratenská hornatina (v lídolí Hnilce u Ztratené), Muráñská vy. (C'iganka u M u 
ráñského hradu), Juhoslovensky Kras (Zadielská rokle, u Turnañského hradu). 
Stfedodimajská hornatina (na pf. Vác). —  Kotoue a Pavlovské kopce (Pollauer Ib), 
lkrát.

Z dalsích druhu uvádím nékteré jesté pouze v píehledu:

A n e m a  d e c ip ie n s  .(Mass.) Forss. inkl. A .  N o ta r is i i Forss.
P te r y g iu m  c e n tr ifu g u m  Nyl.
P la c y n th iu m  s u b ra d ia tu m  (Nyl.) Arn.
C a lo p la ca  p la c id ia  (Mass.) Stnr.
L e c a n o ra  v e rs ico lo r  (Pers.) Ach.
D e rm a to ca rp o n  m on s tro s u m  (Schaer.) Wain.
C o lle m a  a u r ic u la tu m  Hoffm.
R in o d in a  B is c h o f f i i (Hepp.) Mass.
B la s te m a  A g a rd h ia n a  (Fw.) Mull. Arg.
L e ca n o ra  A g a rd h ia n a  Ach.
O ya lecta  leu ca sp is  (Mass.) Zahlbr.
O ya lecta  h y p o leu ca  (Ach.) Zahlbr., a m. j.
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Cäst druhä. Meridionälni lisejniky v rämci celkovych vegetaönich pomeru; 
jejich fytogeograficky vyznarn.

I. Shrnuti o povaze vyskytu  nasich liscjn ik ii v Zapadnich Karpatcch  

a o je jich  zAsahu ve stfedni Evroptf vflbec.

Vr prvni casti jsem upozornil pouze na nektere dülezitejsi vapno- 
milne meridionalni lisejniky a jako zvlaste instruktivni pfiklady rozebral 
druhy eis. 1— 5. Z uvedenelio, a take na zaklade dfivejsi Studie o Lecanora 
hntigera a Caloplaca julgens (J. Ni z.\ 1937) opakuji poznatky, vztahujici 
se k nasledujicim tfern bodüm:

1. (Ad floristieky element.) S hlediska geogiafiekebo a pfip. genetie- 
Uelio jedna se jednak o drul iy mediterranni (e lement mediter- 
ranni), inkl. mediterranni druhy montanni a pfip. mediterranni 
oreo fy ty ,  jednak o lisejniky s t fedo-  az j ih o ev ropskyeh  horskyeh 
systemü (vapencovyeh), tedy v ramci evropskeho rozsifeni o druhy 
meridionalni,  a to horske az vysokohorske, mer id ionalni mon- 
t äruu a merid ionalni o reo fy ty .  K  poslcdnim nalezi i lisejniky repre- 
setitujiei zecla vyrazne element s t f edoev  ropsko-alpinsky.

2. (Ad regionalni rozsifeni.) Jeden kazdy z uvedenych liäejnikn 
imize byti bud jiz pouhym zastonpenim (vyskytem) neb podle povahy 
iozsifeni. koinpaktnim neb hlavnim rozsifenim. svou frekvenci neb 
abundanei, ebarakteristieky pro nreitou kvetennou neb vegetaeni oblast 
(regionalne charakteris t ieke  druhy), tedy v Zapadnich Karpatecli 
v hrubem rozeleneni na pf. bud pro pannonskou kvet. oblast neb üzemi 
horske kvetenne oblasti zapadokarpatske neb pro vysokohorskou oblast 
tatransko-fatranskou. -Je samozfejmo, ze podle specificke povahy jednot- 
livych druhü tfeba lozeznavati v tomto smeru v detailech rüzne typy 
pfipadü. VT eelku tfeba zdürazniti, ze meridionalni vlivy jsou patrny ve 
vsech kvetennych oblastech Zapadnich Karpat.

3. (Ad vertikalni rozsifeni.) Analogicky jako sub 2 je tomu, pokud se 
jedna o vegetaeni pasma (zony) ci vegetaeni horizonty, v  hrubem roz
eleneni o zonu nizinv az pahorkatiny (inkl. xerothermnich obvodü). 
o zonu horskou ei montanni a zonu vysokohorskou, subalpinsko-alpin- 
skou. Lze mluviti o druzich zonalne charakter is t icky ch, o liäejnicich 
mono-, bi-, trizonälnieh a pod. a samozfejme opet v rüznem specialnim 
odstupnovani. Jiz z nasich vzorü je opet patrno, ze meridionalni slozky 
lisejnikove floryr (väpnomilne) lze konstatovat ve vsech vertikalnich pas- 
mech Zapadnich Karpat. od nejnizäich poloh po nejvyssi vreholky alpin- 
skeho pasma.

Rada techto meridionälnich liäejnikü dosahuje v Zapadnich Karpa- 
teeh meznych bodü, hranice sv^ho absolutniho arealu ve smeru k S a k SV.
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Pokud se jedná o ostatní území na S od Dunaje, resp. Alpskeho 
hfebene, lze sledovati ve stfední Evropé zásah meridionálních a zvlásté 
postup pronikání mediterranních zástupcú lisejníkové flory (vápnomilné) 
velmi dobre predevsím v obvodech xerothermních, na Ceském masivn 
v Praebohemikum a Centrobohemikum, a dale ve stredonémeckych 
hornatinách, ve Franckém Albu, Jure, v Durynské pánvi a na jiz. okraji 
Harzu, na Mohanu a v Poryní a v  j. a jv  Skandinavii vcetné prilehlyeh 
o8trovú.

Následuje aspoñ prehled druhú, které jsou z vyse uvedenych lisej- 
níkú zastoupeny na dulezitejsích místech a obvodech, a to jednak ve 
vnéjsím bradlovém pásmu Západních Karpat (Kotouc a Pavlovské vrchy 
a Stránská skála) a pak v obou hlavních xerothermních obvodech Öes- 
kého masivu.

Jurské vápencové  bradlo  u Stramberku na moravské strané 
Záp. Beskyd, vyvrcholující K o toucem  A  539, jeví nejblizsí vztahy 
k Vrsatskému bradlu v Povází a s ním ke Strázovské hornatinc. Z nasich 
lisejníkú zjistil jsem na Kotouci (s H eM anthem um , r u p if ra g u m ) na pr. 
C a n d e la r ie lla  m ed ia n s , L e c a n o ra  crassa (v. z?.), Lee,idea d ecep to ria  (zí.), 
L e c id e a  testacea, T o n in ia  to n in ia n a , T .  tu m id u la , P e tra c t is  c la u sa  a j. a na 
suchych sténách T h y re a  p u lv in a ta , P e c ca n ia  co ra llo id es , S y n a lis s a  s y m p h o - 

rea , C o lle m a  m u lt ip a r t i tu m , A n em a , d ec ip ien s , P la c y n th iu m  su b ra d ia tn m  

a j. a tez L e c a n o ra  p ru in o s a .

P a v lo v s k é  v rchy  (Pollauer Berge) predstavují jurské bradlo 
z nékolika vápencovych ker, z nichz nejvétsí dosahuje Dévínem (Mayden- 
berg) 550 m, vydané v  sane suchym jizním vétrúm, s velmi pozoruhodnou 
xerothermní florou (F u m a n a  v u lg a r is  a j.). Z lisejníkú v nasí souvislosti 
vzpomínám na pr.: L e c a n o ra  crassa  (roztr.), C a lo p la ca  ca llo p is m a  (roztr.), 
C a n d e la r ie lla  m ed ia n s , B la s te m a  och racea  (rozs.), R in o d in a  oce lla ta  (rozs.). 
V e r ru c a r ia  lec id eo id es  (rozs.), C a lo p la ca  co ron a ta , C . p la c id ia , B la s te m a  

A g a rd h ia n a , B u e l l ia  D u b y a n a  a j., pak L e c id e a  testacea (lkrát), C o llem a  

m u lt ip a r t i tu m  (lkrát), T h y re a  p u lv in a ta , S y n a lis s a  sy m p h orea , C o llem a  

p o ly c a rp o n , P la c y n th iu m  s u b ra d ia tu m , L e ca n o ra  A g a rd h ia n a , A r th o p y re -  

n ia  con o id ea  a j. a téz C a lo p la ca  fu lgen s  a L e c a n o ra  len tige ra  (oba roztr.).
Stránská skála vych. od Brna, vápencové bradlo kóta 307, nálezí 

rovnéz útesovému vnéjsímu pásmu západokarpatskému. Zde jsem zastihl 
v  L e ca n o ra  v e rs ic o lo r -D e rm a to ca rp o n  m o n s tro s u m -sociaci dále L e ca n o ra  

crassa  v. su bcereb rin a , R in o d in a  oce lla ta , R . B is c h o ff i i ,  B la s te m a  och ra cea , 

C a lo p la ca  co ron a ta , C . a u ra n tia  v. in te rm e d ia , C o lle m a  p o ly c a rp o n  a v terri- 
kolní sociaci T o n in ia  c o e ru le o n ig r ica n s -L e d id e a  d ec ip ien s  s C r im a ld ia  

fra g ra n s  téz C a lo p la ca  fu lg en s  s L e ca n o ra  len tige ra .

V t. zv. Praebohemikum, v xerothermní oblasti na jihovych. 
okraji Ceského masivu v pásmu Krems a. D.—  Znojmo (Znaim)— Brno,
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vápnomilné lisejníky nedoznaly vétsího rozsííení, nebof pfevládají hor- 
niny silikátové. Kromé Stránské skály (rovnéz sem nálezející) objevuje 
¡se nej vice nasich lisejníku na vápnitych slepencích na dolní Rokytné (kde 
vystupuje v jednom misté jesté F u m a r ia  v u lg a r is ), a to na p?. L e ca n o ra  

vrassa (roztr.), P e c c a n ia  co ra llo id es  (Budkovice), A  n em a  N o ta r is i i ,  Thyrea , 

p u lv in a ta , C o lle m a  p o ly ca rp o n , S y n a lis s a  sym ph orea , T o n in ia  im b r ica ta  

(Budkovice) a j. Rovnéz vápence serie tisnovské hostí jesté nékteré 
z nasich druhü, tak Kvétnice na pf. T h y re a  p u lv in a ta , S y n a lis s a  s y m p h o 

rea , C o llem a  p o ly ca rp o n , P la c y n th iu m  su b ra d ia tu m , R in o d in a  ocella ta , 

R. B is ch o ff i i  a j. Na drobnych ostrüvcích slinitého vápence v údolí Dyje, 
v okolí Hardeku (Hardegg) rostou na pf. A r th o p y re n ia  con o id ea , V e r ru 

caria, lec ideoides, R in o d in a  ocella ta , R . B is c h o f f i i ,  S y n a lis s a  sy m ph orea , 

T h y re a  p u lv in a ta , C o llem a  p o ly ca rp o n , C a lop laca , a u ra n tia  v. in te rm ed ia , 

pak G y  a led a ; the lo trem oides, P o ly b la s lia  b a va rica  a dale P e cca n ia  c o ra l lo i 

des, Anem a, N o ta r is i i a j. Poslední dva tez u Drozdova (Drosendorf). 
I' zfíceniny Hartenstein a. d. Krems se na vápencovych skalách udává 
na pf. P e cca n ia  co ra llo id e s , C o llem a  m u lt ip a r t itu m , C . p o ly c a rp o n , u ruiny 
S])itz. a. Donau pak S y n a lissa  sym p h orea , T h y re a  p u lv in a ta  atd. V údolí 
fíéky Kremzc (Krems) take ( 'a lo p la c a  s ch is tid ii. Terrikolni C a lop la ca  

fu l  gens a L eca n o ra  le n tig c ra  vystupuji v Praebohemikum velmi zfidka 
a vázány jsou na pololiy sprasové, stejné jako dale na pf. E n d o ca rp o n  

M ic h e l i i ,  L e m p h o le m m a  ch a lazanum  (inkl. cha lazanodes), H e p p ia  D es - 

p r e a u x i i a j.
Nékteré z méné nárocnéjsích nasich druhü vystupuji tu rovnéz na 

hornináeh vápnem chudych, tak na serpentinech u Mohelna na p f. T h y re a  

p u lv in a ta , S y n a lissa  sym ph orea , T o n in ia  im b r ica ta  a j., na zulovych ska
lách u Znojma na pf. C a n d e la rie lia  m ed ians, na amfibolovych a jinych 
bfidlicích v údolí Kremze (Krems) a Dunaje na pf. S y n a lis s a  sym ph orea , 

T h y re a  p u lv in a ta , C o llem a  m u lt ip a r t i tu m  a j.
V kot l iné  vni t roéeské  (Centrobohemikum) —  s vyskytem 

H e lia n th e m u m  can um , M in u a r t ia  setacea a j. —  setkáváme se s nékterymi 
z nasich lisejníku pfedevsím ve vápencovém pruhu mezi Prahou a Be- 
rounem, zvl. v Prokopském údolí a u Srbska. Jsou to na pf. C o llem a  

m u lt ip a r t itu m , T h y re a  p u lv in a ta , S y n a lis s a  sym ph orea , P e c c a n ia  c o ra llo i

des, A n e m c i d ec ip ien s , T o n in ia  tu m id u la , T .  tabacina , T .  im b rica ta , Lecidea, 

testacea (téz na diabasu), pak R in o d in a  ocellata,, C a lop la ca  corona ta , C . 

a u ra n tia  v. in te rm e d ia  a j. a z terrikolních opét C a lop la ca  fu lgen s  s L e ca - 

ñ ora  len tig e ra  (v T o n in ia  co e ru le o n ig r ica n s -L e c id e a  d e c ip ie n s -sociaci 
s O r im a ld ia  fra g ra n s ).

Nékteré z téchto druhü vystupuji take na diabasech, stfídajících se 
se zmínénymi vápenci v území Beroun— Praha a pak téz na spilitech, 
tak T h y re a  p u lv in a ta , S y n a lis s a  sy m p h orea  a j. Zajímavy je dále údaj
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() vyskytu Lecidea testacea a Lecanora fragilis ve Stiedohoii, na vapnitych 
piskovcich u Kummer. Hliny opukovych „bilych strani“  na jiznim okraji 
Öeskeho Stiedohoii, zvl. lounskeho kiidla, provazi vyznacne Caloplaca 
fulgens a Lecanora lentigera.

Rada nasich meridionalnich (mediterrannich) lisejnikü dosahla jeste 
jizni casti Skandinavskeho p o loos trova , ve vapencovych obvodecli 
v sirokem okruhu Stockholmskem a zvlaste v alvarecli Oelandu a Got- 
landu a nektere jeste v okoli Osla. Podle literatury, viz zvl. T h. Fries 1871, 
pak G. E. Du R ietz 1916 a G. O. Malme 1926,9) jsou to na pf. druhy:

Lecanora crassa 
Lecanora fragilis 
Lecanora versicolor 
Collema multipartüum 
(Mollenta polycarpon 
Collema auriculatum 
Thyrea pulvinata,

Synalissa symphorea 
Lecidea testacea, 
Petractis clausa, 
Rinodina Bischoffii 
Caloplaca schistidii 
Caloplaca, fulgens 
Lecanora lentigera.

Jsou to analogické priklady k vyskytu Fumana vulgaris (inkl. 
Helianthemurn oelandicum) a j. rostlin semennych, a stejnë jako mechü 
Pleurochaete squarrosa, F linaria mediterránea, a j., jatrovek Riccia B i
schoffii a j.

IL. 0  rozS ifen i nëkterÿch  rostlin  sorneiinÿch ve srovnání s nasim i iisejn iky.

Jiz pri rozboru vyskytu a rozsííení vÿse vybranÿch pfikladù 1— ü na 
území Západních Karpat poukàzal jsem pfilezitostnë na nëkteré analogic
ké zjevy ve kvëtenë jevnosnubné. Tak rozsííení Lecanora fragilis v. 
subcetrarioides se eelkem kryje v tomto území s vÿskytem Primula auri
cula L. a prip. Minuartia laricifolia Hayek neb s areâlem Dianthus 
praecox Kit., na lokalitách Lecidea deceptoria, s vÿjimkou nejvÿse polo- 
zenÿcli, objevuje se zpravidla téz Teucrium montanum, stejnë jako Fes
tuca duriuscula, Carex humilis a j. komponenty xerothermnich obvodii. 
v tëchto zasé na pr. na vsech mistech Lecanora crassa souëasnë vystupuje 
Fumana vulgaris, atd.

V  následujících rádcích jsem k porovnání zvlàstë volil a na mapce 
ë. 6 zakreslil rozsííení nëkolika devaternikû, vyskytujicich se vÿznaënë 
ve vápencovych obvodech Západních Karpat. Jedná se o Fumana vul
garis Spach, a bezpalisté druhy rodu Helianthemurn, H. canum Baumg.,

9) T h . M. FRIES: Lichenographia Scandinavie», Upsala 1871. —  G. E. Du  
RlETZ: Lichenologiska fragment I I.  Sven.sk Bot. Tidskrift, vol. 10, 1916, pag. 
471—475. —  G. O. MaLME: Nâgra lavar frân Trosatrakten. Svensk Bot. Tidskrift, 
vol. 20, 1926, pag. 52— 59.
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H .  ru p if ra g u m  Kern, a H .  a lpes tre  DC., tedy o zástupce jihoevropskych 
C is ta ce i. Právé typy této skupiny zdají se mi pro nase iivahy nejvhod- 
néjsí.

1. F u m a n a  v u lg a r is  a L e c a n o ra  crassa. Poukázal jsem na vice mistech, 
ze oba tyto druhy vystupují ve strední Evropé namnoze na spolecnych 
lokalitách, v  útvaru stredoevropské skalní stepi s nádechem krasovym 
(submediterrane Felsheide). Viz J. Suza 1925 1. c. str. 118— 119, J. Slza 
1930,1. c. incl. tab. 3, kde jsou zaznamenány také lokality spolecné obéma 
v Záp. Karpatech a na Moravé. Jesté ve stredonémeckych hornatinácli 
a v Poryní se s nimi setkáváme tu a tam pohromadé a naposled ve vápen- 
covém alvaru na Oelandé (zde téz H e lia n th e m u m  o e la n d ie u m ). V celku 
neni vsak areal F u m a n a  v u lg a r is  tak rozlehly jako naseho lisejniku; 
srovnej celkové rozsireni L e ca n o ra  crassa  vyse v textu na str. 2 a na pi. 
mapku s areálem F u m a n a  v u lg a r is  (p ro cu m b e n s ) u H. Muusiol v Herey- 
nia II, 1939: 143.

V xerothermnich obvodech (vápeneovyeh a dolomitovych) v zapadni 
cásti Zapad. Karpat vystupuje zpravidla na lokalitách Lecanora , crassa, 

kromé F u m a n a  v u lg a r is  take H e lia n th e m u m  ca n u m  (tentó pouze v Tern a- 
tínskych kopcich zastupuje H .  n u m m u la r iu m ). Oba devaterniky proni- 
kaji od J k SV Povázím az tesne k hranici kvetenne oblasti pannonské, 
az po linii Trenc. Teplice na Váhu— Oslany na Nitre (viz téz na str. 2).

S jejich rozsírením se kryje V západni cásti Západních Karpat téz 
vybézek areálu L e c a n o ra  le n tig e ra  a C a lo p la ca  fu lgen s  (J. Slza 1936 1. c. 
inkl. tab. 1 a J. Suza 1937 tab. 1— 2). Také stejnomérné roztrousené loka
lity obou lze sledovat ve váp. a dolomit. obvodech Malych Karpat, Po- 
vázského Inovce az na záp. okraj Strázovské hornatiny, t. j. az po spoj- 
nici Slatinky— Timoradza— Uhrovské Podhradie— Bralje u Oslan. Rov- 
néz na 2ibrici u Nitry vystupují oba tyto lisejníky na lokalité H e lia n th e 

m u m  ca n u m . Velmi pozoruhodny je pak vyskyt obou na dynovych píscích 
Öenke Puszta, a to ve spolecnosti F u m a n a  v u lg a r is .

2. H e lia n th e m u m  r u p if ra g u m  nálezí svym vyskytem horské kvétenné 
oblasti západokarpatskéj v území sev. od Dunaje nikde nevstupuje do 
xerothermnich obvodú. V okrajovych mistech vyskytuje se nékdy s L e -  

cid ea  d ecep to ria , tak na SV v Pieninách neb na JZ v podhorí Velké Fatry 
a na SZ na isolované lokalité na Kotouci. Na druhé strané se objevuje na 
lokalitách devaterníku skalního jiz také L e ca n o ra  f ra g il is  v. subcetra - 

r io id e s . Rada horskych vápnomilnych lisejníkú jeví rozsífení podobná, 
vice méné úplné neb aspoñ cástecné se s H e lia n th e m u m  ru p ifra g u m  v Záp. 
Karpatech kryjící.

3. H e lia n th e m u m  a lpestre  je pouze vysokohorskou rasou predeslého, 
vyznacnou pro vápencové (dolomitové) obvody subalpinsko-alpinského 
pásma tatransko-fatranského. V okrsek jejího rozáírení v Záp. Karpatech
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spadají také na pr. nalezisté L e ca n o ra  L a m a rc k i i a L e ca n o ra  fra g il is  (pl. 
n o rm a lis ) a íady dalsích lisejníkú. Ve spojeném území rozsírení H e lia n -  

thernum  ru p if ra g u m  s H . a lpestre se pak vyskytuje L e ca n o ra  fra g il is  v. 
su bcetra rio id es .

Z toho je zrejmo, ze také zásali nasich ínediteiTanníeli devaterníkü 
Ize sledovati v Západních Karpatech ve vsech vegetaéních horizonteeli 
i kvétennych oblastech a ze pro jednotlivé píípady lze vybrati analogieké 
zjevy ve skupiné vápnoinilnycli meridionálníeh liSejníkü.

NI. Nase lisejníkv v rátnei geohotaiiického inzélonéní území Západníeh
Karpat.

Jiz z tollo, eo byio reéeno o (¡liarakteru vyskytw a povaze liorizon- 
lálního a vertikálnílio rozáírení nasieh liSejníkü, vysvítá, ze jsou ve shodé 
N (¡elkovymi poniéry vegetaéní pokryvky, ze tedy mozno a nutno také 
lisejníky bráti v úvahu pfi resení rüznyeb otázek gcobotanie.kyeh a zvlásté 
pokud se jedná o eliarakteristiku a vymezení jediiotlivyeb kvetcnnyidi 
oblast!.

Dúlezitou vegetaéní éarou v Západníeh Karpateeh je priblizné spoj- 
niee Trené. Tep lá  v l’ o váz í— P r ie v id za  na Ni tre- -Sv. K r i z  
a Zvo len v Pohron í—Detva- R imavská Bána— .Jelsava (resp. 
T i sovec )— R ozñava— Nizn í  Medzev a záp. okraj  Kos ické  pánve 
k S p o d é l H  ornadu a Taryse  az po Preso v. Az jio tuto linii pronikají 
totiz na jedné strané ve sméru od J k S vyznaéné druhy a rostlinná 
spolecenstva kvétenné oblasti pannonské a na druhé strane opacnyni 
sincrem slozky a sfiolecenstva liorské flory západokarpatské. Podio 
návrhu Soóva 193310) jedná se tedy na jedné strané o príslusníky kvét. 
oblasti Pannonicum (úsekü Eupannonicum a Matricum) a na 
druhé Carpat icum (Eucarpaticum), aé treba poznamenat, ze ¡Soóvo 
ohranicení se kryje s nasí linii jen zoásti.

Právé pokud se tyká území vápeneovyeli (dolomitovycli), a tedy 
rostlin vápnoinilnych, rysuje se v západní cásti Západních Karpat toto 
rozhraní v úseku Trené. Tep lá  n. Váh.— Oslany n. N i t rou  velmi 
dobre. Na tuto éáru upozornil jiz P Sillinger 1930,X1) jenz také vypoéí- 
tává radu teplomilnych rostlin zde koncících, mezi jinymi na pr. Q uercus  

pubescens, Q. ce rr is , O ry zop s is  virescens, S t ip a  ca p illa ta , P o a  badensis, 

V erbascum  p h oen iceu m , J u r in e a  m o llis , S co rzon era  a u s tria ca , C a m p a n u la  

s ib ir ic a  atd., vcetné nasich devaterníkü F u m a r ia  vu lg a r is  a H e lia n th e m u m  

ca n u m . Krajní body F u m a n a  v u lg a r is  (viz mapku é. 6) znací práve roz-

10) Soó K.: Floren- u. Vegetationskarte des historischen Ungarns, 1933.
u ) SlLLlNGER P.: Vegetace Tematínskych kopcü na západnim Slovensku. 

Rozpravy Öes. akad., X L , 1930.
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hraní Bralje u Oslan, Uhrov. Podhradie, Timoradza, Slatinka, Baba 
ii Trené. Teplic a pak Cachtické kopce u Nového Mesta n. Váh. Je to 
severovychodní okraj Trnavské tabule postupující Povázskym úvaleni, 
a Nitranské tabule, sírící se podél Nitry a Bebravy v obvodové partie 
Strázovské hornatiny. Sein asi spadá také severovych. east pomezí 
S oóva  Arrabonicum.

Z lisejníkové flory vyznaéné vystupují v kvétenné ob lasti 
j)annonské,v xerothermních obvodech vápencovych a dolomitovych, 
zvlásté pfíslusníci elementu mediterranního, z nasich druhu na pf. L e c a 

n o ra  crassa, C a lo  p la ca  ca llo p is m a , C . co ron a ta , C a n d e la r ie lla  m e d ia n s , 
B la s te m a  ochracea , K in o d in a  oce lla ta , E .  ca lca rea , E .  c ru s tu la ta , B u e llia  

D u b y a n a , V e rru ca r ia  lecideoides, S y n a lis s a  sy m p h orea  a j. a pak C a lop la ca  

fu lyen s  a Leca ,ñora  len tiye ra . Soustfed’ují se hlavné na teplych svazícli, 
pahrbcích a kopcích v obvodovyeh partiích jednotlivych horskych eelkü 
uvnitf vnitrokarpatské kotliny, v xerotbcrmníni vegetaením lioii- 
zontu.

Z teehto druhu nékteré nepfekroéují vyse uvedené rozhraní a züstá- 
vají ve svénv vyskytu pfesne omezeny na pannonské území, tak krome 
jinych na pr. také C a lo p la ca  ca llo p is m a  a L eca n o ra  len tiyera . Jak uz jsem 
se tez zmínil, kryje se spojniee koneényeh nalezist Lecanora , len tiyera  

a kompaktního rozsífení C a lop la ca  fu lyens  s hraniéní krivkou F u m a n a  

ru ly a r is  (a H e lia n th e m u m  ca n u m ), spadající presné v úsek roz hraní 
Oslany (Prievidza) na Nitre az Trené. Teplá na Váhu.

Bada lisejníku, nálezejících tézistém svého rozsífení nes})orné xero- 
therinní oblasti pannonské, postupuje nékdy jesté na })fíhodnych niístech 
dale, vné vzpomenuté vegetaení linie na území horské kvéteny zájiado- 
karpatské od JZ k SV Povázím nezrídka az po Zilinu (Strecno) a príp. 
v Turcianskou kotlinu a od JV k S a SZ Pohornadím az y Presovsky uval 
a príp. proniká az do Spisské kotliny (na váp. Dreveník). V Pohroní se 
pak objevují jesté ve vápencovych obvodech mezi Banskou Bystricí 
a Breznem. Jako zvlásté instruktivní pfíklad uvádhn L e ca n o ra  crassa, 

jejíz krajní body rozsífení od Streéna v Povází lze sledovat k Turé. Blat- 
nici na JZ okraji Velké Fatry, pak na Horehroní v okolí Banské Bystrice 
(Tajov, Urpín) a Lubietové a na Pohornadí (Poráé) a naposled u Lipovcu 
na vych. obvodu Braniska. Dúlezity je vyskyt L e ca n o ra  crassa u Lubie
tové na Horehroní pfi jizním obvodu Nízkych Tater, jez souéasné znací 
krajní bod rozsífení D o r y c n iu m  sericeu m  Borb. a zvl. T h a lic t ru m  fo e t id u m ,12) 
které rovnéz uz nepronikly ani do Liptovské ani do Spisské kotliny.

12) Sevenií hranici Thalictrum foetidum v Západních Karpatech /.nací .spojniee 
isolovanych bodú Zadielská rokle — Jaklovská skála — Lubietová na Hronu — 
Sklennc Toplice u Banské Stiavnice — Bralje u Oslan na Nitre — Becko\' a Cacli- 
tické kopce v Povází -— a pak Pavlovské kopce.
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Do ceiitrálního masivu Západních Karpat proniklo z teto skupiny 
vápnomilnych lisejníkú xerothermní oblasti uz jen vehni malo. Tak az do 
Liptovské kotliny na pí. C a lop la ca  fu lgen s  (pouze nékolik sterilních kous- 
kú u Lipt. Hrádku), ponékud vice s druhé strany Pohornadím do Spisské 
kotliny, na Dreveník C a n d d a r ie lla  m ed ians, B la s tem a  ochracea, B n e llia  

D u b y a n a , R in o d in a  oce lla ta  a j.
Poznámka. V Západních Karpatech postupují slozky xerothermní oblasti, 

jizního i vychodního püvodu, eastéji ve vlastní území horské kvéteny zapado- 
knrpatské a nezfídka i v pololiy znacné vysoko poloíené. To pfekvapujo zvláslé 
pozorovatele obeznámenólio s poméry 11a Ceském masivu, v Centrobohemikum 
a  Praebohemikum, kde vázány jsou tyto dxuliy z{)ravidla pmsno na oblast, íosp. 
horizout xerothermní. Tak s olilodem 11a vápence (dolomity) vzpomínám na pf. 11a 
jedné strané Carex humilis a j. s liosa spinusissimu na Rajtopikáeh mi Branisku 
josté pri 1000 in a na Drionoku ve Volke Fatre pfi ea 1250 m (zde také Teuer in m 
montonuni, Inula cusí julio a j.) a na druhé strané meridionální Daphne e, neu ni m. 
n a  Drionoku pfi 1250 m. Velmi zajímavy s tolmto lilediska je 11a pf. dale vyskyt 
(ieuisla, pilosa liad Korytnicí Nízkyeh rratráeli pfi ea 1400 m (na zule), nel> 
. I slragalus eicer 11a jiz. úboéí Bujaéílio vrehu v Bielskyeli rr«.trá<;li pfi ea 1200 m, a j.

IT téclito liáejníkü xerothermnícli obvodü, xerotbermního vegetae- 
ního borizontu, Ize nckdy sledovat souvialost a jejic.li rozfiífen ín i od 
j i bu. Tak se na pf. zdá, ze vyakyt Le,canora  crassa, atcjne jako ( 'a lo p la c a  

ca llo p is m a , a pak C a lop la ca  fu lgen s  a L e ca n o ra  len lig e ra  a jinycJi medi- 
teiTanních druhu v oblasti pannonaké, inkl. Vindobonika, znamená vy- 
bézek podél vychodního okraje Alp a napovídá známé ceatc illy rsk o - 
norieké vcetnc v é tve  illyrsko-pannonaké, vedoucí hornatinami 
Pramátry (Matricum), podobné jako na pf. Ize sledovati u teplomilnyeli 
ineridionáiních trav O ry zop s is  iñrescens a D a n th o n ia  ca ly c in a  neb u I ) i -  

p la ch n e  seró tin a  (srovnej R. V anCürovA ÜKlñ).13)
Centrální území Západních Karpat za uvedenou vegetaení linii 

cliarakterisuje horaká az vysokohoraká flora západokarpatská, pfíslus- 
níci kvétenné oblasti Eucarpaticum  ve ainyalu Soóvfi 1933 1. c.

Oblast vysokohorské, subalp insko-a lp inaké flo ry , tatran- 
sko-fa tran sky kvéten nv obvod  vysokohorsky, zaujímá vegetaení 
Horizont nad hranicí stromovon (Oreophytenstufe). Pokud se jedná 
o vápencové systémy, pfichází v úvahu pfíkrovovy pás na severním 
obvodu Tater a severní strané Nízkyeh Tater a pak vrcholové hfebeny 
Vrelké a Male Fatry inkl. Choce. Vyrazné alp inské po vahy v téchto pak 
je flora pouze nejvyssích bodíi na S a SV Tater, nejlepsího vyjádfení 
a souvislejSí rozlohy dosáhla pak jediné na vrcholovém hfebeni Tater 
Bielskych.14)

13) R. V a x COHOVÁ: K  otázee púvodu xerothermní k\éteny Ceskoslo-
venskn. Véda prírod., X VI, 1935: 113— 110.

14) Na dúlezitéjsí slozky váp n o m iln é  a lp in ské  flo ry  lise jn íkox  é jsem 
upozornil jiz na jiném misté (efr. J. St'ZA: Lisejníky Bielskych Tater. Sborn. Muz.
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Pro vápencovou vysokohorskou oblast západokarpatskou jako 
charakteristické slozky pricházejí v úvahu predevsím nékteré druliy 
nálezející geografickému elementu s tfed o - az jih oevrop sk ych  vy- 
sokoh ofí (vájjencovych) cili a lp inského elem entu (s. 1.), jako V e r ru 

ca r ia  tr is t is , E n ce p h a lo g ra p h a  ce reb rin a . L e ca n o ra  L a m a rc k i i ,  L .  lu r i -  

descens, L .  a d m on ten s is , L .  coeru lea , pak C a lo p la ca  s ch is tid ii,  C . aurea , 

B la s te m a  n u b igen a , B l .  A rn o ld ia n a  a j. Dale sem patíí nékteré m crid io- 
náln í (m ed iterrann í) o re o fy ty , jako na pi. L e ca n o ra  fra g il is  pi. 
n o rm a lis  (excl. v. s u b ce lra r io id e s ), jez v Západních Karpateeh rovnéz 
vyznacné vystupuje ve vysokohorském pásmu.

Povétáiné nabyly vsak zástupei teto meridionální skupiny lisejníkü 
take v Západních Karpateeh sirokého zonálního rozsírení, namnoze od 
nejnizsích do nejvvssích poloh. Z nich jesté také ve vysokohorském az 
alpinském pásmu vystupují na pr. R in o d in a  B is c h o f f i i ,  L e ca n o ra  A g a rd -  

h ia n a , B la s te m a  A g a rd h ia n a , pak príp. Lec id ea  testarea , které nelze pro 
nás vysokohorsky horizont povazovat tedy za charakteristické. Sem 
patrí v celkovém pojetí vlastnc téz Lecanora , f ra g ilis , t. j. pl. n o rm a lis  

i var. s u b ce lra r io id e s , nebot touto druhou odrüdou je zastoupena jak 
v kvctenné oblasti vysokohorské, tak horské. Zdá se tedy, ze nelze z teto 
skupiny vybrati speciální druhy pouze pro vysokoliorskou a zvl. alpin- 
skou oblast (zonu) Západních Karpat svym vyskytem vyznacné, coz 
zvlásté ve srovnání s predeslym eleinentem (strcdocvropsko-alpinskym) 
vyzvedáin.

V  ob la s ti horské k vé ten y  západokarpatské —  pokud se 
jedná o vápencové a dolomitové obvody — vystupují charakteristicky 
opét nékteré druhy stredoc vropsky ch horskych systém ú (snad 
stredoevropsko-m on tán n í), tak na pr. G ya lecta  leu ca sp is , G. h y p o - 

le a ca , a j., a snad téz T o n in ia  tu m id u la  a zastoupena je znaéné i P e tra c tis  

clausa , s tézistém rozsírení uz zrejmé v prevaze horsko-vysokohorskym, 
a pak C a lo p la ca  s ch is t id ii. Z lisejníkú rozsírení sirsího, ¡josunujících fevúj 
areál povétsiné jesté do pohorí západní éásti severní Afriky (m eridio- 
nálné- resp. m ed iterranné-m ontánn ích ), je pro horskou oblast 
Záp. Karpat zvlásté vyznacnou L e ca n o ra  p ru in o s a  a j., kdezto na pr. 
L e ca n o ra  R e u te r i je spíse rozsírení montánné-subalpinského. Na isolo-

¡Slov. Spol., Ture. Sv. Martin 1937, zvl. str. 150 inkl. mapky 1— 2). Vvznaenyin 
jejím znakem je mimo jiné zvlásté zastoupení elementu a rk tického (arktieko- 
a lp inského) resp. boreálne-a lp inského, znamenajíeího pfíliv a zásah od S, 
tedy právé z opaenóho smfru nez nase meridionální druhy. Nejvétsí procento z nic h 
pak tvoíí lisejníky zijící na zemi, po humusu, mesích a zbytcích rostlin a pod., coz 
je právé velmi pozoruhodncb Z téchto druhíi vzpomínám pfedevsím na Dactylina 
ntadreporiformis (Ach.) Tuck., jejímá rozsírením je velmi dobfe vymezena zároveii 
rozloha alpinského vegetacního okrsku, ovsem pokud se jedná o podklady (masivj ) 
vápencové.
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vanych lokalitách vyznívají také nékteré druhy vysokohorské, tak C a lo - 

placa, a u rea  a L e ca n o ra  coeru lea  (Strázov ca 1200 m), L e ca n o ra  L a m a rc k ii  

(Muráñ ca 930 m) a j., tedy jako dealpini. Oastéjéím zjevem je tu napf. 
L e ca n o ra  f ra g il is  ve var. subcetrario ides.

V dolním stupni montánního pasma (oblasti) Záp. Karpat roztrou- 
sené se vyskytují dále z nasich pfísluSníkú mediterranního elementu na 
pf. L e c id e a  decep toria , T o n in ia  to n in ia n a , pak C o llem a  m n lt ip a r t ih n n . 
T h y re a  p u lv in a ta , P e c ca n ia  cora llo id es , a dale A r th o p y re n ia  conoidea , 

R in o d in a  océlla ta  a j ., tedy vesmés druhy vystupujíeí také zároverí v xero- 
thermní oblasti.

Nékteré z niel) vystupují jesté do poloh relativné vysoko polozenych, 
ovsem v ojedinélych pfípadech. Tak v jizní cast i Bielskych Tater znám 
na pr. L e c id e a  decep toria , T o n in ia  to n in ia n a  s E n d oca rp on  adscendens 

jesté pfi 1150 m (Tokárna), T h y re a  p n lv in a ta , P e cca n ia  cora llo id es , C o l- 

lem a  m u lt ip a r t i tn n i, R in o d in a  océlla ta , P la c y n th in m  s n b ra d ia tn m , A r th o 

p y re n ia  conoidea  a j. pfi ca 1300— 1400 m (na jiz. úbocí Bujacího vrcliu). 
Podobné na Ostrém Brdu ve Velké Fatfe |>ri ca 1300 m jsem zastihl 
C d ilem a  m n lt ip a r t itn rn , P la c y n th in m  sn b ra d ia tn m , R in od in a , océ lla ta  a j., 
atd.

V okrajovém dolním pásmu Fukarpatika roztrousené vyznívají 
z pannonské oblasti na pr. L eca n o ra  crassa. S y n a lissa  sym ph orea , dosti 
vzácné C a n d e la r ie lla  m ed ians a G on oh y m en ia  m y r io s p o ra  (Sulov), pak 
T o n in ia  ta ba cin a  (ve vychodní éásti Záp. Karpat. v obvodovych místech 
Braniska a v Pieninách).

Ve s tyén ych  partiích  pri vvtyceném rozliraní mezi kvétennou 
oblasti pannonskou a horskou západokarpatskou setkáváme se nezfídka 
na témze misté (lokalité) s velmi zajímavvmi porosty. Stfídají se tu vedle 
sebe komponenty obou sousedních lizemí. dosahujíee tu v protichúdném 
sméru spolecné krajních bodu rozsífení, nékdv i dokonce na spoleéném 
stanovisti, povétsiné vsak pfi rüznych exposicích. Pokud se liáejníkové 
flory tyká, mohu jmenovati v teto souvislosti nékteré velmi instruktivní 
pfíklady. tak zvlásté upozorñuji na lisejníkovou floru na Babé záp. Trenc. 
Teplic, na Cigance nad Muráném (gemer.). u Lubietové na Horehroní, 
y Lipovecké doliné na vych. okraji Braniska. které jsem jiz vvlozil pfi 
jinych pfílezitostech.

Zde se omezím pouze na následnjící pfíklad:
S latinka nad Bebravou, na jihovvch. okraji Strázovské hornatinv a pfi 

jmenovaném rozhraní Trené. Tepliee -Prievidza. Xa dolomitové skále v rokli 
na SV od o.sady pfi ca 400 - 450 m zastihl jsem jednak Lecanora crassa, Rinodina 
crustulata, Caloplaca placidia, Iilastenia ochracea a porosty Lecanora versicolor 
Dermatocarpon rnonsirosnm sociuce a na skalách se Sesleria pak jiz Lecidea de- 
ceptoria, L. testacea a na skalní s t Lecanora pruinosa (s Caloplaca cirrochroa, ( ’. 
aurantia, Lecanora crenulata a j.) a pfi stérbinách dokonce sterilní Lecanora fragilis
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suhcetrarioides. Na exponovaném vÿslunném stanovisti na skalní terásce \- Cari- 
cetum, humilia se Stipo, capillata kromë Tortella inclinóla v Toninia coeruleonigricans 

Lecidea decipiens - sociaci také Caloplaca fulgens a Lecanora lentigera.
Je to samozrejmë pouhÿ vÿsek tamnich celkovÿch pomërû vegetacnich, kde 

na jedné stranë charakteristicky se uplatñují porosty Festuca duriuscula a Care,, 
humilia se Stipa capillata, Fumana vulgaris. Dorycnium sericeum, Teucrium mon- 
tanum a j. a v teplÿch hájích casto Oryzopsis virescens a j. vÿznaëné slozky Panno- 
nika, a na druhé stranë v Seslerietum calcariae v opacném smôru doznívá naposled 
A Ilium ochroleucum a vystupnji Pulsatilla sla vie Carduus glauc.ua a pod.

V elm i vdëën ÿm  ùkolem  je  ovsem  také sledovati p r û b ë h  f l o r i s -  

t i c i k é h o s l o z e n i l i s e j n i k o v ÿ c h p o r o s t ù j S t r u k t u r a j e d n o t l i v ÿ c h  

so  c ia  ci, jejich  zm ëny v  p fechodn ím  pásm u z jedné ob lasti do druhé. Talc 

pokud  se tÿ k à  vâpencovÿch  a do lom itovÿch  obvodû , upozorñu ji zvlàstë  

na basixero filn i sociaci L e ca n o ra  v e rs ico lo r -D e rm a lo ca rp o n  m on s trosu m . 

Jedn á  se o velm i vÿznacnÿ  a rozsirenÿ porost v  xerotherm nich  obvodech , 

kde je j p rováz í n a  p f. C a lo p la ca  ca llo p is m a  a fa d a  jinÿch  regionâlnc  

charakteristickÿch  druhû , k nim z také na zvëtra lém  povrchu  horn iny  

pfistupu je  zp rav id la  Lecanora , crassa. V  prechodnich  partiieh  dolniho  

stupnë horské západok arpatsk é  oblasti, kde s n i dozn ívá  prip . jeste L e ca 

nora, crassa, ale vëtsina  dalsich slozek xerotherm nich obvodû  jiz chybi, 

ob jevu ji se v je jich  spolecnosti nezfidka  pohrom adë jiz na p f. Lecidea, 

d ecep to ria  a T o n in ia , to n in ia n a , pak  Lecidea, testae,m  a j. a p fip . také L e c a 

nora, f ra g il is  v. svb ce tra rio id es . Viz p fik lad y  u L u b ie to vé  na H oreh ron i. 

v Porácském  jà rk u , u L ip o vcû  na B ran isku , castëji ve S trázovské horna- 

tinë, také  na B a b ë  u T renc. T ep lic  a j.

Soubëzné z je v y  lze pozorovati ovsem  také u m echorostû a rostlin  

sem ennych, t. j. v  celkovÿch vegetacn ich  pom ërech. V e  srovnání u p o 

zo rñ u ji zv làstë na v ÿ v o d y  P  Sillixgeroyy 1933 (N íz k é T a t r y ) o skalnich  

porostech Festuca, duriusc/ula a C a re x  h u m ilis , které ve vâpencovÿch  

hornatinách Západn ích  K a rp a t  p ro jevu jí zásadn í rozd ily  podle vegetac- 

niho horizontu a  kvëtenné oblasti, a pok u d  se v y sk y tu ji v  m ontánním  

pásm u E u k a rp a t ik a , zastoupeny jsou v  nich na rozd il od je jich  slozeni 

v  xerotherm nich  obvodech  pannonskÿch  také  v dosti znacné m lfe  p rae - 

alp inské slozky S es le rie ta  ca lca ria e , kdezto xerotherm ni ty p y  p ro jevu jí 

slabou  úcast, u stu p u ji do pozadi.

A b y ch  také  uved l p fik lad  z vàpnom ilnÿch  lisejn ikû terrikolních, 

z d ruhû  na prsti zijících, upozorñu ji znovu  na  rozsifenou po lyzonáln í 

sociaci T o n in ia  co e ru le o n ig r ica n s -L e c id e a  d ec ip ien s , která  v  horském  

pásm u (ob lasti) postrádá  vÿznacnÿch  diferenciálních kom ponent x e r o 

t h e r m n i  v a r i a n t y .  totiz m editerrannich (m editerrannë-kontinentâl- 

nich ) d ruhû  C a lo p la ca  fu lgen s  s Lecanora, len tigera . V e vysokohorské  

oblasti, subalp insko-a lp in ském  vegetaënim  horizontu vÿznaënë v  ni se 

ob jevu je  C a lo p la ca  a urea , krom ë R in o d in a  n im bosa  a j. a nezfidka  se p fi-
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davaji take L e m n o ra  jr a g i l is  pi. n o rm a lis  i var. subcefra rio ides, pak S o lo -  

r in a  b is p o ra  a j. (vysokohorska subalp insko-a lp inska varian ts ). 
Treba jeste pfipomenout, ze tato spoleenost vystupuje zde pouze ve 
skalnieh sterbinach a ze v ni, jak jiz zjevno z uvedenyeh druhu, krome 
elementu alpinskeho vystupuje take element arkticko-alpinsky a dale, 
ze jak T o n in ia  co e ru le o n ig r ica n s , tak Lecidea  d ec ip ien s  zastoupeny jsou tu 
vysokohorskymi formami, tvary ponekud odchylnymi od rostlin obvodii 
xerothermnloh, xerothermniho vegetaenibo borizontu.

( '  i 1 o  v a  n a  I i l  a r a  i 11 i n .

K r o m e  p i n n o  e i l o v a n y e h  p r n e i  j e s t e  / .v l a s t a  u v a d i i n :

S l ' Z A  4 . .  1925 .  Z e r n t i p i s n e  ro / . s i f e n i  l i S e jn ik i i  n a  M o r a v a  v y . h l e d e m  k p o m e m m  

e v r o p s k y r n .  S p i s y  P r i r .  t’a k . u n i v .  B r n o .  a .  55.

S i ' / A  J . ,  L i c k  o n e s  S l o v a k i a e ,  I .  I I .  T i l .  A c l a  B o t .  B o l l .  v o l .  I I ,  1924 .  v o l .  I \ '  V .  

1 9 2 5 -  2 (j.  v o l .  I X .  1 930 .

S u z a  el., 1930 .  I j i S e j n i k y  P i e s t ’a n s k a .  C a r p a l  iea  1930 .

Sl ' ZA .1.. 1937 .  P o / . o r n l i o d n a  l i S a j n i k v  c e s k o s l n v e n s k a  \ a r o t l i a n n n i  o l> lax (  i. C s s .  

N a r .  M u s .  C X I .  1937 .

S .M A1U )A  . ) . ,  1 940 .  l ) v a  n o v a  p a m a l n a  n i e c h y  \' C a c l i a c l i .  n a  M o r a v a  a  n a  S l o v e n s k u .  

P r e s l i n  X I X ,  1940 .

V A N ' I i K  R . .  1 940 .  l Tb e r  C r i n u n i a  l a r g o s !  in a  T o m m .  n n d  ¡ l i r a  K o r m e n .  S t n d i a  B o t . 

C e c i l . .  ITT . 1 940 .
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Rostlinné-sociologicky príspévek k poznání 
PreSovskych kopcü.

I)r. JAKOMfll KLIKA.

( P fo d lo ío n o  ve sclm/.i «111«' 21. ííjrm  1942.)

Slánské ci PreSovské hory jsou sevcrní cásti posledního horského 
oblouku, ktcrym konéí sevcrozápadní Karpaty na vychodé. Tentó «blouk 
s(* odfitépujc pred tyliéskym sedlem od lilavního pasma a postupuje a/, 
k dolnímu ípelu na ohyb Dunaje. Na dolní Slané u MiSkovcc tentó horsky 
rete/, se dolí v západní a vyehodní úsek. Ve vychodním úseku jsou od 
Mi'veru tri skupiny M ineol, Slánské vrchy a Podhúrí. Slánské hory 
zaeínají severne u Salancíku a saliají a/, do zemepisné sírky preáovské. 
V nejsevernéjsí skupine nalézárne nejvyssí vrehol S im onka (1092 m), 
dale Lysou H e r lic i (917 m), K r iv y  J avo r (1025 m); severne od Si- 
inonky jest O blík  (930 m), v západní cásti pak Kam enná (701 m) 
a K rá lo va  hora (79H m). Podobne jako Hegyalja jsou slozeny Slánské 
hory z andesitu a andesitovych tufü, traehytii. V nizsích polohách prúm. 
rocní teplota 9o C, srázky se udávají na 740 mm.

Má práce se tyká severní éásti, skupiny, která jest oznaéena ve 
speciální mapé jako Presovské vrchy.

S hlediska botaniekého víme o nich doposud málo. P a x  (1908) uvádí 
jejich strucnou, prílis strucnou charakteristiku, kterou opakuje pozdéji 
Haykk (1916), ale tato jest nevystizná a nevyrazná. Mél jsem prílezitost 
r. 1938 podrobnéji prostudovati sociologické poméry lesú zmínéné cásti, 
kde pred tím pracoval Ing. dr. P. Svoboda, ktery se tu obíral hlavné 
studiem dfevin, a dal mné k disposici své záznamy jich se tykající. Pre- 
sovské kopce jsou z valné cásti vj^znacny píevládnutím ssufovych buko- 
vych lesú s hojnym primísením klenu. Príkré ssutové svahy úzkych údolí 
podporují jejicli vznik. Na okraji pronikají doubravy, ale buk-tu nejen 
uhajuje svou existenci, ale i casto ji na úkor doubrav (pri zásahu lidském) 
rozSiruje.*) Samozrejmé, jako i jinde v Karpatech, na rozhraní pásma

*) Celkové se udává dneSní zastoupení dfevin buku 60%, dubu 23%, javoru, 
jasanu a jilmu 8%, jedle 3%, smrk\i 4% (kvdtiir.).
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doubrav a bucin jest typickÿ dubovÿ a habrovÿ háj s ostíicí chlupatou 
(Oarex pilosa). Jedle projevuje celkovë málo vitálnosti a téz, podle zprâv 
lesnikü, poskytuje mène cenné dfevo. Zato dfevo kokosovského dubu 
jest cenné a hledané. O modfínu podrobnou zprâvu uvefejnil P. Svoboua 
(1941), jest pravdëpodobnë pûvodnim pouze v odlehlÿch ëàstech (odd. 
Oervenÿ smrek) pohofi.

Slánské hory po stránce botanické vykazuji podobnë jako trachytové 
pohofi V ih orla tu , o kterém nás se strânky floristické a geobotanické 
zpravuje studie univ. prof. dr. F. A. N o v â k a  (1925), nëkteré odchylky 
od ostatniho pohofi karpatského. Do severní cásti pronikà pomërnë málo 
teplomilnÿch druhû. Ponëvadz nedosahuje pak ani svÿmi vrcholky lesni 
hranice bucin jest chudá téz i na prvky horskÿch bucin, nemluvë ani 
o nemoznosti vÿskytu vysokohorskÿch druhû. S vÿchodokarpatskÿmi 
bucinami mà spoleënÿ vÿskyt A p o s e r is  foe tid a , kterÿ se nevyskytuje na 
Vihorlatu. Podobnë jako Vihorlatu chybi tu prvky alpinské a pûvodni 
ûtvary smrcin, pîevlàdaji buëiny, které i v nizsich polohách se uplatñují 
y  exposici k severu a k západu. Misty (v obvodovém pásmu na pf. na 
Kamenné) pozorujeme zvrat pásem, na vrcholku setkáváme se s dubovou 
a teplomilnëjsi vegetad. Vÿznacnym druhem buëin podobnë jako ve 
Vihorlatu jest D e n ta r ia  g la n d u lo s a , ale chybëji prvky vÿchodokarpat- 
skÿch bucin (az na A p o s e r is  foe tid a ). Vzàcnëjsi prüvodci vyssich 
poloh bucin, které jsem mël pfilezitost pozorovati, jsou Gentiana, ascle- 

p iadea  (Simonka), S ta ch ys  a lp in a  (K rivÿ davor S40 m, Simonka), 
S c ro p h u la r ia  S c o p o l i i (Krivÿ Javor, Simonka a j.), S ed u m  fa b a ria  (Si- 
monka, Krivÿ Javor 840 m), C en ta u rea  m o llis  (Simonka), C a rd u u s  perso - 

na ta  (Simonka). Zajimavÿ jest téz vÿskyt E p ip a c t is  m ic ro p h y lla  (Kame- 
nitá 650 m), P u lm o n a r ia  m o llis s im a  (Hradovà), T r ifo l iu m , o ch ro leu cu m  

(Hradovà), C a m p a m d a  ce rv ica r ia  (Hradová), P ir ó la  ro tu n d ifo l ia  (pod 
Lysou Horlici), D ia n th u s  c o llin u s  (Hradová). Sbiranÿ materiâl jest ulozen 
v botanickém oddëleni Národního musea.

Ssutové bukové a klenové fesy jsou tu v optimu svého vÿvoje, 
v kterém jinde v Karpatech se nevyskytují. Pro srovnání s tÿmiz lesy, 
nejen v Karpatech. ale i u nás, nebyla dosud podrobnà studie o nicli 
uvefejnëna.

Lesni spolecenstva

zaujimaji nejvëtsi cást plochy Presovskÿch kopcû.

Tfida: Querceto-Fagetales Brauti-Blanquet-Vl ieger  [1937]

!. Rád Fagetalia Tüxen-Diemont 1936.

Do tohoto fàdu patfi vëtsina lesnich spolecenstev v nasem okrsku.



A) S v a z :  F r a x i n o - C a r p i n i o n  T ü x e n  1936.

Pfi svych  studiich nesetkal jsem se s dobfe vyvinutymi spolecen- 
stvy patficirni k svazu A l n i o n  g l u t i n o s a s  Malcuit 1929.

Do svazu Fraxino-Carpinion nutno zafaditi pfedeväim ona lesni 
spoleoenstva, kteni jsou v bezprostfedni blizkosti vod. V techto se uplat- 
tujje kolísání hladiny spodnich vod, mohou byti obcasne zaplavo- 
vána. Úzká údolí ncpfcjí jejich úplnému rozvinutí, v sirsích pak zemé- 
délská kultura niéí a omezuje tato spoleoenstva, která osidlují terasy 
a nánosy u vodníoh tokü. Setkáváme se proto namnoze pouze s fragmenty 
nebo neúplné vyvinutymi i porusenymi porosty spoleéenstev patfících 
do rady vlhkomilnych asociaeí svazu Fraxino-Carpinion. V  nich ováein 
se uplatñují i nékteré vlhkomilné druhy provázející ,,pravo“ oláiny. Pfi 
dalsím zafezávání koryta potoéního a tím i snizování hladiny vodní 
pfecházejí do dubovych a habrovyoh hájü, které patfí do spoleoenstva 
soubézné sussí (xerieké) serie sv. Fraxino-Carpinion, pfípadné i do bucin.

Typickym ¡nieiálním stadiem jest na okraji potokíi s f. s P e t a s i t e s  

h // h r  id u s .

I' l)(‘hu': tonina 2 m imd hladinou (lotní) potoku 50 m- 90%; (»0 m; Pela- 
■'<¡tes hybrulus 3 .4 .  Eupatorium cannabinum 2 .3 ,  Aegopod.ium 2 .2 ,  Angelica silvestris
2.2. H run ella vulgaris 2.2, Pon nemo ralis 2.2. Ranunculus repens 2.2, Rubus Idaeus
2.2. Tus i llago ¡arfara 2.2. Stach ys silvaticus I 2.2, Deschampsia, caespitosa 1.2, 
Cirsium palustre I 2.1. Poa trivia!is I 2.1, Rumex acetosa 1.1, Epilobium an
gustí folium 1.1. Dactylis glome.ra.tu 1.1. Geranium Robertianurn 1.1, Myosotis pa
lustris l.l, Verónica chamaeArys l.l, Milium effusum 1.1, Equisetum arvense 2.2, 
\Fraxmus 2!. Al ñus glutinosa 2, .J uncus effusus, Care.r silvática, Festuca gigan
tea, F pratensis. Cardamme im¡latiens, Trifolium repens, Lampsana communis, 
Scrophularia nodosa, Hypericum acutum. M  elandrinm rubrum, Ceraslium arvense, 
Potentilla argenten (okraj).

Toto stadium s Petasites hybridus, které upomíná svym slozením 
subasoeiaci spoleénosti C irs iu m  o le ra ce u m -A n g e lic a  s ilves tr is  Tx 1937, 
zaujímá velké plochy, dalsí sukcesí se dostavují A ln u s  g lu tin osa , F r a x in u s  

a pfi zastínéní mizí nékteré druhy (zejména luení). Jisté urcitá cast 
téchto porostú vznikla po vykácení olsin (degradaení stadium). Po 
stránce sociologické vyzadují dalsího podrobného studia, pravdépodobné 
je bude mozno zafaditi do svazu C a l t h i o n  p a l u s t r i s  Tüxen 1937.

Xa vlhké, cerne a humosní púdé nalézáme fragmenty C a r i c e t o  

r e m o t a e - F r a x i n e t u m  Koch 1926 s pfevládající C a re x  rem ota , z ostat- 
ních druhu se uplatñují C a lth a  ¡pa lustris a L y c o p u s  eu ropaeus. Fragmenty 
teto spoleénosti nedovolují blizsí analysy.

1. Querceto-Carpinetum álneto-fraxinetosum (carpaticum)

zaujímá vétsí plochu lesní s celou fadou pfechodu ke spolecenstvu 
A l n e t u m  g l u t i n o s a e - i n c a n a e .

MoMtJinnft-Hoc.iolo îcky pHspövok k poznání Presovskych kopen. 3
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Pfíklady: „olsinka“ na levém brehu potoka proti Sigordu, 3 m nad (letni) 
hladinoú; pod polorozlozenou hrabankou (asi 5— 10 era) tmavsí, corven ohnedfí. 
jemná zemina, pod ni jemná svétlejsí na sterkovitó terase. Stromové patro vys. 
10— 15 m, zápoj 1,0; E x—  80% pokryvnosti. Patro krovinné i mechové 
vyvinuto.

E 3: Alnus glutinosa 2.2, Carpinus 1.2, Picea (podsázen) 1.2, Acer pseudoplata
nus, Ulmus montana, Fraxinus excelsior, Acer campestre (!).

E x: Impatiens noli tangere 3.3, Asarum europaeum 2.2, Aegopodium 2.2, 

Pulmonaria officinalis 2.2, Lamium galeobdolon 2.1, Ulmus montana 1.2, Carex. 
pilosa (okraj!) +2, Oxalis 1.2, Asperula odorata 1.3, Angélica silvestris 1.1, Geranium 
Robertianum 1.1, Nephrodium filix  mas +2, N . spinulosum +2, Rubus hirtus 2, 

Acer pseudoplatanus, A . platanoides, A : campestre, Campanula trachelium, Daphne 
mezereum, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Fraxinus, Polygonatun\ 
officinale(l), Poa nemoralis, Stellaria nemorum, Ranunculus lanuginosus, Urtica 
dioica.

Píi ústi potoka D elná 490 m, 3— 4 dm nad hladinoú (letni) potoka (obeasne 
zaplavovaná) terasa se skeletovitou púdou, pokrytá 1— 2 dm vysoko jemnou ze- 
minou; paíezina; E 3 12 m, zápoj 0,9— 1,0; Ez —  30%; E 1 —  90%. E3: Alnus gluti
nosa 3.4, Fraxinus 2.2, Carpinus, Acer pseudoplatanus; E2: Alnus glutinosa 2.3, Car
pinus 1.2, Fraxinus 1.2; E x: Impatiens noli tangere 3.3, Lamium galeobdolon 3.3. 
Aegopodium 2.3.2— 3, Glechoma hirsuta 2.2, Lamium maculatum 2.2, Stachys silvá
tica 2.2, Asarum 1.2, Carpinus 1.2, Agropyrum caninum 1.1, Acer pseudoplatanus 
1.1, Alliaria officinalis 1.1, Geranium Robertianum 1.1, Geumurbanum 1.1, Asperula 
odorata -f 2, Caltha palustris -|-2, Carex silvática -|- 2, Nephrodium spinulosum | 2, 
Rubus hirtus -f 2, Salvia glutinosa -\-2, Anemone, nemorosa. Cardamine impatiens. 
Chaerophyllum temulum, Dentaria bulbifera, Eupatorium cannabinum. Galium 
Schultesii, Lunaria rediviva, Pulmonaria officinalis, Polygonalum multiflorum, 
Ranunculus lanuginosus. M ilium  effusum. Senecio Fuchsii. Stellaria■ nemorum. 
Symphytum tuberosum.

Tentó druliy snímek cetnymi nitrofilními i vlhkomilnymi druhy se blízí aso- 
ciaci Alnetum glutinosae-incanae. Sukcese, které jsem pozoroval v záp. Karpateoh 
u rek, jsou ovsem zajímavéjsí (KLIKA 1936) a jiného rázu.

2. Querceto-Carpinetum (carpaticum).

V karpatské oblasti jsou v této asociaci daleko cetnéji zastoupeny 
vyznacné druhy svazu Fagion. Zdá se by ti oprávnéna poznámka v práci 
Paucy (1941), ze svazy Fraxino-Carpinion a Eu-Fagion v západní a ve 
stfední Evropé lze od sebe lépe rozlisiti nez ve vychodní, kde do sebe 
pfecházejí. Proto P auca pojmenovala habrovy a dubovy háj v Rumunsku 
Carpineto-Fagetum, ac jest soubéznou spolecností naseho Querceto- 
Oarpineta.

Presovské Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m  jest vydáno v nizsích polohách 
znacnému náporu clovéka, takze jsou asociacní individua této spolec- 
nosti dosti nestejnomérné vyvinuta, namnoze vykazují zriacny sklon 
k degradaci, vstupují do nich i nékteré druhy rádu Q u e r c e t a l i a  r o b o r i s .  

Nalézáme v nich, dík prosvétlení a nizsí poloze, vyznacné druhy svazu 
Quercion pubescentis.



Rostlinné-sociologicky pfíspévek k poznání PreSovskych kopcú.

Na podkladé 9 snímkü jest konatance jednotlivvch druhú naaí 
asociace následující:

V Carpinus betulus

IV  *Pulm onaria  officinalis  
Acer pseudoplatanus 

I I I  Quercus sessilis 

* Angelica silvestris 
Fraxinus excelsior 
Lactuca muralis 
Poa nemorális 

*Sálvia glutinosa 
Ulmus montana

* Symphytum tuberosum 
Cornus sanguínea 
Acer platanoides 
Aspid ium  f. mas 
Euphorbia amygdaloide¡a 
Orobus niger

Stellaria holostea 
Viola silvática

I I  A s p e ru la  odorata , A n em on e  nem orosa, A s a ru m , A ju g a  rep ta n s , 
A p o s e r is , B e tó n ica  o ff ic in a lis , C a m p a n u la  p e rs ic ifo lia , C . tra ch e liu m , 

C a la m a gros tis  a ru n d in a cea , C o ro n il la  va ria , C  y  Usas n ig r ica n s , C h ry s a n 

th em u m  co ry m b osu m , D ig ita l is  a m b igu a , E p i lo b iu m  m o n ta n u m , F ra g a r ia  

e la tio r , O a liu m  S ch u lte s ii, Oeurn u rb a n u m , H y p e r ic u m  p e rfo ra tu m , L a m iu m  

ga leobdolon , L u z u la  a lb ida , M e la m p y ru m  v u lg a tu m , M e l l i t is ,  O robus vernus, 

P o ly g o n a tu m  v e r t ic illa tu m , R a n u n cu lu s  a u rieom u s , R . la n u g in osu s , V e ro 

n ic a  o f f ic in a lis ,  T r i f o l iu m  alpestre.

Charakteristika jednotlivych stunovist':
1. Na levém bfehu Deine, 540 in, plosina s cernohnödou I— 2 dm hlubokow 

zeminou na stérkovité a ssutové terase; parezina 15 — 20 m vys. s vystavky jedle, 
zápoj 1,0; E i —  70%.

2. Simonka u Zlaté Bailé: 800 ni, plosina; pod slabou vrstvou rozkládající se 
hrabanky slabá humosní vrstva, pod ni hluboká svétlejsí hnédocerná, bezskeleto- 
vitá zemina, zápoj 0,8—0,9; píevládá Fraxinus (70%), porosty nestejnovékó, 
8— 10 m vys.

3. Kam enná: 710 m; minié sklonénv svah, pod hrabankou silné vyvinutá 
éervenohnédá rhizosféra pfecházející v bélosedou pudn na ssuti; tyékovina s pfevl. 
Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Quercus sessilis; zápoj 0,9— 1,0; E x —  50%.

4. Príkry (35°) vychodní svah Kamenné (500 m), hnédou, jemnou zeminou 
promíseny skelet; parezina (40— 501etá) se starsími vystavky, prúm. 8— 10 m 
vys., prosvétlená, zápoj 0,7— 0,8; E2 — 25%, Ex — 60%.

5. Západní svah Kamenné (15— 20°) 650 m; pod zaschlou hrabankou slabé 
huinusem infiltrovaná rhizosféra, pod ni svétle linédá puda promísená kameny; 
doubrava 15— 20 m vys., s kmeny az 2 dm v prúm., stromy ve skupinách, zápoj 
0,8— 0,9; E z —  20%; E x — 40%; stanovisté Epipactis microphylla.

6. Západní úbocí Kamenné (25— 30°) (500 m), parezina, stromy ve skupi
nách, 10— 12 m vys., 2— 3 dm v prum.; zápoj 0,7— 0,8; sedá, hluboká, kamenitá 
púda; E 2— 10%, E x — 40%; prosvétleno s pfevl. Calamagrostis arundinacea; 
hojné zmlazování Quercus sessilis.

7. U Delné (520 m): pod zahnívající hrabankou, 15— 20 cm hluboká jemná 
cernohnédá zemina, pod ni terasa kamenitá; parezina 15— 20 m vys., stromy ve 
skupinách, 8 m vys., zápoj 0,9— 1,0; E x —  40%.
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8. Plosina na jihovychodnim svahu Kamenné, 580 m; pod nerozlozenou 
hrabankou slabé vyvinutá rhizosféra s infiltraci humusu; píevládá habr (pafezina), 
duby ve skupinách az 20 m vys., az 2— 3 dm v prdm.; zápoj 0,9— 3,0; E 2 —  40%; 
Ex 40%.

9. Tamtéz, silná vrstva hrabanky, 5— 10 cm hnédocerná mohutné vy vinut á 
rhizosféra, pod ni svétlejsí, hluboká jemná zemina pfecházející v kamenitou púdu; 
previ. Asperula odoraia.

Ve floristickém slození se uplatñují druhy svazu Fraxino-Carpinion 
i svazu Eu-Fagion, dobré diferenciální druhy jsoudr. teplomilnéjsí. Méné 
hojné jsou nitrofilní druhy. Vyjimeéné zasahá nase asociace do poloh nad 
700 m, tu se uplatñují vice druhy bucin. Prosvétlení podporuje vznik 
s u b a s o c ia c e  Q .-C . c a la m a g r o s t id e t o s u m .  C a la m a g ro s tis  a ru n d in a ce a  

vytlacuje jiné druhy a souvisly kryt brání zmlazování drevin.

Na okraji naseho pohorí múze zaujmouti nase asociace na skalnatych 
úbocích, zejména k jihu a k jihovychodu obrácénych, polohy nad Quer- 
ceto-Carpinetum caricetosum pilosae i nad Acereto-Fagetum. I  tu byvá 
hojnéjsí vyskyt teplomilnych druhú, címz se blízí asociacím svazu 
Quercion pubescentis. Sukcesí se váze i v téchto polohách na stadia 
s cetnymi druhy rádu Brometalia.

Dobrym pííkladem jsou kamenité svahy K am en ité :

.stadium ,s M  elica  transsilva  nica: 700 m, .JYr, stupñovity podklad, piula 
nehluboká, cervenolinédá: Mélica transsilvanica 2.2, Festuca sulcata 3.3, Euphorbia 
r i/parissias 2.2, Trifolium árcense 2.1, T. médium 1.2, Visearía vulgaris 1.2, Dianthus 
carthusianorum I- 2.1— 2, Achillea millefolium 1.1, Arenaria serpyllifolia 1.1, 
Phleum, Boehmeri 1.1. Pimpinella saxífraga 1.1, Potentilla argéntea 1.1, Scab ¿osa 
ochroleuca 1.1, Helianthemum ovatum 1.1, Origanum vulgare 1.1, Galium erectum, 
Anthericum ramosurn, Potentilla alba -j-2, Genista tinctoria +2, Rosa spec. +2, 
Geranium sanguineum +2, Sedum maximum, Veronica chamaedrys, V spicata, 
Hypericum perforatum, Koeleria pyramidata; na kamenitych teráskách nalézáme 
i stadium kfovin se Spiraea media 4.4, Ligustrum vulgare 2.2— 3, a s druhy Inula 
salicina 1,2, Festuca sulcata 1.2, Anthericum ramosum 1.1, Calamintha acinos 1.1, 
Dianthus carthosianurum 1.1, Euphorbia cyparissias 1.1, Koeleria pyramidata 1.1, 
Origanum vulgare 1.1, Phleum Boehmeri 1.1, Potentilla argéntea 1.1, Trifolium ár
cense 1.1, Veronica teucrium l.l, Hypericum perforatum, Vincetoxicum officinale, 
Potentilla recta-, na hlubsích púdách byvá vyvinuto stadium  s B rachypod ium  
p inna tum -G cran ium  sangu ineum : Brachypodium pinnatum 3.3, Inula salicina 
2.2— 3, Geranium sanguineum 2.2, Phleum Boehmeri 2.1— 2, Lotus comiculatus 2.1, 
Gar ex Pairei 1.2, Trifolium alpestre 1.2, Primula veris 1.2, Genista, tinctoria +2, 
Potentilla alba +2, Rosa spec. +2, Betónica officinalis 1.1, Origanum vulgare 1.1, 
Galium verum 1.1, Anthericum ramosum 1.1, Glechoma hirsuta 1.1, Euphorbia cypa
rissias, Chrysanthemum subcorymbosum, Galium mollugo.

Jest zíejmé, ze na tato stadia se váze dubohabrovy les, Querceto- 
Carpinetum, teplomilnéjsí mi druhy upomínající ponékud na stfedoceske 
Querceto-Carpinetum primuletosum.
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Typické pro presovské dubové a habrové háje jest i celkové nevalny 
vyvoj krovin ( E z), jisté jejich nedostatek nutno pripoéísti silnému 
kulturnímu ovlivnéní téchto hájú.

Zmlazování drevin (od optimálné k neliojné se zmlazujícim drulmm) 
jest v této asociaci následující: C a rp in u s , Q u e rá is  sessilis , A c e r  cam pestre, 

F r a x in u s ,  F a g a s , A c e r  p la ta n o id es , A . p seu d op la ta n u s , U lm u s  m on ta n a . 

Za pííznivych okolností muze F a g a s  následovati i po C a rp in u s .

Degradací souvisí Querceto-Carpinetum se spolecností Quercus 
sessilis-Genista tinctoria (Quercetum rnedioeim)])aeiun)5 s níz jest vázáno 
pfechody.

Rostlinné-sociologicky pííspévek k poznání Presovskych kopou.

3. Q u e rc e to -C a rp in e tu m  c a r ic e to su m  p ilo sa e
jest v hraniéní oblasti rozsírení svazü Fraxino-Carpinion a Fagion. 
Postrádá tém éf íiplné nitrofilnícb drubü svazu Fraxino-Carpinion, ná- 
padno jest tez, ze vyznacné druhy svazu Fagion postrádají vétfií dom i

nance.
Prevládá asociacní vyznacny dinh (U ire x  p ilm a , dale vstupují do 

této spolecnosti nékteré teplomilnéjsí diuhv. Uteré nepronikají do bucin 
a jsou dobrym i diferenciálními druhy, k nim patfí A c e r  cam pestre a Q u e r

cus sess ilis .

Vyznacná druhová kombinace: A n e m o n e  nem orosa . C a re e  p ilosa . 

Q u ercu s  sessilis , F a ga s  s ilv á tica , A p o s e r is , ( 'a rp iñ a s ,  E uphorb ia , a m y gd a - 

lo id e8 , G a liu m  S ch u ltesU , L a ctu ca  m u ra lis . P u lm o n a r ia  o f f ic in a l is , V io lo  

s ilv á tica .

S n í m k y :

1. Jizní svn.h (10 15') nad silnicí mezi S igordem  X ovon  Bañou,
490 m; pod nerozlozenou hrabankou svótle hnédá, hluboká zemirm, jevící známky 
podsolisaee; liabr stavky jodio a podsázenym sinrkom. Zápoj 1.0; Ex 3 0 ,.

2. Doubrava mezi H radovou a S igordem  040 m; zápoj 0,4--0,5; vyska 
paíeziny 20 m; juxl sotlelou hrabankou cernavá rhizosfóra jifecliázejíoí v jemnou, 
svótle sedou zeminu; Eí — 40%.

3. 20— 301etá doubrava a habiina u Hradovó, zápoj 0,9— 1.0; /% — -30°/ 
E y 40%.

4. Vysokokmenná doubrava u hájovny H radová  500 m, pod zaschlou ne
rozlozenou lirabankou 5— 8 cm hluboká, humusem proniklá a zbarvená rhizo- 
sféra, pod ni svótle hnédá pñda. Znacne prosvétleny les (zápoj 0,4—0,6) s vv- 
stavky starsíoh dubú az 25 m vys. o prumóru az 8 din; Ez 80% (!), Ex 60%,.

5. Jizní úboóí K amenn ó za Hradovou, 550 m, 60—801etA doubrava se stromy 
az 20 m vys., o zápoji 0,7—0,9; pod zaschlou hrabankou humusem zbarvená rhizo
sfóra (5 cm) s mykorhi/,ou, pod ni svótlejsí hluboká jemná zemina; E 2— 60° 
E, —  70%,.

6. 650 m, Kam enná za Hradovou, doubrava s kmeny az 20 m vys. o 2 dm 
pruna., zápoji 0,8—0,9; tymiz púdníini vhstnostmi, E z — 80% (habr),

E x —  80%.
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7. Svahy Kam enné u Hradové, duby ve skupinácb o zápoji 0,8—-0,9; 15 az 
20 m vys.; E.¿ —  70%, El —  00%.

8. Habrovy a dubovy les na plosiné Kam enné 7.10 in (!), pod suchou lua- 
bankou sedivá, hluboká, jemná zeminatn a.tams primísenymi kameny; asi 401etá, 
12 m vys. tyékovina o zápoji 0,8— 0,9; E x —  -10%.

9. Bucina na vychodním svahu Lysé  H er lice  900 m o zápoji 0,9— 1,0; 
strorny az 20 m vys., nepravidelného vzrüstn, casto ve skupinácb, príunéru
50 cm, s cetnymi vy vraty, trpí znacné snéhovymi polomy; pod rozlozenou hraban- 
kou cervenohnédá rhizosíéra (5— 10 cm) pfecházející do svétlejsí spodiny, kde jest 
promísena cetnymi vétsími kameny, E x —  60%.

10. Jihovychodní svab údolí S igordu (620 m), 10— 15%; bucina (asi
OOletá) ruznovéká, strorny v nepravidelnych skupinácb, na okraji vystavky dubu, 
zápoj 0,8 0,9; E., —  5%, Ex 40%.

Temer ve vsecb snímcícb (vyjímaje 9) liojné zmlazování dubu. méné hojné 
babru a buku, asi ve tfetiné snímku se zmlazují babyka, klen, javor mléc, poté jodie, 
lipa (T ilia  cordada) a jasan.

S frekvencí 10-—20% pfistupují z dfevin Abies (Ez: 9, Er: l, 5, 10). Tilia cor
data (4), Eraxinus (8), Viburnum opulus (6), Cor ¡flus avellana (jfc’2:6,6,7), Crataegvs 
mo-noyijna (1, 6), Cornus sanguínea (6, 7), Daphne mezereum (3), dále v E x: Nephro- 
dium spinulosum (9). Betónica officinalis (6), Campanula rapunculoides (6, 8), Care.c 
digitala (5, 6), (7 . silvática (2), C. Paire-i (5. 9), C. pallescens (9), Convalla-ria (8, 10) 
Brunella vulyaris (10), Clinopodium imigare (4, 5), Dentaria enneaphyllos (l), D. bul- 
bifcra (1), Dianthus collinus (9), Festuca ovina (4. 7). Epipactis latifolia (l), Hgpe- 

hirsulum (3, 4), Lanviuai macula turn (18), Liliuni Martagón (6, 8), Myosotis 
sparsiflora (I). Mercuria-lis percnnis (9), Mélica nutans (5, 8), Melandrium rubrutu 
(9), Prímula veris (6). Polggonatum verlicillatum (9), Ranunculus lanuginosus (7). 
Rhamnus cathartica (1), Verónica montana (9, 10), Paris (9), Piróla secunda (2, 10), 
Vaccinium mgrtillus (2), Rubus spec. (3), Heracleum (3, 8), Lampsana communis (4), 
Sanicidu (4), Vicia sep-ium (4, 6), Ranunculus polyanthemus (5, 8). Rume.r conglo
mera tus (5). Rosa spec. (5), Cornus sanguineus (6), Stackys silvática (8).

Tyto lesy s previ. Carex pilosa jsou prosvétlené, zápoj zíídka (ve 
variante v pásmu bucin) byvá 1,0. Hrabanka obycejné nerozlozená, rhizo- 
sféra (̂ 4t) temnéji hnédavé az cerne humusem zbarvená, nehluboká 
(ó— 10 cm), pod ni pak svétlejsí (nékdy az i svétle sedé A 2) jemná, hluboká 
zemina, tu a tam i kameny promísená.

Podobné jako v lesích byvalé Podkarpatské Rusi (Zlatníx 1933) 
■nebo ve Slovenském Stredohofí (Mikyska 1939) mozno rozlisiti dvé 
vysk ové  va r ia n ty  teto spolecnosti. Prvá na hranici pásma dubovych 
a habrovych lesú a bucin, druhá v pásmu bucin. U prvé se uplatñují 
svazové druhy sv. Quercion pubescentis a Fraxino-Carpinion, u druhé 
kromé druhu sv. Fraxino-Carpinion pfistupují vétsí mérou druhy bucin 
(sv. Eu-Fagion). Zejména v patre stromú a kerú vidíme dobre tentó 
rozdíl.

Z 10 snímku Ing. dr. P. SVOBODV, z nichz polovina odpovídá prvé, polovina 
druhé variante, jeví se konstance druhu následovné (prvá císlice znamená konstanci 
druhu v ,,dubové“ , druhá císlice v ,,bukové“ varianté):



Kostlinné-sociologicky piíspévek k poznání PreSovskych kopcü. J I

Múzeme ty to varianty oznaoiti jako Q.-C qu e recto- r a r i c e t o s u m 
pilosae  a Q.-C. fageto-caricetosum pilosae.

Querceto-Carpinetum caricetosum pilosae (carpaticum) bylo po- 
psáuo z Brezovskych kopcú (K ltka 1937), tato zemepisná variants 
podobné jako lesní typ s Carex pilosa popsany M ík vAkoi (1929, 1933, 
1934, 1939) z Kremnického a SJovenského Stredohorí se vyznaeujc taktéz 
pfítomností teplomilnych a bueinnych drubii (jako konstanta vystupu je 
hi i Dentaria bulbifera, která vstupuje vzáenc v Presovskych kopeíeh do 
na,sí spolecnosti). M ik y Ska (1939) uvádí ze Slovenského Stredohorí 
Querceto-Carpinetum caricetosum pilosae spoleenost blízkou uasí, vsak 
s cetnéjsími druhy teplomilnymi, mezi kterymi jest tez Queráis eerris. 
I tu tato spoleenost jest na hranici spolecenstev svazu Fagion a Fraxino- 
Carpinion, mozno i v  ni rozliáiti ,,dubovou“ a ,,bucinnou“ variantu. 
Blízkou jest i spoleenost Fagus silvatica-Carex pilosa jropsaná Z latníkh .m 

(1935) z lesú by vale Podkarpatské Rusi, u níz autor rozlisuje variantu 
(subtyp) s Luzula nemorosa a variantu s Festuca silvática (v pásrnu buein). 
Do jaké míry se uplatñuje kulturní vliv na rozsírení ploch teto sfrolec- 
nosti, lze tézko jesté dnes ííci, ac prosvétlení. rozsírení a snad i její vznik 
podporuje. Kyselou reakcí pudy nám oznacuje nékolik druhú teto aso- 
ciace. Tez S illingek  z Bílyeh Karpat (1929) se zmiñuje o teto asociaci 
a rozlisuje v ni tez dvé varianty podle vétsí nebo mensí úcasti bucinnyeh 
druhú. Tez z Kovacovskych kopcú známe tuto asociaci (K lika  1938).

Z jinych pohorí byla popsána nase asociace M agyaítem (1933) z pred- 
hoíí mad’arskych. I  ze západní Evropy jest známa tato asociace (B rai n - 
Blaxqfet  1932).

4. Q u e rc e to -C a rp in e tu m  m e lic e to su m  u n iflo ra e
jest v okrsku Presovskych kopcü, které jsem studoval, ménc hojnou.

Príkladem muze byti následující sníinek:
J iíní svah (30°) Kamenná 680 m, skelctox ilú az kamonitá ssuf piomífientv

Asperula odorata V, V 
Lactuca muralis V, V 
Scrupkularia nodosa V , Y 
IQuei'cus sessilis IV, 0 
! Acer pscudoplatanus 1, A' 
Pulmonaria officinalis IV, J\ 
Hypericum montanum IV, I I I  
Milium effusum IV, I I  
l ’oa nemo ralis IV , 0 
I 'iola silvática I I I ,  IV  
. [yuga reptans I I I ,  I I  
ICpilobium montanum I I I ,  I 
(.falnan Schultesii I I I ,  1

Carex pilosa V, V 
Nephrodium f. mas V. V 
Rubus hirtus V, V 
! Fagus III, V 
\Elymus e.uropaeus 0, V 
Euphorbia arnygdaloides IV, IV 
Athyrium filir  fentina IV, I 
Luzula nemorosa IV, I 
Oxalis aceiosella IV, III 
Senecio Fuchsii IV, II 
Polygonatum verticillatum 111, 111 
Polygonatum multiflornm III, I 
Bromus ramosus III, I 

\Carpinus betulus III, 0
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cervenohnédou zeminou s vycnívajícími balvany; tyc.kovma az 10 ni vys. o zapoji 
0,9— 1,0; E 2 —  10%, E 1 —  50%.

E3: Quercus sessilis 2.2, Carpinus 2.2, Acer campestre 1.2, Fraxinus excelsior 
1.2, Tilia  cordata 1.2; E x: Mélica uniflora 3.3, Campanula rapunculoides 2.1— 2, 
Glechoma hirsuta 2.1— 2, Stellaria holostea 2.1— 2, Pulmonaria officinalis 1.2, La- 
mium gáleobdolon 1.2, L. maculatum 1.2, Galium Schultesii 1.2, Orobus vernus 1.1, 
Lonicera'xylosteum 1.1, Poa nemoralis 1.1, Asar um, -f 2, Nephrodium f. mas -\-2, 
Acer platanoides, Campanula trachelium, Carpinus, Clinopodium, Fragaria collina, 
Digitalis ambigua, Chrysanthemum corymbosum, Lactuca muralis, Lámpsana com
munis, Mellitis, Rhamnus cathartica, Salvia glutinosa, Vincetoxicum officinale.

Z uvedeného vyctu jest patrno, ze tato subasociace vyhledává mista 
sussí (jizní exposice) a jest bohatsí na teplomilnéjsí druhy. V uvedené 
literature u píedeslé subasociace nalezneme príslusny srovnávací materiál.

5. Fraxineto-Fagetum lunarietosum

(Acer pseudoplatanus-Fraxinus-Lunaria rediviva asociace)

jest vyznacné pfevládnutím druhú L u n a r ia  red iv iva ,, U r t ic a  d io ica , 

G a leops is  speciosa , S a lv ia  g lu tin o s a . S asociad A c e r e t o - F a g e t u m  

(carpaticum) jest tato spolecnost spojena prechody, nékdy asi i sukcesí. 
Fúda skeletovitá az balvanitá, na svazích mírné sklonénych i pfíkfejáích, 
casto k severu nebo západu (jihozápadu) obrácenyeh, 680— 1000 m, ale 
i na kamenitych lirebenech s vlhkym mikroklimatem. Stromy ve skupi- 
nách, rüznoveké. Pat-ro krovinné (R ib e s  a lp in u m , D a p h n e  m ezereu m ) ne- 
patrne vyvinuté. Pokryvnost podrostu, v kterém mozno rozli§iti 2— 3 
vyskové vrstvy, znacná, prúmérné 80%. Z díevin píevládá F r a x in u s  

exce ls io r, A c e r  p sen d op la ta n u s  a F a g u s  s ilv á tica . Púda provlhcená, mikro- 
klima vlhké.

Podle 10 snímkü dr. 8VOBODY, ktoré j.sem mél kiomé svyoh k disposici, jest 
Itonstance druhü následujíoí:

V Acer pseudoplatanus
V Fagus silvática
V Asperula odor ata 
V7 Urtica dioica
V Mercuriális perennis
V Nephrodium filix  mas 

IV Salvia glutinosa
I I I  Galeopsis speciosa 
I I I  Lactuca muralis 
II  Ulmus montana 
II Scrophularia nodosa

II

V Fraxinus excelsior
V Lunaria rediviva
V Pulmonaria officinalis
V  Senecio Fuchsii
V  Lamium gáleobdolon 

IV Impatiens noli tangen-, 
IV Lamium maculatum 
I I I  Geranium Robertianum
II Acer platanoides 
II Stellaria holostea 
I I  Milium effusum 

Ribes alpinum

Jest to spolecnost blízká A c e r e t u m  p s e u d o p l a t a n i  F a t r a e  

(K lik a  1936) i A c e r e t u m  p s e u d o p l a t a n i  S ill ing er  1933, dále 
pod podobnymi jmény popsanému ssutovému klenovému lesu, ktery
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vsude v oblasti bucin, hlavne v podhorskcm pásmu, se vyskytuje (B erger 
1922, Issler 1925, K och 1926, W interer 1927, L iurert 1930, T üxen 
1931, U l m e t o - A c e r e l u m  l u n a r i e t o s v m  K ühn 1937, A c e r d o -  F r a -  

x i n e t u m  B artsch 1940, K lika 1941).

Pfipojuji na tabulen nákolik myeh snímkü:

105. 850 m, plosina na K r ivém  Javoru, ruznovíká buéina o zápoji 0,7—0,8; 
pod mocnon vrstvou hrabankv cernavo zlmrvoná rhizosfém píoobází dosvíilojsí, 
liluboká zaminy spooívujicí na ssuti; 10%, E x 80%.

100. 920 in. K r iv y  davor, mznovoká bocina s pí'imísenym klenom. sirotny 
vo skupináeh 10 15 tu vys.. Pod .slabou vrstvou hrabnnky óortmvá rhizosfára
pfocházojíeí \- blubokou bnfrlou skcletovil on /,omino: misty vystupují bal van y. 
fí2-  10%. b\ 90%.

87. 080 rn, na lovóm btehu Do In ó, stolotá bocina 30—35 rn vys., o kmenecb 
dosalmjfeícli prümeru 00— 80 cm; pod rozloXonou hrabankon corná humosní, krup- 
kovitá. rhizosfém. (8 cm), pod ni kompaktnéjsí linéda zomina])roniklá. koí’eny stromü, 
s cotnéjsfmi katnony; zápoj 0.7 0,8; E2 5%, Ex 00%.

95. 840 tn, minio sklonény jibozápodní hieben pod Simonkon, balvanity, 
s hunmsovité zbarvonou rhizosférou, pod kterou jest svotlejsf zomina, rüznovéky 
jasanovy a k!ono\ y los 15 20 rn vys. so slarymi vvstavky klonn, zápoj 0,8—-0,9;
E2 5% (I 2 m vys.); h\ 90%.

108. 900 m, jihozápadní svah (20°) pod híehenem K rivó lio  .la vorn, balvn- 
nity a kamen i iy s cernohnédou (na spodu rezavé hnédou) zominou, asi 801otá buéina 
20 25 m vys., sirotny a?. 3— 4 dm v |)ri”imíni, zápoj 0,9—-1,0; Ex 80%.

110. 860 tn, svuliy (30—40°) úfclabina pod K r iv y  in «Javorom, s éervono- 
Imédou píidou; bocina so sirotny ve sknpinácli, nestejnomerné prosvátleno, 20 az 
25 rn vys., kmeny ai 4 dm v prüméru. E t — 80%.

S frekvenoí 10— 20% pfistupují Abies alba, Alliaria officinalis, Ajuga reptans, 
Carex pallesccns, Cardamine irnpatiens. Daphne mezeremn, Elymus europaeus, 
(lalium Sehullcsii, Heracleum, Chaerophyllum aromaticum, Chrysospleniurn allerni- 
folium. Isopyrum thalictroides, Lampsana communis, Melandrium silvestre. Prenan - 
thes purpurea, Scrophularia nodosa, Ribes grossularia.

Spolecnost tato jest na príkrych svazích a v úzkycli vlhkych roklíeli 
spolecností trvalou, nalézáme- ji vsak misty i na hrebenech (na pf. nad 
Krivou cestón, ve skupiné vrchú jizne od Sigordu).

6. Fraxineto-Fagetum filicetosum

jest subasociace vyssích poloh pres 800 m, znacné prosvetlená, na.skele- 
tovitych az balvanitych pudách na mírnych svazích a plosinách. Mikro
klima susáí. V patru dfevin pfevládá klen a buk, kmeny casto znetvofené, 
pokryvnost podrostu 70— 80%. Následkem prosvétlení pfevládají kapra- 
diny, které jsou dobrymi diferenciálními druhy od následující asociacc 
(N e p h ro d iu m  f i l i x  m as, N .  s p in u lo s u m , A th y r iu m  f i l i x  fe m in a ). K  dife- 
renciálním druhúm patfí i M u lg e d iu m  a lp in u m . Následkem zastínéní 
kapradinami ustupují druhy nizáího patra matefské asociace. Chybí L u 

n a r ia  re d iv iv a .



14 J aro mil* Klika:



MoslliiiMi'-sociolo^ickV príspflvek k po/núní Prufiovskycli kopci'i. If)



.faromlr Klika:16

Celkové nutno zdúrazniti, ze tato subasociace jest analogickou 
kapradbvym porostúm vyssího pásma smrkovych lesü (na pf. Piceetum 
excelsae filicetosum, K l ik a  1936) a subasociaci s Athyrium alpestre 
Acereto-Fageta ze Schwarzwaldu (B artsch 1940), kde vsak vystupuji 
cetneji montánní a subalpinské druhy a smrk.

Sním ky:

107. Postranní hfebeii jizné od K r iv é h o  Javoru , 800 m; pod suchou hru- 
hankou éervenohnédá silné skeletovitá puda: stromy ve skupinách; zapojení 
0,8— 0,9, 20 m vys.; E y—  80%.

97. Severn! mírné sklonéné úbocí S im onky, 900 m; rúznovéká buéina 
o 0,7— 0,8; 15— 20 m vys., kmeny az 8 dm v  prúm., deformované; pód nehlubokou 
hrabankou jemná hluboká hnédavá puda píecházející na spodu ve svétlejsí zeminu 
s kameny, E.¿ —  25%, E y —  70%.

99. Mírny severovychodní svali 980 m plosiny pod híebenem Öim onky, 
rúznovéká bocina, stíhlé i deformované stromy 20— 25 m vys. az 8 dm v  prúméru, 
zápoj 0,7— 0,8; pod setlívající hrabankou cerná zemina (5 cm) píecházející do svétle 
hnédé; dolní cást paira díevinného E 2— 4 m vys. 30% buk; E l —  70%.

100. Severní svah Simonky (lOOOm) s prosvétlenym lesem o zápoji 0,7— 0,8, 
15 m vys. s prevládajícím klenem, ojedinéle buk; pod cernavou rhizosférou svét
lejsí spodní vrstvy, — 70%. Zaujímá velkó plochy az k hfebenu (Carduus perso- 
nuta), rozryváno vepri a jeleny pozírajícími hlízky Stachys silvática.

101. 1030 rn, na vrcholku Simonky uvolnény klenovy les s polorozloienou
hiabankou, pod ni cernavá rhizosféra píecházející ve svétlejsí zeminu, stromy 
10— 15 m vys. ve skupinách zápoji 0,6— 0,8; E^ (1— 4 m vys.) 25 % (buk), 
Ey - -  80%. ‘ *

Pouze v jednom snímku píistupují: Bromus Benekii, Elymus europaeus, 
('arpinus, Majathemum bijolium, Ravunculvn lanuqinosus, Veronica montana, Se
dum- /abaría, Sorbus aucuparia.

B) S v a z :  E u  F a g i o n  1928 .

7. Acereto-Fagetum ( carpaticum).

K  vyznaénym druhúm teto asociace mozno pocítati A n g e lic a  s i l -  

vestris , D e n ta r ia  g la n d u losa , D .  b u lb ife ra , S a lv ia  g lu tin o s a , S y m p h y tu m  

tu berosu m .

Vyznacná kombinace druhová: A c e r  p la ta n o id es , A .  p s e u d o p la ta n u s , 

A n e m o n e  nem orosa , A n g e lic a  s ilves tr is , A s p e ru la  odora ta , D e n ta r ia  b u lb i

fe ra , F a g u s  s ilv á tica , F r a x in u s  e x ce ls io r , G lech om a  h irs u ta , Im p a t ie n s  

n o li  tangere, L a c tu c a  m u ra lis , L a m iu m  ga leobd o lon , M e r c u r ia l is  p e re n n is , 

N e p h ro d iu m  f i l i x  m as, O x a lis  acetose lla , P a r is  q u a d r ifo lia , P u lm o n a r ia  

o f f ic in a lis ,  P o ly g o n a tu m  v e r t ic i l la tu m , S a lv ia  g lu tin o s a , S e n e c io  F u c h s i i ,  

S y m p h y tu m  tuberosu m , U lm u s  m on ta n a .

V Presovskych kopcích tato asociace jest rozsííena prumérné nad 
600 m, nejnizsí ná§ snímek pochází z vysky 540 m, nejvyssí z 840 ni. 
Nalezneme ji na dr vodorovnych plosinách nebo na mírnych svazícb
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s kamenitym (ssutovym) podkladem. Rhizosféra byvá cerná ai hnédo- 
cerná, Casto nehluboká, píecházející ve svétlejSí zeminu s primí&enymi 
kameny nebo skeletem, ridceji bez skeletu. Zápoj dosti znaény, obycejné 
0,9— 1,0. Bucin y jsou rúznovéké poukazujíce tím na püvodnost tohoto 
lesa. Buk prevládá hrnotou, primíéen byvá klen (zrídka v E z ve vétSíin 
mnozství A c e r  p la ta n o id es . sn. 7, A b ie s  nebo F r a x in u s ). Kmeny fitíhlóho. 
dobróho vzrústu. Stromy casto ve skupinách. Kromé buku se zmlazují 
klen, jasan, mice, jilm, necetné jedle. Pásmo kfovin méné vyvinuto 
a slozeno jest pfevázné z buku. Pouze v nejnizSích polohách vstupuje 
babr (sn. 1) nebo dub (7).

Ve floristickém slození jest éetné zastoupena poétem i doininancí 
skupina vyznaénych druliü F r a x in o -C a r  p in io n , takze naée spolecnosti pri 
hojném zastoupení vyznacné druhy svazu F u -F a g io n  jest blízká (na 
prechodu) k torn uto svazu. Vyskytují se tu druhy nitrofilní ( Im p a tie n s  

n o li  tangere, G e ra n iu m  R o b e rtia n u m , L á m p s a n a  com m u n is , L u n a r ia  re d i

viva, L a m iu m  ga leobdolon , L . m aculatura,, S en ec io  F u ch s ii, P u lm o n a r ia  

o f f ic in a lis ), které byvají vyznacné pro vllikou radu (serii) tohoto svazu.
I buéinné druhy vyssích poloh se v nasich snímcích objevují (D e n ta r ia  

g landn losa . Festuca, s ilvá tica , P ren a n th es  p u rp u re a , P o ly g o n a tu m  verti- 

c il la tu m ), a pravo na podkladé jejich vyskytu jsem zaradil toto spolecen- 
stvo do svazu Eu-Fagion.

Srovnáme-li nasi asoeiaci s F a g e t u m  c a r p a t i c u m  (S zafer-Soko- 

lowski 1925, W allas 1933, K lik a  1936) seznáme, ze se lisí ekologicky 
(pudné) cástecné i floristickym slozením, naproti tomu jsou prirozené 
blizSí asociad A c e r e t u m  p s e u d o p l a t a n i  F a t r a e  (K l ik a  1936), která 
jest v nasem okrsku zastoupena píedcházející soubéznou asoeiaci.

Od západokarpatskych bucin se lisí nase Acereto-Fagetum tím, ze 
ve vyssích polohách postrádá smrku i jej provázejících druhú. Srovná- 
me-li s Fagetum carpaticum Fatrae (K l ik a  1936) seznáme, ze obé aso- 
ciace mají priblizné tyz pocet druhú (Acereto-Fagetum 88, Fagetum car
paticum Fatrae 94), z nichz asi polovina (u prvého 40, u druhého 39) se 
v druhém nevyskytá. Jedná se hlavné o druhy prúvodní. Druhy spolecné 
se liáí pocetností i dominancí. D e n ta r ia  g la n d u losa  vyskytá se ovsem tez 
v západokarpatskych lesních asociacích, ale az ve vyssích polohách. Tak 
W alas (1933) popisuje z Babia Góry subasociaci zmínéné spolecnosti 
F a g e t u m  s. c a r p a t i c u m  s A s p e ru la  o d o ra ta -D e n ta r ia  g la n d u lo s a -D . 

bu lb ife ra . Na§i asoeiaci z Preáovskych kopcú nemúzeme ztotozniti s Fa
getum carpaticum. Jest pouze soubéznou spolecnosti s pravymi karpat- 
skymi bucinami na podkladé kamenitéjéím, se skeletem. V pásmu bucin 
zastupuje spolecnost A c e r e t o - C a r p i n e t u m ,  kterou jsem popsal z Cech 
(K lik a  1941) z pásma lesú dubového a habrového (z pásma smíáeného 
lesa listnatého A c e r -T i l ia -Q u e r c u s ). Naproti tomu typické Fagetum
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c a r p a t i c u m  jest zâpadokarpatskÿm klimaxem. B artsch (1940) uvâdi 
ze Schwarzwaldu subalpinskÿ bukovÿ a Menovÿ les s primisenÿm 
smrkem pod prozatimnim jménem Acereto-Fagetum, které ma tu sub- 
asociaci s A th y r iu m  a lpes tre  a subasociaci s A d en os ty les  a llia ra e . Floris- 
ticky jsou odlisné od nasi spolecnosti. A  neni pochyby, ze autor pri dalsim 
studiu zmëni i jejich pojmenovâni (Acereto-Fagetum), nebot druhy svazu 
Fagion jsou tu neprilis hojnë i zastoupeny, silné jest vsak prolinâni druhû 
smrcin.

Pro nasi asociaci plati Charakteristika, kterou uvâdi Schwickerath 
(1939) pro podobnou asociaci v  Eifelu (Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m  a c e r e -  

t o s u m  p s e u d o p la t a n iy .  „Die ständige oder zeitweise Durchsickerung 
mit nährstoffreichem Wasser und die nie ganz ruhende Anschwemmung 
von Hangerde ist für diese Wälder bezeichnend. Das bedeutet eine sich 
immer wieder erneuernde Bestickung mit Nährstoffen; es kann dem
nach von einer Bodenreifung im üblichen Sinne noch gar nicht die Rede 
sein!“

Nasi asociaci nelze ztotozniti se zädnou spolecnosti, kterou popisuje 
Z la tn îk  (1935) v bÿvalé Podkarp. Rusi. Soö (1934) podobné spolecnosti 
jako nase uvâdi pod F a g e t a  a l t i h e r b o s a .  D ominovy (1930) ,,buëiny 
na pûdë stërkovité az balvanité“ (vlastnë Acereto-Fagetum nebo Ace- 
retum pseudoplatani) z ûzkého okrsku vÿch. Karpat vykazuji podle uve- 
denÿch snimkû blizsi vztahy k nasi spolecnosti.

K  vÿznacnÿm faciim nasi spolecnosti patri faciès s Im p a t ie n s  n o l i  

tangere (sn. 8), ktera jest letnim aspektem na vlhcich (k severu obrace- 
nÿch) svazich. Facies s M e r c u r ia l is  p e re n n is  jest (sn. 2, 9) na kamenitém 
podkladu promiseném s hlinou.

Snim kj :

1. 540 m, na levém brehu D elné u Sigordu, ploäina (z jara zaplavovanä),
ua «suti, na niz jest 1— 2 dm hnëdavé humosni zeminy; pafezina 15— 20 m vys., 
0,9— 1,0, s vystavky jedle; E l 70%.

2. 840 m, sedlo pod Lyson  horou, plosina minie k severu se sklânëjici, pocl 
slabou vrstvou hrabanky cerna humosni rhizosféra, pod ni jemnë hnëdâ krupicko- 
vitâ, zemina na spodu ponëkud svëtlejsi s primisenymi kameny ; 80— lOOleté stromy 
o vÿsce 25— 30 m (ëasto ve skupinâch); zâpoj 0,8— 0,9; staré kmeny ponechâvâny ; 
Ei -  90%.

3. Vrcholnâ plosina Lysé  H o rv  s vycnivajicimi balvany, pod silnou vrstvou 
hrabanky jemnâ 15— 20 cm hlubokâ pùda, hnëdâ (svëtlejsi na spodu) prechâzejici 
naspodu v drobnÿ skelet; rûznovëkâ bucina s kmeny 20— 25 m vys., az 8 dm v pni- 
mëru majici, 1201etâ; zâpoj 0,9— 1,0; E 1 —  60— 70%.

4. 760 m, severozâpadni svah 25°, üdoli pod K r iv ÿ m  Javorem , pod hra- 
bankou hnëdoëernâ, jemnâ, hlubokâ zemina, buky 20 m vys.. 3— 4 dm vprùmëru; 
zâpoj 0,9— 1,0; E k —  40— 50%.

5. Severovÿchodni, mirnë sklonënÿ svah hrebeno ji2në od Sim onky, 950 m. 
pod setlivajici hrabankou jemnâ, ëernavâ rhizosféra. prechâzejici do svëtlejsi, jemné
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zcininy be/ skoletu. Kúznovéká bacina o stroinoch az 15 rn vysokych, o zápoji 
0.9 1,0; h\ 50%.

6. Mirny soverovychodni svah K r iv éh o  Javoru  800 rn: pod slabou vrstvou 
nerozlozené loñské hrabanky jemná, cernohnédá zemina (5 cm) píecházející do 
svetlejsi, hluboké zeminy; 40— 501etá bucina se starsimi vystavky javoru, stromy 
ve skupimich, sousodí na zbytky starsích porostú; zápoj 0,9; E y 50%.

7 Mírnc skloneny svah Kam enné 650 m; tyckovina se starsimi vystavky 
duba o zápoji 0,9; pod hrabankou cervenohnédá rhizosféra píecházející ve svétlejsí 
/omina na kainenitóm podldadu; E y—  50%.

8. 820 m, severní svah (5o) sedla pod Simonkou, rüznovéká bucina 100 az 
I 20letá o zápoji 0,8—0,9; E.¿— 5%, E y— 80%.

9. 800 rn, jizní úbocí S im onky mírné sklonéné, pod slabou vrstvou hra-
banky slabá humusní vrstva píecházející v hlubokou bezskeletovitou zeminu: 
nosíojnovéky jasanovv los 8- 10 m vys. (o prúm. az 10 cm); zápoj 0,8—09;,
Ki 70%.

10. Zápudní mime sklonény (10°) svah K r iv éh o  J avoru ; 860 m; pod za- 
s,'hlou hrabankou tinavsí rhizosféra píecházející ve svétlejsí, skeletovitoa píida. 
Hacina o stromech 20 -25 m vys., o zápoji 0,8— 0,9; E y 60%.

S Irokvencí 10 20% píistupují Ajuya reptans, Asarían, Aruacas silvester,
Acer campestre, . I poseris foetida, **fíromus Reneckii, **fírackypodium silvaticurn, 
**(lardamine impatiens, Carex Pairad, C. digitata, Daphne mezereum, Digitalis 
ambigua, El y mus europaeus, Fragaria elatior, GaliumSchultesii, Galeopsis spedosa, 
( la hum rerum. **Geum urbanum, M  a janthemumbi folium, Myosotis silvático, Mnium  
undulatum. Mélica uniflora, Neottia. L ilium Martagón, Orobus venias, **Ranún - 
eulus aaricomus, Phyteuma spicatum, Ribes grossularia, Stachys alpina (2). Veronica 
chamaolrys, tiorbas aucuparia, titellaria nemorum, * Veronica montana (6, 8), V. off i- 
nnolis. Raba s saxatilis, R. hirtus, Sedum fabada, **Gampanula rapunculoides, 
( 'arduas personóla (8), Scrophularia Scopolii (10).

8. Acereto-Fagetum calamagrostidetosum

jest vyznacná píevládnutím Calamagrostis arundinacea a ústupem ostat- 
ních druhü následkem silného prosvétlení.

Píík ladem  maze b y t i  následu jíc í sním ek:
beverní úbocí Simo.nky (900 m) s vycnívajícíini balvany. Pod sucliou. misty 

uahromadénou, hrabankou jest cerná rhizosféra, pod kterou jest reza ve hnédá 
jemna- zemina (15— 20 cm). Rüznovéká bucina se stromy ve skupinách. Zápoj 
(l,7 0,8. E2 (buk) - 40%, E y 60%. Na místech volnych zmlazen buk. E y: Cala
magrostis arundinacea 4*4, Anemone nemorosa 2.2, Majanthemum bifolium 2.2, 
Oxalis acetosella 2.2, Veronica officinalis 1.2, Luzula nemorosa 1.2, Rubus hirtus +2, 
Athyrium filix  femina +2, Acer platanoides, Sanícula, Senecio Fnchsii, Prenanthes 
purpurea, Polygonatum vertidllatum.

9. Acereto-Fagetum luzuletosum

anací degradad púvodního lesa (casto i vlivem lidskélio hospodáíství) 
jevící se chudobou patra dfevin i kíovin, píevládnutím Luzula nemorosa 
a ústupem vyznacnych druhú materské asociace. Byvá zejména tam, kde 
poloha (híeben) podporuje vymyvání púdy.
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Príkladem jest následující stiímek:
Sedlo pod K r iv v m  Javorem  (840 m), severní svah, 35° Pod suchou hra- 

bankou cernavá rhizosféra pfecházející ve svétlejsí zeminu, púda skeletovitá. Buky 
15— 20 m vys., bohaté rozvétvené, o zápoji 0,8— 0,9; krovinné patro nevy vinuto, 

— 70%: Luzula albida 4.4, Poa nemoralis 3.2, Majanthemum bifolium, 2.2, U n i
taria bulbifera 1.1, Lactuca, muralis 1.1, Preñanthes 'purpurea 1.1, Senecio Fuchsii 1.1

Rád II. Quercetalia roboris-sessiliflorae Tüxen 1931.

Svaz Quercion robor is-sess i l i f lorae

(Malcuit 1929) Braun-Blanquet 1932.

10. A so c ia ce  Q u e rc u s  se ss ilis  —  G e n is ta  t in c to r ia
(Que.reetum medioeuropaeum Braun-Blanquet 1932)

povstala z valné cásti degradací dubovych a habrovych lesü. Vybérovym 
hospodárstvím se docílilo cistych doubrav, které pri prosvétlování a holo- 
seeí na hlubsích [)üdách pfecházejí v aeidifilní les dubovy. Podle stupne 
degradace püdní a pfevládnutí ureitého druhu, inúzeme, kromé typické 
asociaee (popsané mnou jiz nékolikráte, viz na pr. K lika  1941), rozlisiti 
nekolik subasociací. Jako príklad uvádím subasoeiaci s Luzula nemorosa 
(Quercet um luzuletosum,):

Terasa k jilui obrácená n a  levéin bfehu potoka proti H radové, stejnovéká, 
10 ni vy, ryckovina o zápoji 0 ,9 — 1,0 ; K2 20%, 40%; fe1., — Quercus sessilis
5.5; L.¿: Fagus silvática 2.2, Corylus avellana ; 2, Acer pseudoplatanus; Luzula 
albida 4.4. Melanipi/rum mdgatmn 2.2, Festuca ovina 1.2, Vdccinium Myrtillus 1.2, 
Fragaria elatior 1.2, Lactuca muralis 1.1, Galium verum 1.1, Quercus sessilis 1.1, 
Anemone nemorosa l.l, Verónica chamaedrys 1.1, C y ti sus nigricans 1.1, Genista 
tinctoria -¡-2, Cafex digitata -j-2, Majathemum bifolium, Aposeris foetida, Orobus 
vernus. O. niger, Trifolium alpestre, Chrysanthemum corymbosum, Hieracium silva- 
ticum. Hypericum montanum, Epilobium montanum.

Subasociace s Vaccinium Myrtillus (Quereetum vacc in ie losum):
Severn! úpatí Kamenné, mírné sklonéné. Pod hrabankou (2— 3 cm) humu- 

sem zbarvená rhizosféra, pod ni hluboká, sedá, jemná zemina; parezina 15— 20 m 
v y s . ,  o  prúméru az 2— 3 dm; zápoj 0,9; E x — 40%; Eó\ Carpinus 5.5, Fagus; E x: 
Vaccinium Myrtillus 3.3, Luzula albida 2.3, Melampyrum vulgatum 2.1, Convallaria 

2, Galium Schultesii -r2, Pidmonaria officinalis l.l, Quercus sessilis 1.1. Anemone 
nemorosa 1.1. Pteris aquilina, Galium verum. Fragaria elatior, C y ti sus nigricans, 
.4 poser is foetida. Carer digitata, Veronica chamedrys.

V pííhodnych exposicích po holoseci nebo i znacném prosvétlení, 
zejména v téchto cistych doubravách (i u dubohabrovych hájú), nalétává 
buk i habr, které pri zmlazování zatlacují dub. Buk osvédcuje v celém 
nasem území neobycejnou vitalitu a müze, i podle zkuseností lesníkú, 
získati púdu nad dubem.
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Zusa m menfass u ng.

Die Wälder des Eperies-Gebirges.
Dan nördliche Ende des Eperies-Tokajer Trachytzuges, des meridio- 

nal streichenden Vulkanzuges, ist in des Nähe von Eperies (Simonka 
1092 m) mit dem Karpathenbogen eng verwachsen. Die Niederschläge 
des Gebirges betragen durchschnittlich 740 mm, die durchschnittliche 
jährliche Temperatur 9°

ln botanischer Hinsicht zeigt die Gegend eine Verwandschaft mit 
Vihorlat, im Bezug auf Karpathen ist es ärmer auf die Arten der höheren 
Zonen des Buchenwaldes. Die Arten der Fichtenwälder kommen hier 
nicht natürlich zur Geltung. Sehr typisch für diese Gebirge sind Misch
wälder mit Esche und Ahorn-Arten auf Schüttböden.

Man kann in soziologischer Hinsicht unterscheiden:

I. Die Wälder der Ordnung Fagetalia.

A ) F rax ino-Carp in ion  Verband:

1. Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m  a l n e t o - f r a x i n e t o ä u m  (S. 3— 4) auf 
feuchteren Boden der Fluß- und Bächerterrassen (mit hohem Boden- 
wasser). Als Initialstadium dieser Wälder kann man das Stadium mit 
Petasites hybridus betrachten (S. 3). Cariceto remotae-Fraxinetum ist 
nur frangmentarisch entwickelt.

2. Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m  (carpaticum) in niederen Lager typisch 
entwickelt (S. 4— 7).

3. Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m  c a r i c e t o s u m  p i l o s a e  (S. 7— ll)finden  
wir an der Grenze des Buchen- und Eichenbezirkes in zwei Höhen Varian
ten (querceto-caricetosum pilosae und fageto-caricefosum pilosae). Dies 
Gesellschaft ist viel verbreitet als.

4. Q u e r c e t o - C a r p i n e t u m  m e l i c e t o s  u m  u n i f l o r a e  (S. 11— 12).
5. F r a x i n e t o - F a g e t u m  mit Lunaria rediviva (S. 12— 13) auf 

Schüttböden und Skelettböden der Kämmen, auf den Gehänge des 
Gebirges, ist sehr typisch entwickelt, edaphisch und mikroklimatisch 
bedingt, und nimmt sehr große Fläche ein.



(). F r a x in e t o - F  agetum f i l i ce tosum  in höheren Lagen, durch
gelichtet, auf skelettartigen bis steinigen Böden (S. 13— 16).

B) E u -Fag ion -V erban d :

7. Acereto-Fageturn  (carpaticum) ist an der Grenze des Fraxino- 
Carpion und hagion-Verbände. Diese Gesellschaft ist noch reich an nitro- 
philen Arten (S. 16— 21), aber man findet schon typische Buchenwälder- 
Arten (Dentaria bulbifera, D. glandulosa). Es ist zu bemerken, daß die 
Grenze zwischen beiden erwähnten Verbände (A, B)in den Karpathen 
nicht so seliarf ausgeprägt ist wie in Mittel- und Westeuropa.

8. Acere lo -Fagetum calamagrost idetosum  (S. 21).
9. A rerelo-Fagetum luzuletosum  (S. 21— 22).
Beide diese Subassoziationen sind durch Degradation des Acereto- 

Fageturn ei ist an den.

II. Die Wähler der Quorcetalia roboris-sessiliflorae Ordnung.

Quercion rob or is -sess iliflo rae  Verband:

JO. Quere,us sessi l is-Genista t inc to r ia  Assoz iat i on  (S. 22) ist 
zum großen Teile durch Degradation des Querceto-Carpinetum enstan- 
hen. Nach verschiedenen Stufen der Boden-Degradation und nach der 
Dominanz der verschiedenen Pflanzen-Arten kann man verschiedene 
Subassoziationen unterscheiden (Quercetum luzuletosum, Q. vaccinie- 
tosum).

Sein typisch für die niedere Lage des Eperies-Gebirges ist die die 
Verdrängung der ursprünglichen Eichenwälder durch Buchenwälder 
(nach dem Holzschlage). Die Buche in diesem Bezierke weist höhere 
Vitalität als die Eiche auf.

Rnsl ILnnr soriulogioky pnspevek k poznuni ProSovskych kopcü.
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O novém nalezisti zkamenélin v bridlicích moravského 
devonu u Vratíkova sv. od Boskovic.

Podaivnjí l)r. RADIM KETTNKR l>r. FERDINAND l'RANTL v l’m/.«.

S 3 vyobrazeními v textil a 1 tabulkou.

(Pfedloíeno ve schúzi dne 21. ííjna 1942.)

Ú v o d.

O bridlicích moravského devonu se do nedávna védelo velmi malo. 
A lexander M ak o w sk y1) uvádí je od Petrovic u Sloupu, kde v nich na
lezl r. 1S72 na prílezitostné odkrytém kutisku na zeleznou rudu zkame- 
ncliny svédéící podle ného spodnodevonskému stáfí. Podobné bridlice 
zaznamenal na svó geologické mapé olomouckého listu E mil I i e t z e2) 

v severním okolí Ponikve a prisoudil jim téz spodnodevonské stáfí. Na 
teto T ietzeho lokalité sev. od Ponikve nalezl dr. M auric R emes radu 
zkamenélin, bohuzel nepfíznivé zachovanych. Roku 1935 objevil jeden 
z. nás (R. K.) spolu s dr. M. R emeSem3) novy vyskyt devonskych bridlic 
u weekendového domku u Stínavy, v nichz byla obsazena velmi bohatá 
taima. Faunu tuto predbézné zpracoval B. B ouCe k ,4) jenz v ni zjistil na 
■SO druhú a variet nasvédéujících svrchnímu koblencienu. B. B ouCek 

studoval téz zkamenéliny nasbírané M. R emeSem z bridlic sev. od Po
nikve a vyslovil názor, ze tyto zkamenéliny jsou o néco mladsí nez zka
menéliny stínavské. Pak se jíz dalsí vyskyty devonskych bridlic mnozily. 
Mapováním území sev. od Drahan byly zjistény vychozy stínavskych 
bridlic na více místech v jádrech antiklinál kulmskych vrstev. V K a l a - 

BI«5) je nalezl téz v okolí Ptení. Píi geologickém mapování okolí Sloupu 
zjistil jeden z nás (R. K.)6) vychozy bridlic shodnych se stínavskymi 
u Valch ova; jsou zíejmé pokracováním t. zv. spodnodevonskych bridlic 
A. Makowského  u Petrovic. Pfes úsilovné pátrání nebylo v bridlicích 
n Valchova nalezeno zkamenélin. Teprve vyzkum v r. 1939 ve vych. 
a sv okolí Boskovic prinesl v severním pokraéování valchovskycli bridlic 
novou velmi dúlezitou lokalitu .zkamenélin v bridlicích a to u Vratí
kova. NaleziSté toto objevil pri geologickém mapování jeden z nás



(R. K .) a poprvé ji paleontologicky vykoíistil se svymi mladymi píáteli 
Zdeñkem Spinarem a J osefem Jarkou. Touz lokalitu znova ohledával 
druhy z nás (F. P.) y roce 1941 a získal nové ukázky zkamenélin. Dalsího 
zkamenélinového materiálu od Vratíkova se tiám dostalo laskavostí pana 
prof. Josefa T eplEho z Boskovic.

V této zprávé podáváme popis geologickych pomérü devonského 
pruhn, do néhoz spadá nové nalezisté zkamenélin v bfidlicích u V ra t í
kova, a paleontologicky rozbor vratíkovské fauny. Jiz pfedem budiz 
poznamenáno, ze tato fauna, aé jest vázána na bfidlice téméf téze po- 
vahy, jako jest fauna stínavská, jest o ñeco mladsí této nálezejíe spodní- 
rnu eifelienu.

Bfidlice, jejichz lokality byly v tomto úvodu uvedeny, nálezejí 
spodním  eastern devonského souvrství Drahanské plosiny a severního 
okolí sloupského. Kromé nich byly vsak jedním z nás (R. K .) v téclito 
oblastech zjistény jesté bfidlice tvofící n e jvyss í p o lo liy  devonu. 
Ty se vyznacují pfítomností hojnych vlozek ra d io la r io vych  lyd ilu  
a lisí se tudíz od bfidlic spodnícb velrni zfetelné.

Cast geo log ická.

Jak jiz na jinych místech bylo ukázáno,7) je vyvinut devon v sever- 
ním okolí brnénském a na Drahanské plosinc a v jejím okolí ve dvou 
od lisnycb  faciích . P rvn í z nich vystupuje ve dvou isop ickych  
pásmech prostorové od sebe oddálenych, a to jednak v M oravském  
Krasu, jednak v okolí O lomouce, P ro s té jo v a  a P fe ro v a  (Celecho- 
vice, Hnévotín, Grygov, Kokory, Pfedmostí, 2eravice a j.). Facie tato 
má spíse ráz pobfezní a útesovy. Devon zacíná v ni kfemenci, kfemitymi 
slepenci a arkosovitymi pískovei asi nejvyssího eifelienu nebo nejspod- 
néjSího givetienu, které transgredují pfes pfeddevonské podlozí (brnén- 
skou vyvfelinu a zulovy masiv vétsinou skryty v podkladu horno- 
moravského úvalu okolí Olomouce, Prostéjova a Pferova) a do nadlozí 
pfecházejí hned do vápencu se Stringocephalus bvrtini D efrance. 
Givetien a svrchní devon je v této facii vyvinut téméí vyhradné v podobé 
vápencú obsahujících pfevázné korálovou a stromatoporovou faunu. 
Základní isopické pásmo tohoto vyvoje skládající Moravsky Kras ozna- 
cujeme jako fa c ii M oravského Krasu.

Druhá fac ie  (t. zv. ném éická, podle Néméic sev. od Sloupu), má 
ráz pelagiétéjsí. Transgrese devonu pfisla v ni dfíve hez ve facii Morav
ského Krasu a u Celechovic. a proto jsou v néméické facii zastoupeny 
i vrstvy p fed g iv e tsk é  —  podle nálezu stínavské fauny uréité svrchní 
koblencien. P od lo z í devonu néméické facie vyvinuté sev. od Sloupu 
a na Drahanské plosiné je dosud známé z jednoho jediného mista. Jsou 
to silurské g ra p to lito v é  b fid lic e  a vápence8) zjisténé na starém

Rwliin Kettnoi1 a. Ferdinand P ran ti:
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kutisku na zeleznou rudu v lese „Repechách“ j. od Stinavy. Devon nöm- 
ëieké facie vystupuje v podloíí kulmskÿch serii a to vëtftinou v jádrech 
ant iklinnl nch v mistech silnë tektonicky poru&onÿch.1) Byl pfodkuliri- 
skym i pokulmskÿm vràsnënim znaënë tektonicky postiien. Joho vratvy 
bÿvaji silnë zbridliënatëny, laminad protafceny a ëasto ëoëkovitë vy- 
vleëeny, tukze jest stanovení ùplného vrstevnlho slodu a jeho pfosné 
strut igra fické rozëlcnëni velmi obtiene. Celkem lze rozlifiovati v devonu 
nëmëické facie tyto oddily:

Na bad jsou vvvinuty asi kfeinonce, které vfiak byly zjifttcny jon 
nu jcdincm míale v .,Repoe.hàeh“ u Stinavy. Json pfirozcnë starSÍ, ne?. 
Imsúlní kfemenee a sic penco devonu facie Moravského Krasu. Pak násle- 
dují jílov ilé 'a/ , s lín ité  b rid liee  barvy Sedé, ¿lutoñcdé nobo zelono- 
sedé; by vají silnë tektonicky porusené, zbfidliënatëlé a stlaëené a mívají 
('aalo fyliticky vzhled. Na tyto bridliee jsou vázány dúlciité núlezy zka- 
menélin u S tinavy. aev od Ponikve, u P e trov ic  a u Vratíkova. 
Dalsím clonen) devonu nëmëické facie jsou e fusivn í diabasy, d iaba
so vé ma nd lo veo, po príp. i t.ufy, které vystupují v znaénejSÍ rozloze 
na Konicku mezi Jeseneem. Dzbelem a Ponikví9) a byly té¿ zjiëtëny 
v ..Repechad)“ u Stinavy a u l’tení. V devonském pruhu sev. od Sloupu 
nalezeny nebyly. Svÿm stáfím odpovídají diabasûm devonu sudetského, 
v jiehz nadlozí tam vystupují tent ak u lito  vé b rid liee  eifelského 
atáfí, odpovídající nëmeekÿm wissenbasskÿm vrstvám . V tenta- 
kulitovÿeh bfidlieich u Ohabiëova nalezl jeden z nas (R. K.) vÿznaëného 
trilobita P h a co p id c lla  tn irro m m a  (A. R okmer).10) V devonu sev. okoli 
Koniee vsak tyto tentakulitové bridliee nad diabasy dosud zjiâtëny ne
byly. Do horniho kontaktu devonskÿeh diabasu spadají asi zelezné 
rudy. které jsou zvlàsf dobfc vyvinuty v Sudeteeh v pruhu sternbersko- 
l>enesovském a jc2 se vyskytuji v nevelké moenosti i na Konicku a v okoli 
Stinavy. Nadlozí spodnodevonskÿch az eifelskÿeh bridlic a eifelskÿch 
diabaaû je tvoreno v devonu nëmëické facie vápenci. Nejmocnëji 
vystupují tyto vápence v severnim okoli konickém u Ludmirova a Javo- 
riëka. o<lkud pokraëuji pres Holÿ vreh u Hvozdeëka k Mladci. Jelikoz 
dosud neposkytly zkamenelin, je presné urceni jejich stáfí velmi obtizné. 
Na rozdil od vâpencû devonu Moravského Krasu neobsahuji amphipor. 
stromatopor a korâlû; jedinÿmi organickÿmi zbytky, jez v nieh byly do
sud nalezeny, jsou ùlomky stonkû a ëlânkû krinoidovÿch (na pfikl. 
u Javofiëka). Pfedbëznë lze se domnívati. ze vápence nëmcieké facie 
odpovídají g ivetien u  a ëàsti svrchn iho devonu. Nejvysëim ëlenem 
devonu nëmëické facie jsou z lu ta vé  j í lo v it é  b rid liee  s ho jnÿm i 
vlofckami tenee d eskov itÿch  ëernÿch ra d io la r io vÿch  lyd itû .11) 
\ devonském pruhu sev. od Sloupu a v devonské oblasti sev. od Koniee 
se vyskytuji pravidelnë, a potkáváme se s nimi vsude i v Jeseniku na
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sudetském území, zvlàétë v  sternbersko-benesovském pruhu devonskÿch 
ostrovû. Sev. od Ponikve nalezla v nich Mame K ettnerová trpasliéí 
faunu, v  níz prevládají Tetracoralla nálezející rodu Ptychocyathus 
L udwig 1886 ( =  Alleynia P oíta 1902 =  Syringaxon L indstrüm 1882). 
Jílovité bridlice s vlozkami radiolariovych lyditû cítali jsme na základé 
tohoto nálezu a podle sdélení O. H. Schindewolfa k n e jvyss ím u  
devonu .*)

Néméická facie moravského devonu vystupuje na povrch zernsky 
hlavnë v oblasti Drahanské plosiny. Nejvétsí rozlohy dosahuje mezi 
Jesencem  u Konice a M ladcí. Dále tvorí úzky pruh pri vychodním 
okraji brnënské vyvfeliny sev. od Sloupu mezi ^d’árem  a vÿch. úpatím 
M o je tín a  u Sebetova . Kromë toho vychází na povrch v drobnyeli 
ostrûvcich uprostfed kulmskÿch vrstev, zvl. v  okolí S t í navy.

Tak, jak se nám dnes obë hlavní facie moravského devonu (fació 
Moravského Krasu a facie nëmcickà) vedle sebe na povrchu zemském 
jeví, jest jejich vzájemny pomër tek to n ick ÿ .12) Pomër ten lze nejlepe 
studovati v okolí Sloupu. Devon ve facii Moravského Krasu tvorí so 
svÿm podlozím —  brnénskou vyvrelinou —  spoleénou tektonickou 
jednotku, která byla jiz v dobé pred transgresí kulmskou a pak znovu 
po ulození kulmu podle t. zv. drahanského nasunutí od záp. k vÿch. 
pióse pfesunuta près facii némcickou.

Po tomto povsechném prehledu faciálního vÿvoje moravského do- 
vonu povsimnéme si blíze geologickÿch pomérü devonského pruhu. 
v némz byla nalezena nová fauna v bridlicích u V ra tík ova .

Vratíkovské nalezisté jest vázáno na úzky pruh (200— 400 m) 
devonu némcické facie, ktery se táhne priblizné severojizním smérem 
tésné pri vychodním okraji se verni ho konce brnënské vyvfeliny od vÿ- 
chodního úpatí M o je tín a  u S eb e tova  píes V ra tík ov , V a lch ov , 
západní okolí N ém cic  ku 2d’áru u Petrovic. Na vychodé se styká de- 
vonskÿ pruh s kulmem, a to mezi Mojetínem a Vratíkovem s benesov- 
skÿm i drobam i, jizné odtud, t. j. záp. od Velenova, u Valchova a Ném- 
ëic s b rid licem i, které se tu vsunují mezi devon a benesovské droby. 
Na jihu je devonskÿ pruh sev. od 2daru ukonéen velikym p rícn ym

*) Zdá se vsak, ze toto SCHINDEWOLFOVO zarazení nelze prijímati v púvodním 
rozsahu. Jisto je pouze, ze svrchní bridlice s radiolariovÿmi lydity jsou nejvyssím 
clenem devonu nëmcické facie; o jejich stratigrafickém postaveni nelze vsak zatím 
nie urcitého f ici bez dalsích paleontologickÿch dokladu. Rod Syringaxon LlND- 
STltflM 1882 (syn. Ptychocyathus) není po stránce stratigrafické nijak prûkaznÿ. Jebo 
rozsírení sahá od siluru (spodní ludlow) do svrehního devonu (fammenien). V  ohledu 
paleobiologickém nutno zdúrazniti, ze Syringaxon LlNDSTllOM 1882 je vÿznacnÿni 
tvarem hlubsích a klidnejsích vod, ktery se nikdy nevyskytuje ve faciích mëlciu- 
nÿch nebo útesovych a po stránce vÿvojové je velmi konservativní. Druhy silurské 
se |)odstatnë nelisí od drulni devonskÿch. (F. P.)
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z lo me m, ktery pokraéuje k vjv. ke Sloupu a podle nélioz jizní kra tvo- 
rená mczi 2dárem a Sloupem devonskymi vápenci Moravského Krasu 
poklesla proti kfe severní.

Západní omezení devonského pruhu je tektonické. Devon Me tu 
uoK pod brnénskou vyv fe lin u , která byla spolu se zbytky dcvonu 
Moravského Krasu na ni zachovanymi pfes néj pfesunuta (podle t. zv.
(I rahanského nasunutí) ve sméru od záp. k vych. Devonské vrstvy 
ncméického pruhu jsou príkre postaveny, uklánéjíce se pod znaénym 
úhlom k vyehodu, ncbo i píekoceny, zapadajíce pod brnénskou zulu 
(na príkl. záp. od Némcic).

V devonskóm pruhu neméickém Ize rozlisiti tri druhy liornin ném- 
cickó lacio: spodní jíb jv itó  az vápen ité  brid lice  obsahující vratí- 
kovskou launu, váponco a svrchn í j í lo v itá  b rid lice  s hojnym i 
vlozkam i eernych ra d io la r io vych  lyd itü . Kromé tobo se vysky- 
lují v nomcickcm pruhu lim on itovó  zelczné rudy, na kterych bylo 
v miinilóm stolotí hornicky [iraoováno. Staré zarostlé haldy po tomto 
dobyvání naloznomo hlavnc záp. od Némcic a pri kraji brnenské zuly 
smcrom ku 2dáru. a [)ak i jiznc od Vratíkova v údolí valchovského potoka 
záp. od Velenova. Rudy tyto zaujímají polohu asi na styku mezi spodními 
hridlicemi a vápenci a mají povahu brekciovitou. Podle lask. sdelení 
I», rídícího ucitcle R icuarda K ouRila ve Vratíkovc dobyvala se ruda mezi 
V’ratíkovcm a Valehoveni v leteeh 1820— 185!) a vozila se do Némcic, 
dedovnic a Blanska. Záp. od Némcic se dobyvala ruda az do pocátku 
70. let min. století. Na uvedenych místech byla vsak ruda dobyvána jisté 
i drive v 18. století.

Vystupování devonu néméického pruhu na styku s brnénskou 
vyvrelinou tésné u drahanského nasunutí má za následek, ze jsou de- 
vonské vrstvy silné tek ton ick y  deform ován y. Spodní bridlice jsou 
stlaéeny, zbridliénatény a supinovité rozválcovány, takze mají éasto 
fyliticky vzhled.

Vápence netvofí nepfetrzity pruli, nybrz jsou vytazeny do príkre 
postavenych, zplostélych éoéek mezi sebou nesouvisejících; misty jsou 
tektonicky zdvojeny (u Vratíkova) nebo silné tektonicky zvrásnény 
(záp. od Némcic). Podobné mají i svrchní bridlice s radiolariovymi lyditv 
píetrhávany prúbéh. Nékde vúbec chybí, jinde (na príkl. jz. od Velenova, 
záp. od Valchova a u Némcic) opét nabyvají znaénéjsí sírky. Píetrhávany 
prúbéh a lineární vyvlecení devonskych hornin zpüsobují, ze styk jednot- 
1 i vych devonskych hornin se sousedními formacemi je velmi nepravidelny. 
lak  na príkl. sev. od Vratíkova (záp. od Okrouhlé) se stykají spodní brid- 
lice primo s kulmskymi drobami, vápence a svrchní bridlice s radio
lariovymi lydity zde chybí. Jz. od Vratíkova se v podlozí vápencu vy- 
tracejí spodní bridlice, takze brnénská £ula se pak primo styká s vápenci.
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Obr. 1. Devonshj pruh nemcicky a jeho oholi.
Geologická mapa v mef. 1:50.000, cást severni. Mapoval R. K etTNKK

V r. 1939.

V y s v ë t l iv k y  znacek  k m apám  znázornenym  na obr. 1. a 2.
1. =  brnenská vyvrelina (amfibolickÿ az amfibolicko-biotitickÿ granodiorit az 
diorit); 2. a 3. =  devon ve facii Moravského kraau (2. =  basální kremité alepence, 
3. =  vápence); 4., 5. a 6. =  devon ve facii nëmcické (4. =  spodní jílovité az
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Obr. 2. Devonsky pruh nërncicky a jeho okolí. 
(ïeologickà mapa v mëf. 1:50.000, cást jizní. Mapoval R. K ettnbr 

V letech 1935, 1939 a 1941.

vápenité bridlice; 5. vápence; 0. .svrchní jílovité bfidlice s vlozkami cer- 
nÿch radiolariovÿch lyditû); 7., 8. a 9. =  kulm (7. =  benesovské droby, 8. =  
jílovité bfidlice, 9. slepence); 10. — cervená jalovina (spodní perm) bosko- 
vické brázdy; II. svrchní útvar kfídovy (sladkovodní vrstvy peruckó);

12. ëtvrtohomi stérky; 13. =  spras a hlína; 14. =  recentní náplavy.
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Také na vÿch. úpatí Mojetína priléhají vápence nëmcického pruhu primo 
k basálním devonskÿm kremitÿm slepencûm facie Morávského Krasu. 
Jy. od Mojetína je.devonskÿ pruh nëmcickÿ na krátky úsek zcela vyvál- 
cován, takze se brnénská zula a k ni prilehlé basální kremité slepence 
facie Morávského Krasu primo stykají s kulmem.

Nëmcickÿ devonskÿ pruh je mezi Valchovem a Hrádkovem na po- 
vrchu prerusen k fid o v ÿ m i u lozen in am i (I. pásmem), které sem zasa- 
hují od Boskovic v  prolom u, omezeném zlomy sz.— jv. smëru. Jizní 
z tëchto zlomû bëzici podle silnice z Valchova do Boskovic znaënë prícne 
posunuje nëmcickÿ pruh, jak je zvlást dobre patrno záp. od Valchova 
na pretrzení vápencu a ostatních devonskÿch hornin na vzdálenost asi 
1 km.

Tíeba se jestë zmíniti o h rubÿch  k rem itÿch  slepencích , které 
se mezi Mojetínem a Vratíkovem a j. táhnou pri vÿchodnim okraji 
brnënské vyvfeliny a vëtsinou fee stÿkaji s devonskÿm pruhem nëmcic- 
kÿm. Na první pohled by se mohlo zdâti, ze tyto slepence tvori strati- 
grafické podlozi spodnich devonskÿch bridlic. Lee neni tomu tak. Tyto 
slepence tvori norm áln í s tra t ig ra fic k é  n ad lo z i brnënské v y 
v fe l in y  a byly spolecnë s ni presunuty près nëmcickÿ pruh. Nálezejí 
zrejmë k devonu  fac ie  M orávského Krasu. To je nejlépe patrné na 
nejsevernëjsim konci brnënské vyvreliny, kde uvidíme ve vâpencovÿch 
lomech jv. od Sebetova a sev. od Mojetína, ze slepence pozvolna prechá- 
zejí do vápencu. Na prechodecli vytvárejí se ve vápencích polohy, které 
obsahují vrstvicky drobnÿch, dobre ovâlenÿch valounkû kremennÿcli 
(velikosti asi 3 mm), podobnë, jako to bylo zjistëno i v  oblasti Morávského 
Krasu u Suchdola a na j. místech. V  lomech sev. od Mojetína pozorujeme 
kromë toho, ze kremité slepence devonské vystupují i v  nadlozí vápencú 
k vÿchodu naklonënÿch —  svëdectvi, ze vrstvy facie Morávského Krasu 
zde tvorí ostrou  le za tou  syn k lin á lu  slepencû, v jejichz jádre jsou 
sevreny vápence. Kremité slepence se zachovaly na zule nejen pri v ÿ 
chodnim okraji brnënské vyvreliny, nÿbrz i pri jejím západním okraji 
(jv. od Vázan) a uvnitr vyvreliny (asi 1200 m zjz. od Vratíkova). Pomër 
nëmcického devonského pruhu ke kremitÿm slepencûm je dobre osvëtien 
i odkryvem na levém brehu údolí jiznë od Vratíkova, kde spodní bridlice 
nëmcického pruhu (obsahující zde i faunu níze popisovanou) vystupují 
pod slepenci, které byly píes bridlice zrejmë podle drahanského nasunutí 
presunuty. Vápence devonské nálezející facii Morávského Krasu vysky- 
tují se kromë odkryvu sev. od Mojetína téz na západním okraji severního 
konce brnënské vyvreliny, a to vÿch. od Knínic a Vázan. Jsou oddëleny 
od brnënské vyvreliny ostrou hranicí ssv.— jjz. smëru, která odpovídá 
vÿch odn im u  ok ra jovém u  zlom u bosk ov ické  brázdy.

Vÿchodnë od nëmcického devonského pruhu, jenz jest zcela ùzkÿ,



mere v pficnem fezu na povrehu zemskem jen 200— 400 m, je vyvinut 
vsude V Stroke rozloze kulmsky utvar Drahansko ploSiny. Jsou to pfe- 
vazne temne sede, po zvetrani bnedosede masivni droby odpovidajici 
Pattkiskyho  beneSovskym  drobam  v Nizkem Jeseniku. Obsahuji 
fadu uzkyeb v lozek  b f i d l i e n y eh zvlaste v okoli Okrouhte a Velenova, 
ktere probihaji ssv. jjz. smerem (bora 1) a naznacuji tak viiboc provla- 
(lajici smdr kulmskycb vrstev. Kulmske bridlice, v tomto priptide patrne 
starsi benesovskycb drob, vkladaji se mezi nemcieky devonsky prub 
a kulmske droby zap. od Velenova, odkud je muzeme sledovati [tros 
Valeliov l< Nemeietim. Krome bfidlie nalezneme v bene§ovskycb drobaeb 
i vyznaeny borizonl brubycb po lygenn icb  slepeneu, ktery se tahne 
Hin6rem h. I od zap. konce Korenee k Okrouhle.

() nov6m tmlcziSti zkanumSlin v bfidlioich moravskeho devonu u Vratikovu... 0

I. Ytipoiice «levoiiskö, 2. svrclinodevonskö jilovite bfidlice s vlozkmni radio- 
lariovych lyditü, II. — kxüm.ske bfidlice.

Kulmske vrstvy se ulozily na devonu obou facii (Moravskelio Krasu 
i nemeieke) d iskordant ne. Dnesni s tyk  kulmu s devonskym prubem 
nemcickym neni oväem norm alni. P fi pokulmske fazi hereynskebo 
vrasneni nastaly }>odle styene [tlocby obou formaci znacne diferenciabü 
pohyby, jak je patrno jednak z tektonicke povahy same nemcickebo 
devonskeho prubu, jednak ze skuteenosti, ze se kulmske bfidlice v pod- 
lozi benesovskycb drob na styku s nemcickym devonskym prubem od 
Vratikova az k vyeb. üpati Mojetina zcela vytraceji.

Pro üplnost budiz jeste poznamenano, ze nemcickä facie moravskelio 
devonu vystupuje v blizkosti nemcickebo prubu jeste na dvou mistech 
na povrcb z podloii kulmskych vrstev. Jsou to dva ostrüvky sev. od 
Sloupu, jeden pfi soutoku potokü 2d’arne a Nemcickebo jizne od Buci, 
druhy v hlubokem uvozu lesni cesty 500 m sev. od Sloupu vych. od üdoli 
[totoka 2dame. Na prvnim vyskytu vystupuji na povrcb svrchni jilovite 
bfidlice s radiolariovymi lydity, na druhem krome teebto bfidlic tez 
vajience. K temto vapeneüm patfi patrne i vapencova skala, ktera 
vystupuje v koryte potoka sev. od hfbitova na nejsevernejsim konci 
Sloupu. Jak je asi slozita tektonicka stavba devonu nemcickö facie
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v podlozi kulmu, ukazuje dobre vÿse zminënÿ odkryv v lesním ùvoze 
(srv. obr. 3 v textu).

N o vë  ob jeven é  n â lezy  zkam enëlin  ve spodnich devonskÿeh 
bfidlicích nëmcického pruhu u V ra tík ova  pocházejí vesmës z nejbliz- 
sího jizního okolí vsi. Obec Vratíkov lezí na okraji náhorní planiny pfi 
silnici vedoucí z Boskovic do O krouhlé a Benesova. Asi necelÿ km 
záp. od vsi probíhá hluboké údolí Bêlé, zafiznuté do brnënské vyvreliny 
(zuly) a vedoucí k Boskovicûm. Do Bêlé ústí záp. od Vratíkova Val- 
chovskÿ potok, jenz, píichází od Valchova k Vratíkovu od jihu a 11a 
jizním úpatí pod Vratíkovem se ohybá k západu v hlubokém údolí, 
v nëmz blíze jeho vyústéní do údolí Bêlé je zfizeno boskovické koupalistë. 
V mistech, kde se Valchovskÿ potok obraci ze svého jiho-severniho smëru 
k západu, vlévá se do nëho potok pficházející od vÿchodu ze sev. okolí 
Velenova. N a lez is të  zkam enëlin  le z í v n ejb lizs ím  oko lí sou- 
toku obou tëc lito  potokú. Silnice od údolí Bêlé a Vratíkovského po- 
toka od jeho ústí do Bêlé az k záp. konci Vratíkova vedou úzeiním zu- 
lovym. Na záp. konci vsi vystupují skály pfíkíe k vÿchodu sklonënÿcli 
kîemitÿch slepencü devonskych na zule ulozenÿch. Tytéz slepence vidímc 
i na levém bíehu Valchovského potoka pfi jeho ohybu od jihu k západu 
zde v sííce asi 3/4 km; jsou zde odkryty tez ve dvou rnalych loniech v leso. 
Nejvëtâi cást ol)ce Vratíkova lezí na spodních devonskych bfidlicích 
nëmcického pruliu. Vÿchodnë od obce pfi silnici do Okrouhlé a v údolí 
Velenovského potoka vystupují vápence ve dvou pruzích. Vápence 
pokracují odtud dále k jihu vÿch. od Velenovského potoka píes les Du- 
bovou. Píes obec Vratíkov probíhají dva píícné zlomy zsz.— vjv. smëru, 
jimiz jsou kfemité slepence, spodní devonské bfidlice aoba vápencovépruhy 
posunovány vzdy k západu, sledujeme-li tyto horniny od jihu na sever.

Zkamenëliny v bfidlicích byly sbírány na ctyfech místech. Pfednc 
pod ústím Velenovského potoka v pfíkrém bíehu na levé (t. j. jizní) strané 
Valchovského potoka. Sedé bfidlice k západu uklonëné vystupují zde pod 
pfesunutymi kfemitymi slepenci. Misto toto je na zkamenëliny pomërnc 
chudé. Hlavní nalezistë zkamenëlin pochází z odkryvu na levém bíehu 
Velenovského potoka píímo pfi jeho ústí do Valchovského potoka (na 
sev. úpatí ,,K oz la “ ); lezí proti tîem osamëlÿm domkûm zv. ,,v Ha- 
be si“  v údolí. 2lutosedé bfidlice s vlozkami zvëtralÿch vápencú jsou tu 
sklonëny mirnë k vÿchodu. Dalsí materiál zkamenëlin byl získán ze 
staré haldy po nëkdejsim dobÿvàni zelezné rudy lezící asi 300 m jiznë 
od pfedchozího odkryvu na pokraji lesa. Bfidlice v  této haldë jsou znacnc 
rozpadlé. Zkamenëliny (hlavnë korále) zde nalezené pocházejí patrnë 
z vâpencovÿch cocek v bfidlicích. Konecnë lze nalézti zkamenëliny v bfid- 
licích téz pfi pëSinë vedoucí od vÿse vzpomenutÿch tíí domkû nahoru 
do vesnice. R. K.
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Cast pa leon to log ická .

Az dosud získany zkamenélinovy material je pomérné bohaty a staéí 
jiz /cela k jednoznacnému urcení biostratigrafické príslusnosti vratíkov- 
skclio bridlicného souvrství. Nevycerpává vsak ani z daleka bohatost 
tamilí fanny. Mnolié z dosud zjisténych druhú byly az dosud nalezeny 
¡(Mi v jediuém cxemplári, zatím co druhy jiné, níze neuvedené, byly na- 
l('/cny jen ve velmi neúplnych a proto blíze neureitelnych úlomcích.

Fosilisaee valné vetsiny nalezenych zkamenélin je karbonátová 
a ledy velmi príznivá; pouze v nejvyssích, silné provétralych partiích 
bridlic je viipenee zeela vylouzen a zkamenéliny jsou zachovány jen jako 
ntisky Pfeee víale nelze oznaeiti zpusob zachování vratíkovskych zka- 
menelin /a zvláste vliodny. Nazelenalé, jemnó vápnité bridlice, z nichz 
/kameneliny poehá/ejí, jsou silné tektonicky stlaceny, druhotné vyválco- 
vauy nebo /bridliénatény, takze nejen ztrácejí püvodní vrstevnatost, ny- 
br/ nabyvají i fylitického vzhledu a hedvábného lesku. Proto take témér 
vseelmy organieké zbytky v nich obsazené jeví vice méné znatelné stopy 
míensivní llakové deformaee. O její znaéné intensité lze si mimo jiné 
iiemiti pfedstavu jiz z tobo, ze casto zastihuje velmi nápadné i krinoidové 
« lánky, ktere jinak nálezejí mezi tvary vuéi tlakovym zménám nejodol- 
iiejsi. Pelokarbonátové konkrece, které se rovnéz porüznu, aé neprílis 
liojne v bridlieíeh vyskytují, neobsahují obycejné zkamenélin; v kladném 
pnpadé vsak poskytují skuteéné bezvadné objekty. Konkrece samy, 
stejne jako polyparia mnohych tamních Rugos, jsou zpravidla velmi 
silné impregnovány pyritem, ktery pri vétrání je zbarvuje do rudo- 
bnéda a souéasné vzhled zkamenélin samych silné porusuje.

V prehledu lze vyjádriti dosud známé slození vratíkovské fauny 
unto seznamem. Jsou v ném vsak uvedeny pouze ty druhy, které bylo 

mozno na základé dnes pfístupné literatury a srovnávacího materiálu 
<» espon priblizné uréiti. Za laskavou revisi nékterych forem a jejich primé 
i ov nani s podobné zachovanymi druhy z porynského devonu vdééíme 

mté pp. D ahmera a W  E. S chmidta.

Phacops potieri B a y le  

Orthoceras cochleiferum S andberger  

Turbonitella uscheri W hid bor ne  

Miirchisonia aff. bilineata G oldfuss 

tJuomphalus sp. (aff. planorbis M urch .-Ve r .) 
Orthothetina (Schuchertella) hipponyx (S chnür ) 
Camarotoechia cf. hexatoma (S chnur ) 
Orbiculoidea sp.
Spirifer (Reticularia) sp.
Fistulipora cf. trifoliata Schlüter
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F e n e s tre llin a  sp.

C te n o c r in u s  sp . ( af f .  p in n a tu s  [G oldfuss]
M d o c r in u s  (?) sp.

A lv e o lite s  s u b o rb icu la r is  L amarck

H e lio lite s  in d is tin c tu s -d e c ip ie n s  McCov
S y r in g o p o ra  sp.

C y a th o p h y llu m  (P te n o p h y llu m ) to rq u a tu m  (F rech )
A s tr o p h y llu m  gero ls te inense  W edekind

Z o n o p h y llu m  sp .

Z a p h re n to id e s  sp .

S tro m a to p o re lla  s o lita r ia  N icholson.

Miioho zajimavého pak vyplyne ze zevrubnëjàiho srovnání biostrati- 
grafického rozpëti a zemëpisného rozáífení jednotlivÿch drulm, 11a jclioz 
zàkladë bylo mozno stanoviti i stàîi nalezistë samého.

P h a co p s  p o t ie r i B a yle  je dosud jedinÿm znâmÿm trilobitem z vrati- 
kovského devonu. Bylo nalezeno nëkolik hlav a pygidii, skoro vesmës sc 
zachovanÿm bëlavë fosilisovanÿm krunÿfem. Vratikovské exempiafe 
inají nápadnou a dosti hrubë zrnënou glabelu, tak vÿznaënou pro strati- 
graficky mladsi tvary tohoto tvarového okruhu. Tentó drub je znám 
V nëkolika ponëkud odchylnÿch mutacích ze zâpadoevropského a porÿn- 
ského devonu, kde se vyskytuje, jak ve svrchních polohách devonu spod- 
ního, tak v spodní cásti devonu stfedniho. Na Moravë byl zjistën v spod- 
nodevonském souvrství u Stínavy na Drahanské plosinë. Podle laskavébo 
upozornëni kol. B. B ouCka mají vsak stínavské exempláre zretelnc 
jemnëjsi zrnëni na glabele, nezli jedinci z Vratikova, kteri podle toho nà- 
lezeji k nëkteré mutaci mladsi.

O rthoceras co ch le ife ru m  Sand b e k ue r . Nalezen dosud jen v jediném 
exemplári, kterÿ tvarem i velikosti se shoduje s pûvodnim popisem druhu. 
Typ popsán' z wissenbasskÿch bridlic nëmeckého stfedniho devonu19).

M u rc h is o n ia  af f .  b ilin e a ta  G oldfuss. Znám dosud jen neùplnÿ 
exempláf (jádro) a negativnl otisk. Velmi rozsirenÿ druh nëmeckého 
stfedniho devonu, popsanÿ pûvodnë ze stringocephalovÿch vâpencû.

T u rb o n ite l la  u sch e ri W h id bor ne . Nejhojnëjsi zkamenëlina vrati- 
kovskÿch bfidlic vubec. Tentó druh byl pûvodnë popsán z anglického 
svrchniho devonu; je vsak rozsifen v celém strednim devonu západo- 
evropském a zasahuje az do nejvyssich poloh (svrch. koblencienu) bridlië- 
ného devonu nëmeckého (Sauerland; Lahnmulde).

E u o m p h a lu s  sp . (af f .  p la n o rb is  M urch .-Ve r .). Nëkolik dosti ztlaëe- 
nÿch otiskù, znacnë upominajicich na tentó strednodevonskÿ druh.

O rth o th e tin a  (S ch u ch e rte lla ) M p p o n y x  (S chnur ). Dosti hojnÿ druh, 
jehoz pomernë veliké misky byly az dosud nalezeny jen v úlomcích.
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Dfíve hyval tentó druh, vyznacny pro svrchní polohy porynského a zá- 
padoevropského spodního devonu, jakoz i pro spodm oddil stredního 
devonu némeekého zaméñován se svym mladsím descendentním tvarem, 
známym jako O. (R chncJierteUa) u m bra cu lu m , (von B uch), ktery je vsak 
oinezen jen na svrehní oddil záj)adoevropského stredního devonu. V niz- 
sjeli polohách spodního devonu porynského je pak zastoupena ponékud 
odehylná O. (Schuchar!,ella) h ip p o n y x  sep tirecta  F uchs. (spod. koblencien).

()d drului O. (S ch vch crfc lla ) um bracu lum  (v. B uch) je 0 . ( Schucher- 

h ila ) h ip p on yx  h ip p o n y x  (Schnoií) mimo jiné dobfe odlisena mnohem 
méné klenutou, nápadnéji príéné protazenou bfisní miskou a jemnéjSí 
uzdohou. tvofenou jemnymi, zaobienymi zebírky.

( ' 'amaro!occ/iia c (. h exa tom a  (Schnur). Druh známy dosud jen v ne- 
úplnyeh otiseíeh. Dosti vzácny. Udáván od svrchních poloh némeekého 
spodnílio devonu (Kernselieider Schichten) az do spodního eifelienu.

Mimo lo jsou ramenonozci (B ra c h io p o d a ) zastoupeni v bridlicíeh 
vmtíkovského devonu jesté nekolika dalsími, prozatím vsak blíze ne- 
uréitelnymi druhy. Mimo vyse zmínény nález O rb ic u lo id m  sp. byly zde 
na príkl. zjixtény úlomky misek, nálezejících pravdépodobné rodu R e t i-  

calaria- MrCoy. Tyto ponékud upomínají na vyznacny druh R . uniceps  

(Kaysku) z némeekého eifelienu, ale pro velikou fragmentálnost nálezü 
není nijak vylouéeno, ze tato podobnost je jen zdánlivá.

F is tu lip o ra  cf. Ir ifo l ia ta  Schlüter. Az dosud bylo nalezeno nékolik 
velmi pfíznivé zachovanych zoarií, které se svojí vnitrní stavbou zcela 
shodují s vymezením tohoto druhu. Typická zoaria mají vsak vzdy vy- 
znaene hlízovity nebo kulovity tvar, zatim co jedinci z Vratíkova tvofí 
ploehe vícevrstevné povlaky. Není proto vylouceno, ze tvofí samostatnou 
hiologíckou formu, pro kterou predbézné navrhuji oznacení F  ir ifo l ia ta

mora r ica  n. sp. Typ druhu byl popsán ze spodního eifelienu némeekého 
(< lees).

Fencstrellina sp. Nalezena rada úloinkú reversní i obversní stianv 
zoaria. Forma s nápadné protazenymi fenestrulami; bezpochybj no\y 
druh. Blizsí srovnání s dosud udávanymi zastupci rodu z némeekého 
devonu není hez revise typú mozné.

Cte.nocrinus sp. (aff. pinnatus [G oldflss]). Hojné, isolované élánky 
stvolovc, které vedle druhu Turbonitella uscheri W hidb. jsou nej hojné jsí 
zkanienélinou vratíkovskych bfidlíc vúbee. Nalezení jedinci odpovídají 
nejspíSe nékterym élánkúm vyobrazenym A. G oldfussrm14) pod ozna- 
< enírn Cyaihocrinus pinnatus z némeekého devonu (tab. XLI, fig. 7 d  ̂ f). 
Dosahují prúméru az 13— 17 mm a nesou na pasnych hranách vyznaene. 
kuzelovité hrbolky.

Tentó Goldfussúv druh nelze v§ak dnes pokládati za oprávneny. 
1‘odle laskavého upozornéní prof. W. E. Schmidta nálezejí pod tímto
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jménem vyobrazené stvolové clânky ve skutecnosti rüznÿm, blize ne- 
urcitelnÿm druhûm rodu C y a th o c r in u s , C te n o c r in u s  a M e lo c r in u s . Pod 
stejnÿm jménem soucasnë vyobrazenâ cast koruny odpovidâ pak nejspise 
druhu O rth o c r in u s  s im p le x  Jae ck el . C y a th o c r in u s  p in n a tu s  v celém pû- 
vodnim pojeti G oldfussovïï byl drive mylnë poklâdân za totoznÿ s dru- 
hem C te n o c r in u s  ty p p u s  B r o n n , a to na zâkladë omylu R oemerova . Tato 
zâmëna byla pak priëinou mnohÿch omylu stratigrafickÿch, protoze 
C te n o c r in u s  ty p p u s  B ronn  je sice vzâcnou, ale velmi vÿznaënou formou 
nejnizâiho spodniho devonu nëmeckého a zâpadoevropského (siegenienu), 
zatim co exemplâre G oldfussovy  nâlezeji druhûm strednodevonskÿm. 
Proto také byly krinoidové clânky, nalezené své doby M ak o w sk ym 1) 
v devonskÿch bridlicich u Petrovic oznaceny jako C te n o c r in u s  ty p p u s  

Bronn  =  C y a th o c r in u s  p in n a tu s  G oldfuss, coz nemâlo prispëlo k tomu. 
ze petrovické naleziëtë bylo poklâdâno za spodni devon. Na zâkladë 
nedostatecného popisu a vyobrazeni A. M a k o w sk yh o  nelze rozhodnout.i, 
zda krinoidi z Petrovic jsou totozni s nâlezy vratikovskÿmi ci nikoliv. 
Trebaze artikulacni plosky stonkû z obou nalezist jsou témër shodné, 
prece jen nenalézâme u M ak o w sk yh o  ani zminky o vÿznacnÿch hrbolcich 
na pasnÿch stënâch, které jsou pro drub vratikovskÿ tak vÿznacné. M’imo 
to je i prûmër udâvanÿ stonkû z Petrovic mnohem mensi (5— 8 mm).

Trebaze petrovické nalezistë M a k o w sk yh o  je dnes nepristupné, prece 
podarilo se v roce 1941 J. Jarkovi nalézti v polich u Petrovic ulomky 
ëervenÿch bridlic s krinoidovÿmi clânky, které pravdëpodobnë nâlezeji 
iodu M e lo c r in u s  G oldfuss . Také tyto clânky, jejichz blizsi spolehlivé 
urceni neni mozné, nejsou patrnë druhovë totoznÿmi s nâlezy A. M a k o w 
s k y h o .

A lv e o lite s  s u b o rb icu la r is  L amarck. A z dosud nalezeno vice jak 
10 ulomkù trsû tohoto vÿznacného druhu, rozsireného v celém stfednim 
devonu zâpadoevropském. Mimo nëj jsou vsak v bridlicich vratikovskÿch 
T a b u la ta  zastoupena jestë nëkolika druhy dalsimi; svëdci pro to nâlez 
blize neurëitelného ulomku hrubë vostinatého F a v o s it id a  a jiné dalsi, 
kerickovité formy (? S tr ia to p o ra  s p .).

S y r in g o p o ra  sp. Nëkolik navëtralÿch ûlomkû, jevieich vÿznaënf)ii 
stavbu rodu.

H e lio lite s  in d is tin c tu s -d e c ip ie n s  McCoy. Dosud nalezen jedinÿ trs 
s nâpadnë drobnÿmi autoporami, v nichz septâlni trny jsou zcela re- 
dukovâny a cetnâ dna nepravidelnë nahloucena. Forma znâmâ ze zâ
padoevropského a maloasijského spodniho devonu; s ni je bezpochyby 
totoznÿm druh H . b a rra n d e i m in im u s  L e M aître18) udâvanÿ z base 
stredniho devonu zâpadoevropského (Chaudefons).

C y a th o p h y llu m  (P te n o p h y llu m ) to rq u a tu m  (F rech ), non Schlüter . 
Nejhojnëjâi zâstupce R u g o s  v bridlicich vratikovského devonu. Nalezeno

14
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vice juk 10 jcdincú, z nichz nëktefi mëri v  prûmëru az 45 mm. Primitivní 
Ptenophyllid s vÿznaënÿm sirokÿm leinem kalisním a druhotnë ztlustë- 
lÿmi septy. charaktcristickÿ pro nejspodnëjSi polohy stredniho devonu 
nëmeckëlio a zâpadoevropského (Chaudefons, Karnické Alpy a j.) a zasa- 
luijici i do îiejvyssiho koblenzienu (cultrijugátové vrstvy).

Astrophylhrni yerolsteinensp W iooekind. Dosud nalezena dvë neúplná 
polyparia nepfesahujici v pnïmëru 30 mm. Tentó hruh byl pûvodnë 
popsán ze spodniho eifelienu porÿnského (Salmer-Weg Schichten) a no
vé ji byl zjistën i v nejvyssim spodnim devonu zâpadoevropském, a to 
v ckvivalcntu cultrijugâtovÿch vrstev (Fourni ières, s. Francie; Jemelle,
Ih'lgie).

Zonopkytlinn ,sp. Nalezena rada rüznë velikÿch polyparii, nálezejí- 
(ífli palrnë vice druhüm. devi vÿznaënou stavbu rodu. Blizëi urëem je 
vsak ztëzovâno tim, ze vsechny dosud nalezené exempláre maji bublino- 
vité v’ h it ru i stavivo vice mënë rozdrceno. Uspokojive vyavëtleni tohoto 
zjevu iiebvlo dosud nalezcno, a to tim spise. ze celkovÿ tvar polyparii 
(theka) ncui nikdy znatclnëji porusen. Biostratigraficky je rod Zono- 
phyllnw YV K de Ki M) velmi vÿznaënÿm pro basální polohy eifelienu.

Stwnailoporella .solitaria N jcholson. Znâmy doaud dva drobne 
Idizovité trsy a vÿznacnou vnitfni stavbou, které volnë prirûstaly k pod- 
kladu. Drub udâvanÿ ze stredniho devonu nëmeckého (Eifel, Anberg a j.).

Fvedenà analysa devonské fauny z Vratíkova ukazuje, ze vedle 
druhn vÿznacnë strednodevonskÿch jsou zde zastoupeny i formy, zasa- 
hujici do vrstev mladsich z nejvyssiho devonu spodmho. Spodni hranice 
biostratigrafického rozsifeni vëtsiny z nich nesahá vsak pod cultrijugá- 
tove vrstvy. pokládané dnes prevâznë za nejmladâi spodni devon, aëkoliv 
drive bylv kladeny na basi devonu stredniho. Druhy vyznacné jen pro 
cultrijugátové vrstvy nepodafilo se vsak ve Vratikovë zjistiti. Objevuji 

zde naopak formy, vÿznaëné pro polohy mladsi. Je proto vice jak 
prav dëpodobno. ze fauna devonskÿch bfidlic z Vratíkova nálezí jiz de
venu strednimu. Proto lze zcela oprâvnënë oznaëiti kom plex vra ti- 
kovskych b fid lic  za n ejspodn ëjs i p o loh y  stredn iho devonu
(spodni couvinien) a spatrovati v nich ek v iv a len t v rs te v  wissen- 
b a à s k ÿ e h.
X oh n

a to jejich spodnëjSich poloh, odpovídajících asi souvrstvim 
er a Salmer-Weg (Geeser) Schichten.

Za zvlàstë prukaznÿ nutno povazovati nâlez primitivnich Pteno 
phyllid (( lyathophyllum [.Ptenophyllum] torquatum [F keoh] a Astrophyllum 
<1? roiste,in ense W edekind), které, stejnë jako vÿskyt rodu Zonophyllum 
YVkdkkind. aouhlasnë oznacuji devonské bridlice z Vratíkova za spo ni 
l»*lohy stredniho devonu, které odpovidaji v biostratigrafickém rozële- 
nëni YYedkkindovë d igon op h y llo vém u  a as trop h y llovem u  stupn 

A) a tedy t. zv. v rs tvà m  p ten o p h y llo vÿm  (spod. eifelien).1)
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►S tím to za fazen ím  je  v  souhlase i s tra t ig ra fické rozpétí ostatnieh druhü  

nalezenych ve  V ra tík o v é .

P o k u d  se tyce  v z t a h ú  v r a t í k o v s k é  f a u n y  k  ostatn im  vyskytün i 

m oravského devonu  ném cické facie, je  nutno p fed ev s ím  stanoviti jeji 

pom ér k  fauné od  S t ín av y  na D rah an sk é  plosiné nedávno  B . Bo ( crem 
popsané. V  celku lze fíci, ze v r a t í k o v s k á  f a u n a  je  urcité r a la d s i  

f a u n y  s t í n a v s k é ,  k te rá  nálezí jesté devonu  spodn ím u (svrch. koblen - 

cien). O bé  nalezisté m a jí jen  jeden  spolecny druh , P h a co p s  p o t ie r i B ayle , 
k tery  je  vsak  v  nich zastoupen  v  ruzné starych m utacích. P rotoze  pak  

u V ra t ík o v a  je  ráz  fau n y  v  celém  p fístupnóm  od k ry vu  bfid licného kom- 

p lexu  celkem  jedn otn y , je  m ozno p fedpok ládati, ze obzor stínavsky  není 

u V ra t ík o v a  vübec  zastoupen . F a u n a  nalezená M. R emeSem v  bfidlicíoh  

sev. od  P o n ik v e  a  nove ji V . K alabtsem v  okolí Pt-ení je  znám a dosud  

velm i nedokonale ; o posledn ím  nálezu naznacil B . B ouCek m oznost, ze 

nékteré brid lice  zde nálezí z cíásti jesté s i lu r u .  R ovn éz  srovnán í se star- 

sím i nálezy  M ako w skyh o  v  devonskych  bfid licíoh  u Petrov ic  není dues 

pro neprístupnost nalezisté a  nem oznost prím ého srovnán í nalezenych  

druhü  dobre  proved ite lné. P u b lik o v an é  ú d a je  nejsou postaéu jící; lze jen 

konstatovati, ze urcení od tu d  u dávaného  d ruhu  C te n o c r in u s  ty p p u x  

BRONNspocívá bezpochyby  na  om ylu . Pod obn é  je  m alo p rukazn ym  udá- 

van y  v y sk y t  d ruhu  S p ir i f e r  m a crop te ru s , jelikoz prícné protazené, d louho- 

krídlé tv a ry  Sp iriferú  lze v  porynském  v y v o ji spodního devonu  sledovati 

az do nejvyssích  v rstev  cu ltriju gátovych , tedy  az na basi devonu  stred- 

ního. Ostatních A . M akow skvm  udávanych  d ruhu  nelze pro  srovnání 

pouzíti.

P o  s t r á n c e  p a l e o b i o l o g i c k é  je  vra tíkovské  nalezisté charakteri- 

sováno naprostou  p r e v a h o u  b e n t h o n n í c h  t y p ú  nad  tv a ry  pelagic- 

kym i. V e  fauné sam é p rev lá d a jí d ruhové  i pocetné brichonozci (G a s tro 

poda.) a  korále (p fedevsím  R u g o s a ) nad  skup inam i ostatním i. K  n im  ho j- 

ností nalezenych  zby tk ú  se d ruzí pouze crinoidi. V e lm i nápadn ym  je  pak  

velm i vzácny  v y sk y t  m lzú (L a m e llib ra n c h ia ta ), z nichz nalezeno jen  né- 

kolik  neurcitelnych  ú lom ku. T ak to  slozenym  spoleéenstvem  lisí se v ra t í 

kovská  faun a  ve lm i vy razn é  od  ostatních nalezist devonu  ném cické facie, 

p fedevsím  od o d k ry v u  stínavského. S tínavská  fau n a  je totiz vyznacena  

ho jnym  v ysk y tem  m lzú, p fevázné  taxodontn ích , spolu s bohatou  faunou  

pelagiekou, ve které je  zastoupeno m noho d ruhu  h lavonozcú (C e p h a lo 

pod a ), ploutvonozcú  (P te ro p o d a ) a sko fepatcú  (O s tra cod a ).

V  celku je  m ozno oznaciti devonské bfid lice z V ra t ík o v a  za facii 

pom érné h luboké, k lidné vody , která  sice b y la  d o b fe  prosvétlená, ale 

ne zcela dokonale  p rovétrán a , s neustálym , acko liv  velm i jem n ym  p fí-  

nosem terrigenního m ateriálu , bezpochyby  ve form é fysikáln ího  jílu . 

Tentó  p fínos neby l v§ak tak  silny, a b y  m ohl b rán iti rozvo ji benthonn í
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fauny, p fedevsim  kora lu  a inechovek. P ro  nedokonalé vëtrâni svëdëi 

i vyskyt pyritu , koncentrovaného predevsim  v drive zm inënÿeh pelo- 

karbonàtovÿch  konkrecich.

Praha, cerven 1942. F. P.
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Korale a mechovky vratikovskeho devonu.
I’od.iv.« Dr. FERDINAND PRANTL.

S 0 vyobrazenimi v textu a 3 tahulkami.

(Pfedloiono va sohiizi due 21. rijna 1942.)

Naleziäte devonskych zkamenelin v apodnim bridlicnem souvrstvi 
devonu nümeieke facie (R. K ettner  193.6) u V ra tik ova , sv. Boskovic, 
objcvil prof. dr. R. K ettner jiz v r. 1939. Prvni paleontologickd nalezy, 
kterd zde ucinil spolu s pp. J. J arkou a Zd. Spinarem , byly pozdeji roz- 
mnoXeny sbcry prof. J. T epliüho z Boskovic a konecne i mymi vlastnirni. 
Biostratigraficky rozbor nalezene fauny pak prokazal, ze vratikovskd 
hridlice odpovidaji spodnim poloham stredniho devonu. Stratigraficke 
a tektonickd pomery tohoto naleziäte, jeho dosud zjisteny faunisticky 
obsah a pomer k ostatnim vyskytüm devonu nemcicke facie byly shrnuty 
ve zvlaätni praci (R. K ettner-F. P rantl 1942), ku ktere proto odkazuji.

Souvrstvi devonskych bridlic vystupujeu V ra tik o va  v bezprostred- 
nim okoli obce. Naleziste zkamenelin byla zjistena v udoli j. vsi, blize 
saniot zv. ,,v Habesi“ , na soutoku V alchovskeho potoka s bezejmen- 
nym pritokem od V elenova , na nejzazsim, jz. vybezku vrchu ,,Kozel 
a nekolika dalsich mistech v nejblizsim okoli. Hornina obsahujici zkame- 
neliny je velmi jemna, väpenita bridlice nazelenale barvy, ktera je silne 
tektonicky stlacena a vyvalcovana, takze misty üplne ztraci puvodni 
vrstevnatost a nabyva druhotnym zbridlicnatenim hedvabneho lesku 
a fylitickeho vzhledu. Nalezene zkameneliny, pokud nejsou zachovany 
jako pouhe otisky, maji dosti pfiznivou, karbonatovou fosilisaci. Jevi 
vsak vesmes stopy vice mene pronikave tlakove deformace. Mimo to 
ulpiva na povrchu nekterych z nich, pfedeväim korälü, tenka vrstvicka 
borniny, kterou lze preparaci jen velmi obtizne odstraniti. Nektere zka- 
meneliny byvaji ponekud impregnoväny i pyritem nebo jeho oxydacnimi 
produkty, kterymi se zbarvuji do zluta nebo rudohneda.

Korale a mechovky tvori vyznamny podil vratikovske fauny. Pro 
jejich morfologickou zajimavost a velky biostratigraficky vyznam byla 
jim venovana zvlaätni pozornost.



Ferdinand Prantl:

Ptenophyllum  W ed ek in d  1924.

P tenophy llum  torquatum  (Freeh), non Schliiter.

(Tab. T. obr. I.)

M ateria l: Nejhojnéjsí rugosní korál vratíkovského devonu vubec; 
dosud nalezeno vice jak 10 polyparií, bohuzel vesmés neúplnych. Proxi- 
mální cást polyparií je vzdy odlomena a kalich vice méné poSkozen.

Popis: Prostredné veliké, hrubé válcovité az protáhle kuzelovité, 
obvykle ponékud zakrivené korále slabé oválného prúrezu. Kálicli po- 
mérné mélky, nálevkovity, s sirokym, plochym lemem kalisním. Na po- 
vrchu pné byvají patrna cetná, podélná meziseptální zebra. Prícné ryby 
a brázdy prírústkové jsou nepravidelné, obvykle malo vyrazné. NejvétSí 
mi známy úlomek polyparia dosahoval 70 mm délkv a 45 mm max. 
aífky.

V n itrn í atavba: Septa cetná, úplná, v poctu 102— 114, paprscitc 
usporádaná. Septa I. rádu dosahují az do stredu polyparia, kde se ponc- 
kud spirálovite stácejí. Distální konce nékterych z nich byvají nékdy ky- 
jovite nadufelé. Septa I I .  rádu jsou asi o tretinu kratsí sept rádu I .  a vni- 
kají jen nepatrné z okrajové cásti polyparia do cásti osní. Pouze septum 
hlavní je vzdy zakrnelé a obvykle jeste kratsí, nezli septa I I .  rádu. Zato 
septa kíídlová jsou zpravidla delsí nez protosepta ostatní. Septa obou 
rádú jsou vyznacné vretenovité ztlustlá druhotnym stereomem, pri cemz 
stereomovy obal na septech I. rádu je vzdy nápadnéjsí nez u sept rádu I I . 
Stereom píikládá se s obou stran na tenkou, u vratíkovskych exempláríi 
obvykle svétle fosilisovanou, prvotní sténu septální (t. zv. M itte lb la t t ve 
smyslu W edekindovE), a dosahuje v  ephebickém stadiu své maximální 
sírky asi uprostíed okrajové cásti. Na rozhraní mezi cásti osní a obalovou 
se stereom pozvolna vytrácí. Distální konce sept I I .  rádu jsou ukoncena 
ostre, zatím co na septech I. rádu pocíná stereomu od pocátku osní cásti 
smérem ku stredu opét pribyvati (,,A n sa tzsep ta t; v pojetí W edekindoví:)- 
Stereomové ztlusténí v osní cásti nedosahuje vsak ani z daleka síly ztlus- 
téní sept v cásti okrajové.

Blíze vnéjsího okraje polyparia nastává nékdy druhotné odbou- 
rávání stereomového povlaku. Vznikají zde cetné, úzké bubliny odstépné, 
které pri samém okraji theky mohou precházeti az v ojedinélé bubliny 
septální, takze septa sama stávají se nitkovitymi a po prípadé i úplné 
mizí.

V okrajové zone polyparia. jejíz sírka odpovídá kalisnímu lemu, 
jsou vytvoreny hojné, v soustíednych kruzích usporádané bublinovité 
dissepimenty. Tyto se jeví v prícném rezu polypariem jako tenké, primé 
nebo k ose polyparia vyduté prícky mezi septy. V osní cásti jsou dissepi
menty mnohem ridsí a nepravidelnéji rozestavéné. V podélném rezu je
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patrno, ze dissepimenty zaujimaji okrajovou zonu polyparia. Jsou po- 
mörne drobne, pfiblizne stejne velike, bublinovite vyklenute vzhüru 
a jevi pravidelne nalevkovite usporadäni, v obloukovitych prirüstkovych 
plochach, jejichz prübeh zhruba odpovida tvaru kalichu. Dissepimenty 
uinistene blize epitheky jsou mnohem mirneji sklonene k ose polyparia 
nezli dissepimenty vnitfni, ktere jsou vesmes velmi pfikfe seäikmene az 
teiiief kolme.

Pomerne üzkou osni cast polyparia zaujimaji eetna, huste nahlou- 
cena, tenka, uplna i neüplna dna (ta bu la e ), ktera jsou vice mene nalev
kovite prohnutä dolü.

Poznam ky a vztah y : Tento drub byl popsan v r. 1880 F. F rechem 
(str. 61, tab. V, obr. 1— 3; tab. VT, obr. 11— 12) jako C y a th o p h y llu m  he- 

terophy llum  m u t. to rqu a ta , pri eemz jej F. F rech poklädal za totozny 
s drive utvorenym druhem C . to rq u a tu m  Schlüter 1884.*) Pokladal 
totiz tento Schlüterüv drub za pouhou mutaci druhu C . h c te rop h y llu m  

KnwARusa H aim e  1851. Nazor F rechüv byl dloubo pokladan za spravny, 
i kdyz C. Schlüter (1889 str. 36 a nasl.) proti takovemu pojeti sveho 
druhu protestoval. Noveji poukazal na druhovou rozdilnost Schlüttero- 
VY fi F uechovy formy R. W edekind  (1924 —  str. 44), ktery je zaroven 
ehe zafadil mezi P te n o p h y ll id y . Detailni srovnani obou druhu na zaklade 
püvodnich typü nebylo vsak dosud, vzdor jejich znacne biostratigraficke 
dülezitosti, provedeno. Avsak i tak je mozno konstatovati, ze C y a th o - 

ph y llu m  to rqu a tu m  Schlüter 1884 se lisi od pozdeji popsaneho druhu 
^ h e te rop h y llu m  m u t. to rqu a ta  F rech 1886 mimo jine i mnohem mensim 
poctem sept (78— 86), ktera züstavaji v celem svem prübehu pomerne 
tenka, zatiin co septa druhu F rechova jsou mnohem cetnejsi (az 110 
• vice) a jevi vyznaene vfetenovite ztlusteni.

Z taxonomickyeh düvodü bylo by tfeba zmeniti oznaeeni F rechova 
druhu, protoze jmeno to rq u a tu m  züstävä podle zäsady priority vyhrazeno 
starsimu druhu Schlüterovu . Ponechavam to vsak az budouci kriticke 
cevisi, a pfidrzuji se zde, az na dalsi, mineni W edekindova (1924 — 
str. 60), ze C y a th o p h y llu m  h e te ro p h y llu m  m u t. to rqu a ta  F rech 1886 a C . 

h e te roph y llu m  E dwards a H aime 1851 nejsou rodove totoznymi. C . h etero 

p h y llu m  E dwards a H aime (1851 —  str. 367, tab. 49, obr. 1— 7), jinak 
druhu F rechovu dosti podobne, je mimo jine dobfe odlisitelno vyraz- 
nymi septalnimi listami (ca r in a e ) na prvotni stene septalni (M itte lb la t t  

ve smyslu W edekindovE). Z tohoto düvodu zafadil jej take R. W ede-

*) Püvodni popis tolioto druhu, uvefejneny C. Sc h lü teiiem  v Correspon- 
denzblatt d. naturhist. \ orrein d. preuss. Rheinlande u. Westfallen, 1884 mi züstal 
Oohuzel nepfistupnym. Navazuji na popis uvedeny pozdßji SCHLÜLTEREM v Ah- 
handl. preuss. geol. L. Anst., Bd. V III, ses. 4, str. 35, tab. IV, obr. 1— 3, Berlin 
1889.
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kind  (1924 —  str. 60) do sveho rodu R h o p a lo p h y llu m , ac jiz drive utvofil 
pro nej W. D ybow ski (1874 —  str. 493) rod A c a n th o p h y llu m , ktery vsak 
bohuzel nebyl nikdy bllze vymezen. Naproti tomu je v primarne ztlust 
lych septech F rech ova druhu prvotni septalni stena (M itte lb la t t podle 
R. W edekind a ) vzdy hladkä, bez postrannich listen (ca r in a e ). Take 
v ohledu biostratigrafickem je C y a th o p h y llu m  h e te ro p h y llu m  m u t. to r- 
qu a ta  F rech 1886 mnohem starobylejsim typem nez C . h e te rop h y llu m  

E dwards a H aime 1851 a v souhlase s tim jevi nektere velmi primitivni 
znaky; na pfikl. siroky kalisni lern, uspofädani dissepimentü v oblouko- 
vitych plochach pfirüstkovych, zakrneni hlavniho septa a j. Z tcchto 
düvodü nemüze nalezeti k rodu R h o p a lo p h y llu m , nybrz mezi vyvojove 
star§i P te n o p h y ll id y , a to bud P te n o p h y llu m  s. -s\ nebo uzce pfibuzne 
A s tro p h y llu m .

Podle meho nazoru nelze vsak pokladati za vylouceno, ze systema- 
ticky vyznam septälnich listen {ca r in a e ) byl u rodu R h o p a lo p h y llu m  

R. W edekindem  ponekud pfecenen, a ze tento F rechüv druh je jen 

ölankem plynule vyvojove snaky („trend“ v pojeti angl. autorü), ktery 
vede od primitivniho P te n o p h y llu m -A s tro p h y llu m  k biostratigraficky 
mladsimu a vyvojove slozitejäimu R h o p a lo p h y llu m .

P te n o p h y llu m  s. s. a jemu blizke A s tro p h y llu m  [ktere byly püvodne 
R. W edekindem  (1924 —  str. 3 a 10) ne zcela dusledne oznaceny jako (?) 
podrody], jsou si morfologickym utvafenim velmi blizke, a lisi se hlavne 
jen odchylnym ontogenickym vyvojem septalni ho aparatu. Protoze 
u vratikovskych polyparii neni ani v jedinem pfipade zachovano proxi- 
mälni ukonceni pne, nebylo mi mozno vyvojovou mechaniku septalniho 
aparatu stanoviti. Pouze v  jedinem pfipade bylo vybrusem zastizeno 
casne neanicke stadium, ve kterem nebyl druhotny stereom na septech 
znatelneji vytvofen. Z toho düvodu kladu tento druh do rodu P te n o 

p h y llu m  W edekind  1924.
Stavba polyparii z devonskych bfidlic u Vra t i kova  shoduje se pak 

v podstatnych znacich s vyobrazenim a popisem F rechovYm (1886). 
Jediny rozdil spoeiva snad v torn, ze distälni konce nekterych sept I. fadu 
jsou ponekud kyjovite nadufele a ze septa II. fädu jsou vzdy zfetelnc 
kratsi sept hlavnich. Uvedene rozdily nepfekracuji vsak hranici biologick}' 
podminene variability uvnitf tehoz morfologickeho okruhu.

R ozs ifen i: Rod P te n o p h y llu m  s. s., stejne jako pfibuzne A s t r o 

p h y llu m , je biostratigraficky velmi vyznacnym typem z rozhrani mezi 
spodnim a stfednim devonem. R. W edekind  (1924) klade je pfimo na basi 
stfedniho devonu, ac oba rody zasahuji i do nejvyssich poloh koblencienu 
{cu ltr iju g d to v e  v rs tv y ). Hlavni rozvoj rodu P te n o p h y llu m  spada podle 
W edekinda do jeho nejspodnejsiho biostratigrafickeho stupne (D ), 
ktery odpovida nohnerskem u vapen c i a tedy ekvivalentu spodnich
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vrstev calcéolovÿcli. R ovn ëz  v  následu jíc ím  s tu p n i a s trop h y llovém , 

vyznaceném h lavnë rozvo jem  rodu  A s tro p h y llu m , je  P te n o p h y llu m  za- 

stoupeno jiz slabëji, a  p ri jeho horn í hran ici p a k  oba  rody  vym íra jí. Do  

stfedniho eifelienu p ak  zád n y  z nicli jiz nezasabu je.

K  tom u je  t íe b a  p íipom en ou ti, ze cu ltr iju g á to v é  vrstvy , oznaëované  

dues vseobecnö za n e jvyssi koblencien , b y ly  drive  nam noze po ldádány  

za nejspodnëjsi po loh y  devonu  stfedn ího  (F . R oemer 1855, M. G osselet 
I860, A . d’A rchiac 1868, E . K ayser  1871, E . Schulz 1883, F. F rech 
1886 a j.). T ou to  zm ënou v  n az írán í na hran ici rnezi k o b le n c ie n e m  

a e i f e l ie n e r a  lze pak  vy svë tlit i zdán livé  rozpory  o rozSífení sem nâleze-

1 2

1- Pte )iophyllum  torqualum  (F r e c h ). Querschnitt, príSny fez. cea 1:1.

-. Astrophyllum gerolsteinense WEDEKIND. Querschnitt, pfíénv fez. cea J:J.

Jicicli druhü. Svrchu  uvedena zäniena Schlüterova a F rechova druhu  

pak podm inuje, ze neni m ozno je jich  v y sk y ty  pod le literarnich üda jü  

oddelovati. F. F rech sam  u d ä v a  jak o  naleziste cu ltr iju g ä to v e  vrstvy  

(E is s in g e n ,  U x h e i m )  a s p o d n i v rs tvy  ca lceolove (G e r o l s t e in ,  R o h r ,  

K ip s d o r f ) .  Z  ostatnich ü d a jü  p lyne, ze jak  C y a th o p h y llu m  to rqu a lu m  

Schlüter 1884 tak  C . h e te ro p h y llu m  m u t. to rqu a ta  F rech 1886 jsou  

rozsifeny v  celem spodn im  eifelienu [N o h n e r  S ch ., a G e e s e r  (S a lm e r  

^ e g )  S c h .], a zasahu ji az do cu ltriju gatovych  vrstev  svrclm iho koblen - 

(aenu. Do stfedn iho  eifelienu jiz  nezasahuji. W . E . Schmidtem (1902 —  

xtr. 5 i 7 ) 5 3 0  ̂ 5 0 5 ) u d äv an y  v y sk y t  v  c u p r e s s o c r i n o v e m  v a p e n e i  

■stredniho eifelienu v  ob lasti A l t n a e r  S a t t e l  (s p a rg a n o p h y llo v y  s tupen  

podle R . W edekinda ) je  R . W edekindem  (1924) stejne dürazne po{)iran  

Jako spravnost urcen i P aeckelmannova (1922), k te ry  je  zjistil v  svreh - 

oich h o n s e l n e r s k y c h  v r s t v a c h  nejvyssiho  stfedn iho eifelienu u P a f 
f r a th .
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V ysk y t: Vratíkov, spodní bíidliéné souvrstvi. Spodní eifelien. 
Vyskyt druhu Ptenophyllum torquatum (F kech ) na Moravé shoduje sc 

s biostratigrafickym rozsífením typu v porynském devonu.

Astrophyllum  Wedekind 1924.

A stroph y llu m  gerolsteinense Wedekind.
(Tab. II, obr. I.)

M ateria l a popis: Dosud nalezeny jen dva úlomky válcovitych 
polyparií, z nichz jeden je 26 mm siroky a 30 mm dlouhy, zatim co druhy 
dosahuje prúméru 30 mm pfi celkové deice 46 mm. Zachovány jsou jen 
distální konce pné; proximální ukonéení, jakoz i kalicii, není zachován. 
Povrch je silné otíely.

V n it fn í s tavba: Septa éetná, úplná, v poctu 82—#6, uspofádaná 
bud paprséité nebo v slabé naznacenych kvadrantech. Septa 1. fádu 
dosahují az do stfedu polyparia, kde jsou jejich distální konce podle 
kvadrantú ponékud zahnuty stranou. Vlastní spirální stocení se vsak 
nepodarilo zjistiti. Septa I I .  fádu jsou asi o jednu ctvrtinu kratsí sept 
hlavních. V pomérné velmi siroké okrajové zoné jsou septa ponékud 
ztlustélá druhotnym stereomem a to septa I .  fádu vzdy ponékud vice 
nez septa fádu I I .  Smérem k ose polyparia se stereomovy povlak zvolna 
vytrácí. Septa I I .  fádu jsou ukonéena ostfe, na septech I .  fádu dosahuje 
zúzení svého maxima na rozhraní zony obalové a osni, odkud ho pozvolna 
smérem k distálnímu konci opét pfibyvá. Prvotní vnitfní sténa septální 
(Mittelblatt podle R . W e d e k in d a ) je hladká, bez septálních listen (carinar) 
a byvá svétle nebo tmavé fosilisovaná. P fi vnéjsím okraji polyparia 
objevují se porúznu i úzké bubliny odstépné a septa sama se stávají 
nitkovymi. Epitheka je tenká, neztlustélá, ale proximální konce z ni 
vystupujících sept jsou nékdy kuzelovité zesíleny druhotnym stereomem.

Meziseptální stavivo je v plástové zoné polyparia zastoupeno pfe- 
devsím éetnymi, soustfedné uspofádanymi dissepimenty. Tyto jsou 
v pííéném vybruse bud pfímé nebo k vnéjsímu okraji polyparia vyklenutc. 
Blíze okraje objevují se mezi nimi i bubliny odstépné. V osní éásti poly
paria jsou naproti tomu dissepimenty mnohem íidsí a zcela nepravidelné 
rozestavéné. V podélném fezu polypariem jsou v okrajové éásti patrny 
drobné, bublinovité vzhuru vyklenuté prúfezy dissepimentü nestejnc 
velikosti, které jeví primitivní nálevkovité uspofádání podle oblouko- 
vitych pfírústkovych ploch. Osní cást zaujímají husté nahlouéená, 
vétsinou úplná, pfímá nebo slabé dolú prohnutá dna. Ridéeji se mezi 
nimi objevují i dna neúplná.

V ztah y : Vratíkovské exempláfe odpovídají zcela popisu tohoto 
druhu, jak byl podan R. W edekindem  (1924 — str. 45, fig. 69, str. 47,



Korale a mechovky vmtikovsköho devonu. 7

fig. 73— 75), a to zvlaste tluste valcovitym polypariim (az 40 mm v prü- 
meru), ktere maji pfiblizne stejny pocet sept (82 podle vyobr. 75 na str. 48) 
a ktere byly oznaceny jako var. crassa. Noveji byl tyz druh popsan 
R. Le Maitke (1934 —  str. 151, tab. V, fig. 9), jejiz exemplare v§ak na 
rozdil od typu i od polyparii z V ra tik o va  nemaji v  osni easti vübec 
vytvoreny dissepimenty.

R ozsiren i: Drub A s tro p h y llu m  gerolste inense W edekind byl popsan 
na zaklade nalezü v geesskych vrstväch u G ero ls te in u (Salm er-W eg 
Soli.), ktere odpovidaji svrehnim calceolovym vrstvam eifelskeho stred- 
niho devonu a tedy t. zv. a s tro p h y llo v e m u  s tu p n i podle R. W edekinda. 
R. W ede ktnd (1924) vübec pokladal rod A s tro p h y llu m  za vyznacnou for- 
inu svei druhe biostratigraficke zony spodnicli poloh eifelskeho stredniho 
devonu a die neho ji take pojmenoval. Ve skutecnosti je vertikalni roz- 
sireni tolioto rodu ponekud sirsi, a zasahuje nejen do spodnejsiho stupne  

d igonoyhy llovdho  (nejspodnejsi eifelien), nybrz az do cu ltr iju g d to v y ch  

vrstev ncjvyssiho kobleneienu. D. L e Maitke (1931 — str. 40, tab. I l l ,  
fig. 10) nalezla drub A .  gero ls te inense  W edekind v cultrijugatovych 
vrstvach severofrancouzskyeb (Fourm ies) a belgickych (Jem elle ) 
a noveji byl ji (L e Maitke 1934 str. 151, tab. V, fig. 9) popsan i ze spod- 
niho eifelienu v Chaudefons (Maine-et-Loire).

V ysky t: Vratikov, spodni bridliene souvrstvi; spolu s P te n o p h y llu m  

lo rqu a tm n  (Frech) a j.

Zon op h y llu m  Wedekind 1924.

Zonophyllum  sp.

(Tab. II, obr. 2.)

M ateria l: Dosud je mi znanio 8 neuplnych polyparii, ktera vesmes 
jevi stopy tlakove deformace. Pomerne veliky nälevkovity kalich je ve 
vsech pfipadech plose smackly a proximalni cast pne je odlomena. Pricny 
prüfez pnem je slabe ovalny.

Nejvetsi mi znamy koral dosaliuje delky 65 mm. Stlaceny kalich je 
pfi tom vice jak 50 mm siroky.

Popis: Trochoidni, vice mene obloukovite zakrivene korale s pro- 
tahle kuzelovitym pnem. Veliky, nalevkovity kalich rozsiruje se pomerne 
rychle k hornimu okraji, kde je vytvofen üzky, ale vyrazny kalisni lem. 
Na povrehu polyparia jsou patrny cetne nizke valy, bräzdy a ryhy pri- 
nistkove, ktere nejsou nikdy prilis napadne. Podelne septalni ryhy jsou 
rovnez jen slabe naznaceny. Silneji navetrala, epitheky zbarvena poly
paria prozrazuji se na prvni pohled bublinovitym cystiphornim stavivem; 
v jednom pripade bylo lze pozorovati na cystiphornich bublinach i zakr- 
nela septa, tvorena kratickymi, dosti silnymi septalnimi trny.
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V n itrn í s tavba: Polyparia jsou vyplnéna dosti hrubym, bublino- 
vitym meziseptálním stavivem cystiphorního rázu, ve kterém není mozno 
diia a dissepimenty vzájemné rozeznati. V svislém fezu jeví cystiphorní 
bubliny vyznacné uspofádání v príkrych, ostre dolú prohnutych plo- 
chách prírústkovych. Nékteré bubliny jsou zretelné druhotné ztlustlé, 
zatím co ostatní zústávají tenkymi. V príéném fezu mozno pozorovati. 
ze bubliny ztlusténé druhotnym stereomem jsou sestaveny v nékolika 
soustrednych kruzích (1— 3). Pri vnéjsím okraji polyparia je vytvorena 
úzká stereozona.

Septální aparát je silné zakrnély a je omezen predevsím na vnéjsí 
kruh krátkych, silnych ostnú septálních v úzké stereozoné pri vnéjsím 
okraji. Mimo to byvají septální trny vytvoreny v souvislém kruhu i na 
nejzevnéjsích, stereomem ztlustlych cystipliorních bublinách. Na vnití- 
néjéích kruzích druhotné ztlustnych bublin objevují se septální trny jen 
ojedinéle a na neztlustlych bublinách nejsou vubec vytvoreny.

Ráz septálního aparátu tohoto druhu se vsak ponékud méní béhem 
ontogenického vyvoje individua, jak bylo mozno zjistiti z serie péti 
píícnych vybrusu tímze polypariem. V nejstarsím zachovaném, bezpo- 
chyby stíedné neanickém stadiu, o pruméru 10,5 mm, je vytvofeno jen 
nékolik velikych cystipliorních bublin, z nichz jedna je zretelné ztlustélá 
druhotnym stereomem. V okrajové stereozoné nejsou septální trny 
patrny. Tyto se objevují az v obou nejblíze píístích, rovnéz jeété ne- 
anickych stadiích, které mají prúmér 12,5 a 15,5 mm, a skytají píiblizné 
stejny obraz. V obou vynikají z okrajové stereozony krátké, pomérné 
silné septální trny, které ve stadiu mladsím se objevují i na zevním kruhu 
druhotné ztlustlych bublin. Ostatní cystiphorní stavivo má stény tenké 
a bez septálních trnu. Rez vedeny distální éástí pné a nehluboko pod 
dnem kalichu (prúmér 23 a 27 mm), jeví jiz ráz ephebicky. V tomto 
stadiu jsou septální trny vytvoreny nejen na okrajové stereozoné a na 
vnéjsím kruhu druhotné ztlustlych bublin, nybrz objevují se po- 
rüznu i na ztlustélych bublinách uvnití polyparia, tedy i na kruzích 
vnitíních.

Poznám ky: Mimo svrchu uvedeny, vnitrní stavbou a celkovym 
tvarem polyparia dobíe charakterisovany druh je véak ve vratíkovském 
devonu zastoupen jesté velmi podobny typ dalsí, ktery prozatím nelze 
blíze ztotozniti. V materiálu, ktery jsem mél po ruce, nalézal se totiz 
jeden úlomek velmi silného, hrubé válcovitého polyparia (o prúméru 
52 mm) s cystiphorním meziseptálním stavivem a silné zakrnélymi 
septy, ktery nálezí bud rovnéz do rodu Zonophyllum W edekind 1924 
nebo do rodu Cystiphyllum L onsdale 1839. Dissepimenty a dna nelze 
vzájemné rozpoznati vzdor tomu, ze ve stíedu polyparia se misty obje
vují bubliny vétáí a ploéáí nezli v éásti okrajové. Ojedinéle byvají stény
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cystiphorních bublin poiiékud ztlustlé druhotnym stereomein a misty 
jsou opatrcny velmi krátkymi, ale hrubymi septálními trny.

Blizsí urcení tohoto jedince, stejné jako druhu popsaného vyse, je 
znemoziíováno zvlástním, nepríznivym zachováníra vnitfní stavby.

Urcité cásti cystiphorního staviva jsou totiz ve vseeli polypariích 
rozdrceny, zatím co cást zbyvající je zcela neposkozena. Ülomky stén 
jsou pfi torn uspoíádány zcela rovnobézné a obvykle velmi husté nahlou- 
éeny. Zuicenó cásti tvorí pfi tom pruhy nebo nepravidelné ohranicené 
plocliy mezi cástmi neporusenymi. Uspokojivé vysvetlení tohoto zjevu 
uedovedu ¡uozatím podati. Nelze jej vsak dobre pricísti na vrub vyáe 
zmínené tlakové deformaci, jelikoz ostatní, rovnez ponekud stlacená 
Itugosa vratíkovského devonu f)odobnych známek neje vi.

Vztahy: Blizsí srovnání s ostatními zástupei rodu Z o n u p h y llu m  

W kdkkim) je v düsledku práve zmínéného poskození oystiphorního sta- 
viva prozatím nemozné a [>roto pfestávám u urcení rodovébo.

Us])ofádáním a ontogeniekyni vyvojem septálního aparátu upomí- 
uají polyparia z V ra tík o va  do znacné míry na drub Z o n o p h y llu m  

(L p y n o p h y llu m ) p r im u m  W edekind  1924 z a stroph y llovéh o  obzoru  eifel- 
ského stredního devonu (Nohner Sch.). Lisí se vsak od neho mnohein 
vyrazncjsím stereomovym ztlusténím eystiphorních bublin a vyznacne 
nálevkovitym, velikym kalichem.

H ozs ííen í a v ysk y t: Rod Z o n o p h y llu m , W edekind  1924 je primi- 
tivním D ig o n o p h y llid e m , ktery je svym biostratigrafickym rozsírením 
vazcán na spodnéjsí polohy stredního devonu porynského (d ig o n o p h y llo v y  

a n s trop h y llovy  s tu p e ñ podle R. W ed ek ind a ); z nohnskych ageesskyoli 
vrstev bylo az dosud popsáno sedm druhu, z nichz Z .  (L e g n o p h y llu m ) 

prim u m  W edekind  je typem nejprimitivnéjsím a biostratigraficky nej- 
Ntarsím.

S tímto rozsírením je ve sliodé i vyskyt v spodním bridlicném sou- 
vrství v devonu u V ra tík ova .

Alveolites Lamarck 1801.

Alveolites suborbicularis Lamarck.

(Tab. Til, obr. 1— 2.)

M ateriá l a popis: V dosud získaném zkamenelinovém materiálu 
z Vratíkova je tentó druh velmi bohaté zastoupen nepravidelné hlízovi- 
bymi nebo hrubé plástvovitymi trsy. Tyto se nalézají v horniné bud 
volné nebo narostlé na jiné organismy. V jednom pfípadé byl nalezen 
drobny, bochníkovity trs narostly na kolpnii druhu S tro m a to p o re lla  s o l i 

ta ria  N ic o l s o n , v jiném obepínal ulitu druhu T u rb o n ite lla  u sch eri W h id -
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bürnjí. Nejvétsí z dosud nalezenych trsú dosahoval sííky 08 X 74 mm, 
pfi max. vysce 42 mm.

Vzhled povrchu trsú nepodafilo se ani v jediném píípadé zjistiti; 
byvá skryt pod pevné lpéjící vrstviékou jej púvodné obklopující horniny 
nebo je zcela ovétraly.

Vnitfní stavba trsú jeví vyznacné znaky druhu. V píícném vybruse 
jsou patrny píícné protazené, píiblizné stejné veliké, púlmésíéité nebo 
suboválné, íidéeji subtrigonálné prúíezy koralitú, které sméfují áikmo 
k povrchu trsu. Ustí jsou obvykle uspoíádána do paralelních, vzájemné 
ponékud alternujících fad, které jsou priblizné soubézné s obvodem trsu.
V jedné fade pfipadá 14— 10 koralitú na 10 mm délky. Septální trny jsou 
velmi drobné a nebyvají v píícnych prüfezech vzdy dobíe patrny.
V jednom trsu byly v nékterych koralitech vyvinuty 3—4 drobné sep
tální trny, zatím co v ostatních nebylo po nich ani stopy. V jinyoh trsecdi 
bylo opét mozno pozorovati uprostíed vnitfní, spodnéjsí stény koralitové 
po jediné, nápadnéji vyvinuté septální liíté.

V svislém vybruse trsein je nápadnym nestejnomérné utváfení kora- 
litovych stén, které jsou brzy silnéjáí, brzy opét slabsí, a jsou misty vy- 
razné zprohybané. Drobné póry, které jsou umístény na kratsích hranáeb 
koralitú, bylo mozno pozorovati jen ojedinéle. Uvnití koralitú jsou vy- 
tvofeny cetné, tenké, úplné, pfiblizné horizontální pfepázky (tabulae), 
které nejsou vzdy zcela pravidelné uspofádané. Na 5 mm délky koralitü 
pfipadá obvykle 12— lO pfepázek.

R ozm éry:

delsí prúmér koraliti'i 
kratsí prúmér koralitú . 
tloustka stén koralitú 
sífka prepázek 
oclstup prepázek 
prúmér pórú 
vzdálenost póri'i od sebe 
na 10 mm délky pfipadá v jedné íadé 
na ó mm délky koralitú pfipadá

0,05— 0,85 mm 
0,25— 0,40 mm 
0,08— 0,24 mm 
0,03— 0,05 mm 
0,24— 0,37 mm 
0,15— 0,20 mm 
0,70— 0,75 mm 
14— 16 koralitú 
12— 16 pfepázek

Poznám ky: U valné vétsiny vratíkovskych exempláíú je mozno 
zjistiti zrychlenÿ vzrûst do vÿse, coz podle mého názoru lze vysvétlovati 
biologickymi vlivy, pfedevsím ne zcela vhodnym prostfedím s ustavicnou 
sedimentací velmi jemného terrigenního kalu. Táz pfícina podmínila 
bezpochyby periodické zastavování vzrústu trsú a jeho opakované pfe- 
rústání, které je mozno téméf u vsech nalezenych exempláíú zjistiti. 
Jednotlivé porosty byvají pfi torn od sebe oddéleny slabáí nebo silnéjsí 
vlozkou sedimentárního detritu. V pfípadech, kdy k jejímu vytvoíení 
nedoSlo a kdy korality nového porostu se pfímo pfikládají na odumfelé
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korality starsí, byvají tyto blíze ústí rovnéz zaneseny tmavym sedimen- 
tárním kalem. Tentó úkaz je dobre patrnym i na vybrusu, vyobrazenéni 
jako obr. 2 na tab. II, kde je zároveñ zrejmo i vyrazné zprohybání kora- 
litu a tedy zména sméru vzrústu trsu.

V z ta h y : Druh Alveolites suborbicularis L amarck byl v posledních 
leteeh podroben kritické revisi (S tan ley  Smith 1933, M. L ecompte 1933, 
1930 a j.) pri éemz byly nejen znovu a podle pozadavkú modern! syste- 
matiky popsány jeho typy, nybrz i zdúraznéna jeho znaoná prizpusobi- 
vost rüznym biologickym vlivum a snadnost, s jakou vytvárí rüzné místni 
uebo geografické formy. Pokud se tyée vnitrní stavby, je pro tentó drub 
vyznaenou proménlivost ve vyvoji septálního aparátu; tentó je bud 
predstavován éetnymi, drobnymi septálními trny, nebo jedinyni, silnej- 
sím, soumerne umísténym septálním hrotem nebo listou, a ]>o prípade 
je zeela zakrnclym. Mezi rozlisující znaky druliové nálezí dale vyznaené 
príené protazení koralitovycli ústí, nestejná sire sten, a ne zeela j)ravidelné 
iisporadání prepázek a pórü.

S temito znaky shodují se v podstate i exempláre vratíkovské. 
-Jediny jejieh rozdíl vüci typu s])oeívá v torn, ze absolutní rozméry nckte- 
ryeh slozek trsu nedosahují borní mezní hodnoty pro typ uvádéné. Na 
príkl. delsí prumér ústí obnásí u typu 0,70— 1,00 mm, kratisí 0,40 az
O, 00 mm, zatím co na trsech z V ra tík ova  byly nalezeny hodnoty o málo 
mensí. (Delsí prumér ústí 0,05— 0,85 mm, kratsí 0,25— 0,45 mm.) Rela- 
tivní rozméry zústávají pri torn u obou zeela shodné. Predstavují tedy 
vratíkovské exempláre o málo drobnéjsí populaci nezli je typ sám, ktery 
vsak byl popsán z vrstev daleko mladsích (fam m enien). Tyto nepatrné, 
biologicky zdúvodnitelné rozdíly jsou pak i s prísné systematického 
hlediska v hranicích téhoz morfologického okruhu zeela píípustné, zvlá.sté 
kdyz se jedná o tvary tak heterochronní.

R ozsíren í: Tentó drub je typem kosmopolitickym, rozsírenym 
v stredriím a svrchním devonu porynském, západo- i stredoevropském, 
asijském a americkém. Hlavní jeho rozvoj sahá do g iv e tu  a frasnienu, 
^ékoliv zasahuje i do couvin ienu  K arn ickych  Alp, E ife lu  a j.
P. F rech (1885) udává jej dokonee i z nejspodnéjsích poloh eifelskych 
vrstev calceolovycb (Lom m ersdorfer M ulde) a to z bezprostíedního 
uadlozí cultrijugátovych vrstev (svrch. kob lencien ), pri éemz sám 
uznaéuje stratigrafickou polohu tohoto vyskytu za ekvivalent nohn- 
skych vrstev . Tyto pak odpovídají digonnphyllovéwv stupni v moder- 
ním pojetí W edekindové .

V moravském devonu, a to ve facii M oravského Krasu, jakoz 
i v jeho synchronním karbonátovém vyvoji u Ö elechovic  byl Alveolites 
suborbicularis L amarck zjiátén jiz F. F rechem (1880 — str. 442; 1885 — 
Ntr. 118 a násl.), J. F elixem  (1905 —  str. 71) a j. F elix  udává jej také
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z korálovych vápencü z okoli Rudic, kde byl tentó drub ¡ nejnovéji 
nalezen, stejné jako i na jinych odkryvech devonu Moravského Krasu 
i prof. R. K ettnekem  a autorem. Celechovieké nálezy popsala nedávno 
podrobné M. B iu d ACová (1938).

V yskyt: Vratíkov, spodní bfidlicné souvrství. První vyskyt toliot;» 
druhu v devonu drahanského vyvoje.

Heliolites  Dana 1846.

Heliolites i literstinctus-decipions (Mc(Joy).

( T a b .  1 J I ,  o b r .  3 -  4 . )

M a terial a popí«: V bridlicném souvrství u Vr at í kov a byl az 
dosud nalezen pouze jediny drobny trs o velikosti 70 x 50 ni ni a max. 
vysce cea 20 mm. Mél oválny obrys a bochníkovity tvar. Vzlüed povrebn 
trsu a vyústéní koralitü nebylo nikde dobre patrno, protoze na ném 
jievné Ipéla tenká vrstvicka jílovité bfidlice, kterou nebylo mozno pre- 
jiarací odatraniti.

V n itrn í atavba: V pfíéném íezu jsou patrny kruhovité nebo 
oválné prürezy koralitü, ulozené v siphonophorovém pletivu. Prümer 
kruhovitych koralitü kolísá nepatrné kolem 1,00 mm; u oválnych stoup¿i 
delsí prümer az na 1,35— 1,65 mm, pfi cemz kratsí prümér (1,00 az 
1,10 mm) odpovídá priblizné koralitúm okrouhlym. Vzájemny odstup 
koralitü je dosti nestejnomérny; obvykle byvá zretelne vétsí nez prümér 
koralitü samych, a jen vyjimecné nacházíme dva a dva korality vice 
sblízené. Prostor mezi jednotlivymi korality je v prícném fezu zabrán 
obvykle 5— 6, ridceji az 8— 9 prürezy siphonophorovych bunék. Tyto 
jsou velmi drobné, priblizné stejné veliké, subtetragonálního nebo sub- 
rhomboidálního tvaru. Siphonophorové stény stykají se obvykle v ostrém 
ühlu nebo jsou v rozích nepatrné zaobleny. Druhotné ulozeniny stereomu 
se na nich, stejné jako na sténách koralitü, nepodafilo se zjistiti. Stény 
koralitü jsou nepatrné silnéjáí nezli stény siphonophor a nejeví ani stopy 
po vlnovitém zprohybání, které je pro nékteré druhy tak vyznacné. 
Septální aparát je zcela zakrnély. V prícném fezu jsou v koralitech patrna 
cetná, dosti rídce rozestavéná, vice nebo méné sesikmená dna (tabulae). 
která jsou nékdy slabé prohnutá dolü. Na 5 mm délky pfipadá jich 
obvykle 5—-7. Vzájemny odstup den kolísá zpravidla kolem 0,75 mm; jen 
vyjimecné klesá az na 0,70 mm nebo stoupá az na 1,25 mm. Svislé prü- 
rezy siphonophorovcho pletiva jeví se jako drobné, pravidelné, podélné 
protazené obdélníky, které jsou uspoíádány v pravidelnych, svislych, 
slabé alternujících radách.
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R ozm ery :

prümör koralitü kruhovych 
prümßr koralitü ovälnych 
odstup koralitü 
prümOr siphonophor 
vySka siphonophor 
Sife si ph <moph orovy ch 
Sifo koralitovyoh stßn 
Sitka den 
odstup <lon 
na 5 min delky koralitü pfipada 
na 5 mm sirky trsu pripadA

3

1,00— 1,10 mm 
1,35 x 1,00— 1,10 mm 

1,35— 2,90 mm 
0,30— 0,32 mm 
0,38— 0,52 mm 
0,03— 0,04 mm 
0,04—0,00 mm 
0,25—0,30 mm 
0,70— 1,25 mm

5— 7 den 
13— 10 siphonophor

4

1,05—

«tön

Heliolites indistinctua decipiens (Mac Coy).

Querschnitt, pfieny rez. cca 1:3. —  4. Längsschnitt, podAlny fez. cca 1:3.

V ztah y: Vnitfni stavbou, predevsim üplnou redukci septalniho 
aparätu a odstupem jednotlivych koralitü shoduje se trs z vratikovskeho 
devonu s silurskou formou Heliolites decipiens (M cCo y ), a neni düvodu, 
proc by mel byti oddelovän pod zvlastnim druhovym jmenem. Druhova 
aamostatnost teto formy byla vsak jiz vyvracena G. L indsthümem 
(1899 —  str. 52, 55), ktery dokazal, ze H . decipiens (M cCo y ) je spojen 
pozvolnymi, plynulymi pfechody s druhem H. interstinctus (L innaeus ), 
za jehoz zvlästni morfologickou formu se dnes vseobecne pokläda. Vüei 
typu lisi se vratlkovsky trs pouze ovalnym prüfezem nekteryeh koralitü, 
coz je bezpochyby podmineno zpüsobeni zachovani.

Na druhe strane upomina ponekud i na pfibuznou formu H. indi- 
stictus-intermedins W entzel 1895, popsany püvodne z stfedoeeskeho 
ludlbwu, a to pfedevSim na jeho mladsi tvary z stfedoasijskeho gedi- 
oienu (Chöl-tagh), nedavno popsane G. R ügnellem (1941 — str. 4(j, 
bib. X I, obr. I— 3; tab. X II, obr. 1). Tato forma, nalezejici jiz do okruhu 
uruhu //. porosus (G oldfuss) 1827 ma vsak zfetelne vytvofene septalni 
frny, ponekud hrub§i siphonophory (0.40— 0.70 mm) pfevazne 5— Obokeho
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prûfezu a vëtsi korality (1,5— 1,7 mm). Do téze skupiny náleíí pravdë- 
podobnë i H. confinensis Chaelesworth  (1914 —  str. 372, tab. X X X I IJ, 
obr. 4) z kranského devonu (W o la ye r  Thôrl; Seekopf), kterÿ se lisi 
vlastnë jen kvantitativnim zduraznënim nëkterÿch znakü, predevsim 
silnëjëimi stënami siphonophor a ëetnëjsimi dny. Mistni ztlustëni ston 
druhotnÿm stereomem nelze pokládatí na zàkladë studií M. K ettnerove 
(1932 —  str. 273, 281) u rodn HeMolites za podstatnÿ rozlisujici znak 
drnhovÿ.

R ozs iren i: Rod HeMolites D ana vytvárí jen nëkolik rozdilnÿcli 
morfologickÿch typu, které jsou vesmës velmi konservativni a maji Siroké 
biostratigrafické rozpeti. Také tvarovÿ okruh H. interstinctus-decipiens 
(M cCo y ) zasahuje ze siluru (w en lock ) az do devonu, nac upozornil jiz 
(J. L ïndntrOm (1899). Je znàm ze siluru anglo-baltickëbo, stredoevrop 
ského, stfedoasijského i amerického. Zasahuje vSak i do spodniho devonu 
porÿnskélio (E ife l). a novëji byl zjistôn i ve spodnim devonu malo 
asijském (Karthal ) .  S W issiokmelovÿm popisem (1939 str. 92. 
tab. 10, obr. 0) nâlezù v bythinském gedinienu shoduje se })Inë i nâlez 
vratikovskÿ.

Vÿskyt :  Vratikov, spodni bridlicné souvrstvi. Zdejsi nâlez proka- 
zuje, ze tato forma zasahuje o nëeo vÿse do devonu, nez bylo dosud pred 
pokládáno.

F istu lipora  McCoy 1850.

Fistulipora trifoliata moravica n. f.

(Tab. TU. obr. (i.)

Deri va t io  nom inis: moravicus moravsky.
Locus et stratum  typ icum : Vratikov, spodni bridlicné souvrstvi; spodni eifelien. 
H o lo typ : Cást plâtovitého zoaria, velikosti 18 29 mm, /, nëhoz bvly zhotovenx

vÿbrusy. zde vyobrazené jako obr. 2— 3 na tab. HT.

Diagnosa: Forma biológica vel geográfica speciei Fistulipora tri
foliata trifoliata Schlütee 1885, zoariis lamellosis, subplanis, liberis. 
non incrustantibus, zoeciis paulim maioribus.

Popis: Zoarium tvori volné, tenké, vicevrstevné plâty, tvofené 
nëkolika generacemi zoecii (2— 4), které se vzàjemnë prerûstaji. Nejvëtsi 
mi znâmé zoarium dosahovalo velikosti cea 90 mm2 a max. vÿsky 16 mm. 
Spodni strana zoaria je u vsech nalezenÿch exemplârû zakryta horninou 
a nelze proto zjistiti, zda mêla vytvorenu epitheku ci nikoliv. Na svrchni 
stranë jsou v hustë nahloucenÿch, nezretelnë paprscitÿch fadách uspo- 
rádány drobná zoeciální ústí; fady zoecií vybíhají od drobnÿch, slabë 
prohloubenÿch maculae, které jsou po povrchu zoaria dosti pravidelne 
rozesety. Vzdâlenost maculae od sebe (mëreno od stredu jedné ku stredu 
druhé) kolísá mezi 3,8— 4,4 mm. Drobná zoeciální ústí jsou kruhovitá
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nebo slabe ovtilna, obvykle vyrazne trojlalocna, 8 dobre vyvinutym luna- 
riem, ktere ponekud vynika nad povrch zoaria. Na 2 mm d61ky pripadii 
v jedntf rade 3— 4 zoecialni usti. Povrch mezi jednotlivymi ustimi je 
velmi jemne, misty nezretelne zrnity.

Vn itrn i stavba: Trojlalocne prurezy zoecii jsou zvla&te dobre pa
lmy v pncnych rezecli, vedenych nehluboko pod povrcliem zoaria. 
V rezecli zalozenych hloubeji pod povrchem jsou lunaria mdne zretelna 
a prufez zoecii je temef kruhovity nebo ovalny. Kazde zoecium je obklo- 
pcno obvykle jednim kruhem drobnejSich, subpolygonalnych (ctyr- az 
scstibokyeh) bunek bublinateho pletiva, ktere vyplnuje mezizoecialni 
prostory. Zoecialni steny, stejne jako stony coelenchymovycb bublin 
jsou velmi tenke, priblizne stejne sire. Pouze lunaria byvaji zretelne 
druhotne zesilena. V svislych rezech jevi se rozdil mezi zoeciemi a mezi- 
zoccialnim stavivem jeste vyrazneji; v dosti sirokych, blize proximalniho 
konce ponekud stranou zahnutych zoeciicb jsou vyvinuty pomerne fidkc, 
velmi tenke, pricne prepazky (tabulae), ktere jevi dosti pravidclne uspo- 
radani. Mezizoecialni stavivo je v svislein rezu slozeno z eetnych, mnohem 
drobncjsicb, nestejne velikych, coelenchymovycb bublin tubtetragonal- 
uiho obrysu, kter£ jsou vzdy sirsi nez vyssi. Bublinv jsou usporadany 
vne zcela pravidelnych svislych sloupcich. ktere pojednom nebo po dvou 
oddeluji sousedni zoecia.

Hozm ery:
priimfr zoecii 
'zdalenost. zoecii od sebe 
|>rumi'‘r eoelenchymovych bun£k 
vyska coelenchymovycb bunSk 
•xlstup maculae
na 2 mm delky fady pripadaji 
na 2 mm d61kv zoecia pripadaji 

2 mm vvsky zoaria pfipada

0.27 0,4(5 0,3(5 0.57 mm
0,14— 0,1(5 mm 
0,12— 0,4(5 mm 
0,1(5- -0,28 mm 

3.8 4,4 mm
3 4 zoee. listi
7 10 tabulae
12- 1 4 coelenehym. bunek

Poznám ky: Na zoariích tohoto druhu je mozno casto pozorovati 
periodické prerusování vzrústu podobné jako tomu bylo u druhu Alveo- 
lites suborbicularis L amaiick. Jednotlivé generace byvají pri tom oddc- 
lony slabsí nebo silnéjsí vlozkou tmavého sedimentárního kalu, ktery 
vniká i do odumrelych zoecií.

V ztahy: Vyznacné trojlalocnych tvarem zoeciálních ústí, jakoz 
1 ostatními jednotlivostmi vnitfní stavby shodují se exempláre z V ratí- 
kova v podstaté s druhem Fistu lipora trifóliata Schlütkk (1880). Lisí 
se od typu vlastné jen o málo vétsími rozméry zoariálních slozek a tím. 
Ze toaría tvorí ploché, nepravidelné pláty, zatím co typ sám vytváfí 
loaría hlízovitá nebo ledvinitá. Z téchto duvodú oddéluji ji od typu jako 
zvláStní formu, F . trifóliata moravica n. f., a pokládám ji za zvláStní,
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bezpochyby biologicky zduvodnénoii formu téhoz tvarového okruhu. 
Typ sám pochází totiz z facie karbonátové, zatím co vratíkovská zoaria 
zila v prostredí bahnitéjsím, jílovitéjsím, s ustavicnym prínosem jemného 
sedimentárního kalu.

Z ostatních mi z literatury známych devonskych zástupcü rodu 
upomínají vratíkovská zoaria ponékud i na druh F. triphylla Frech 1889 
z calceolovych slínu porynského devonu (Geesbach). Tentó druli má 
vsak nejen jesté vyraznéjsí lunaria, nybrzimnohem hrubsí mezizoeciální 
stavivo. Zato nejeví vratíkovské exempláre zádnych blizsích vztahú

5 6

F istu lipora  trifoliata moravica n. f.

5. Querschnitt, pfíeny fez. cea 1:3. —- 6. Lángsschnitt, podclny fez. cea 1:3.

kyjstatním Fistuliporám moravskélio devonu (Fistulipora celechovicensis 
K ett., F. sw/yckai K ett., F. corticosa K ett. a F. sp.), které byly své doby 
popsány R. K ettnekem (1919) z Ce lecho v i c.

R ozs ííen í a vy sk y  t: Typicky druh F. trifoliata trifoliata Schlüter 
1885 byl az dosud znárn pouze ze spodních poloh némeckého stredního 
devonu (Geeser- cili S a lm er-W eg Sch.) z okolí Gees, K orn  a j.
V poslední dobé je vsak udávána i ze svrchního siegen ienu novozee- 
landského (R. S. A llan 1939); podle mého mínéní není vsak v tomto 
prípadé plné prokázáno, ze se skutecné jedná o formu totoznou, i kdyz 
o její príslusnosti k témuz morfologickému typu nelze pochybovati.
V moravském devonu byl tentó druh nalezen u V ra tík ova , v  spodním 
bridlicnatém souvrství. spolu s druhy dríve uvedenymi a Phacops potieri 
B a v l e  a j.

Fenestrellina d 'O rb ig n y  1849.

Fenestrellina sp.
(Tab. II, obr. 3— 4.)

M ateria l a popis: Dosud nalezeno nékolik úlornku reversní i ob- 
versní strany zoaria, z nichz nejvétSí je 55 X 35 mm veliky. Tyto jsou
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pfiliS drobne, nez aby se z nich dalo cokoliv usuzovati o celkovem tvaru 
zoaria. .Jen z obdoby s ostatnimi prislusniky rodu mozno predpokladati, 
ze bylo patrne nalevkovite nebo poharovite.

kStavba zoaria je dosti pravidelna. Sitovina je tvorena stihlymi, 
primymi, vzajemnc temer rovnobeznymi vetvemi, ktere se misty bohate 
dichotomieky deli. Nove vznikle vetve dcefinne byvaji z pocatku zfetelne 
slabsi vetvi puvodnich. Priene dissejiimenty jsou rovnez stihle, pomere 
kratke a vzdy zfetelne slabsi nez vetve samy. Uzaviraji dosti pravidelne, 
obvykle subtetragonalni, fideeji subovalni fenestruly, ktere jsou vzdy 
uapadne podlc podelne osy protazene dolii a maji priblizne stejnou veli- 
kost. Pouze v misteeh, kde doebazi k eetnernu diehotorniekemu deleni 
vetvi byvaji fenestruly inensi nez obvykle.

Na reversni strane vetvi je mozno vyjimeene, za zvlaste dobryeb 
podminck zaehovani, pozorovati dosti brubou ozdobu, tvorcnou 4 -5 po- 
delnymi ryzkami. Tato vsak obvykle neni patrna, a povreb jevi se temer 
liladkym, podobne jako disscpimentu. Na obversni strane nesou vetve 
|)o dvou podelnych, slabe alternujieicb fadacb drobnveb, krubovitycb 
zoecialnieb usti, ktere jsou oddeleny slabe naznaeenym, prirnym podel- 
nym kylem (carinae). Usti byvaji obdana uzkym, ponekud vyniklym 
peristomem.

Silneji navetrale ulomky jevi nekdy i vnitrni stavbu vetvi; v tako- 
vem pfipade byvaji patrny vyplne, jadra obdelnikovitych, podelne pro- 
tazenych zoecii, ktera maji nsti pri distalnim konci. Jsou serazena v slabe 
nlternujicich radach. Prubeb stredniho kylu je primy.

Rozmery: 
normal« i sifka vet\ i 
sifka disepimentu 
sirka fenestrid 
dolka fenestrid 
delka zoecii . 
sifka zoecii 
prumer peristomu 
prumgr usti
na 10 mm sirky zoaria piipada 
na 10 mm vvsky zoaria pfipadaii 

5 mm delky vftt.vi pripada

0,25 -0,35 min 
0,15—0,20 mm 
0,75- 0,95 mm 
1,05— 2,85 mm 
0,08— 0,11 mm 
0,52— 0,54 mm 
0,20— 0,22 mm 
0,14— 0,16 mm 
10— 11 vfitvi 
3— 4 disepimenty 
9— 10 zoeo. usti

Poznamky a vztahy: Napadnym podelnym protazenim fenestrul 
opomina tento druh vzdalene na rod Utroporn PofT,\ 1894, ktery v§ak 
oia zcela odchylnou vnitrni stavbu.

Druhove urceni vratikovskycb zoarii skyta tezko prekonatelne 
obtize vzhledem k tomu, ze Fenestrellinidy porynskeho a zapadoevrop- 
•skeho devonu dosud cekaji na sve kriticke zpracovani. Popisy uvadSne 
v drivejSich pracech nevyhovuji namnoze pozadavkum .moderni taxo-
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nomie, takze uréení bez prímého studia typú není dobfe mozné. Pone- 
ohávám proto pro vratíkovské nálezy bez druhového urcení. Je mozno jen 
píipomenouti, ze celkovou stavbou zoaria, predevsím podélnym prota- 
zením fenestrul a ryhováním na obversní strané vétví, upomínají dosti 
na druh Fenestrellina aculeata (Sandberger  1950 1956 —  str. 376, tab. 36. 
fig. 1, la— Ib) z stringocephallového vápence porynského devonu (V i l i 
mar); tentó má vsak subtrigonální zoecia a vino vité zprohybany strední 
kyl, coz prozrazuje príslusnost k zcela jinému morfologickému okruhu. 
Vzdálenou podobnost v utvárení a rozmérech zoariálních slozek jeví ko- 
neéné i drub F  noe (H all  and S impson 1887 — str. 47, tab. X II I .  
obr. 19— 22) z severoamerickych New Scotland Beds (Helderberg).

V ohledu morfologickém je vratíkovsky druh zajímavy tím, ze lze na 
ném pozorovati t. zv. „zones de croissance“ , jaké byly své doby zjistény 
F. P oCtou (1894) u druhu Polypora  disciformis z stfedoceskcho wen- 
locku  (Loden ice  —  ea2). U obou dochází totiz k hromadnému dicho- 
tomickému délení vétví v uréité vysce zoaria soucasné, takze se v ném 
stíídají období intensivního rozrústání zoaria do sírky s dobami pomér- 
ného vzrüstového klidu. V teto dobé vytvárejí se vétve o néco silnéjsí 
nezli béhem délení.

V ysk y t: Vratíkov, spodní bridliéné souvrství. Spodní eifelien.

Z á v é r .

V spodním  b íid liéném  souvrstv í devonu  drahanského v y v o je  u V r a -  

t í k o v a  by ly , m im o jiné, z jistény  ty to  d ru h y : Ptenophyllum, torquatuw 
(F rech ), Astrophyllum  gerolsteinense W e d ek in d , Zonophyllum sp., A lveo- 
lites suborbicularis L amarck , Heliolites indistinctus-decipiens (M cC o y ). 
F istu lipora  trifo liata moravica P t l . a Fenestrellina sp. K o rá lo v é  spolecen- 

stvo  tohoto souvrstv í je  v sak  urcité m nohem  bohatéjsí. N a sv éd cu jí tom u  

dalsí, ojedinélé ná lezy  d robnych , zaphreto idn ích  po lyparií, ú lom ku velm i 

hrubé  vostinatého  Favositida, jem né vétevnaté  fo rm y, upom ínajíc í v zd á -  

lené na d ruh  S tr ia top o ra (l) cervicornis B lainyille  a j .Z p u s o b  zachován í 

téchto zby tk u  je  vsak  tak  neprízn ivy , ze nelze je j p od rob iti blizsím u  

studiu. Totéz p la tí o zjisténém  v y sk y tu  rodu  Syringopora. Blizsí uréení 

m ohou um ozn iti jen  dalsí, p rízn ivé ji fossilisované nálezy.

N eh led é  k zastoupen í kosm opolitickych  d ruhú  Alveolites suborbicu
laris L amarck a Heliolites indistinctus-decipiens (M cCo y ), které m ají 

ve lm i siroké b io stra tig ra fické  rozpétí, je  k o r á l o v á  a m e c h o v k o v á  

f a u n a  z brid lic  u V r a t í k o v a  celkem  j e d n o t n y m  s p o l e c e n s t v e m ,  

vyzn aén ym  pro  s p o d n í  e i f e l i e n .  N á le z  d ruhu  Ptenophyllum  torqualum  
(F rech ), Astrophyllum  gerolsteinense W edekind  a zjistény  vy sk y t rodu  

Zonophyllum  W e d e k in d , stejné jak o  zastoupení d ruhu  Fistu lipora tr ifo 
liata Schlüter  nasvédéu je  tom u, ze s o u v r s t v í  d e v o n s k y c h  b r i d l i c
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u V ra tik ova  predstavuje ek v iv a ien t d igon op h y l lovéh o  a a s trop h y l lo -  

vého s tu p n ë  v biostratigrafickém pojeti W edekindovë , a ze tedy odpo- 
vidâ nohnskÿm  a geesskÿm  vrstvâm  porÿnského devonu. S timto 
zarazenim je v  souhlase i râz ostatni prûvodni fauny, jiz drive popsané 
(R, K e ttner a F. P rantl 1942).
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Die devonischen Korallen und Bryozoen von Wratikau
(Mähren).

(Zusam m enfassung des tschechischen Textes .)

Die alle hier besprochenen Arten stammen aus dem neuen .Fundorte 
devonischer Versteinerungen bei W ratikau , NO. ßoskowitz, in Mähren, 
welche in dem devonischen Schiefer der sog. Nicmtschitzer Fazies im 
.Jahre 1939 von R. K ettnkr entdeckt wurde. Das Nicmtschitzer Fazies, 
welches im Vergleich zu der überwiegend kalkigen Ausbildung des Devons 
des sog. Fazies des Mährischen Karstes, eine mehr pellagische, karbona- 
tenärmere Entwicklung des mährischen Devons vorstellt, erstreckt sich 
in einer ganz schmalen, nur etwa 200 -400 m mächtigen Zone, welche sieh
N. von Sloup, in der N.-S. Richtung über R etrow itz, N iem tsch it z. 
über W alchau und W ratikau  in die Umgebung von Schcbetau 
zieht. Die stratigraphischen sowie die tektonischen Verhältnisse der 
ganzen Gegend wurden neuerdings ausführlich von R. K ettnkr be
sprochen und ich weise deshalb auf seine Arbeit (R . K kttnkr-F Pranti. 
1942) hin.

Die Versteinerungen führenden, feinen, grünlichen, etwas kalk
haltigen Tonschiefer von W ratikau  sind mehr oder weniger tektonisch 
zerstört und schuppenartig ausgewalzt, so daß sie oft ein phyllitähnlichcs 
Aussehen bekommen. Sie gehören der unteren Schichtenabteilung des 
Devons des Niemtschitzer Fazies an. Fm Hangenden folgen die grauen 
Kalksteine und weiter die mit Radiolarien führenden Hornsteine kenn
zeichnenden Schiefer der mittleren und oberen Schichtenabteilung.

Der Erhaltungszustand der gefundenen, meist karbonatisch fossi- 
lisierten, oft mit dem Pyrit imprägnierten, häufig in Limonit umge
wandten Versteinerungen ist nicht sehr günstig. Fast alle zeigen weiter 
mehr oder weniger deutliche Spuren der tektonisch verursachten Be
schädigung. Die Oberflächen mancher Versteinerungen, besonders der 
Korallen, sind häufig mit dünnen, sehr fest angeschmiegten Schichtchen 
bedeckt, welche sehr schlecht durch Präparation abzutrennen sind.

Dem gesamten Charakter der gefundenen Fauna nach, entsprechen 
die Versteinerungen führenden Sch iefer von W ratikau  dem unteren 
M itte l de von, und können als ein Äquivalent der Weisenberger Schich
ten, bes. der Nohner und Salmer-Weg Schichten der E ife l angesehen 
werden. Alle bisher festgestellten Arten sind meist auf das Mitteldevon 
beschränkt und nur einige sind auch in Oberkoblenz (Cultrijugatus- 
Schichten) vertreten.
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P t e n o p h y l l u m  Wedekind 1924.

Ptenophy llum  torquatum  (Frech), non Schlüter.

Die häufigste Art der Rugosen-Fauna in dem wratikauer Devon. Sie 
bildet mittelgroße, dickzylindrische bis schlang kegelförmige, oft etwas 
gebogene Polyparien mit verhältnismäßig seichtem Kelche und einer 
breiten, flachen Kelchkrempe. Die Polyparien erreichen an dem oberen 
Stammende eine Dicke bis 45 mm und haben immer einen mehr oder 
weniger deutlichen elliptischen Durchmesser.

Der innere Bau zeigt die kennzeichnenden Merkmale der Gattung. 
Die spindelförmig verdickten Septen sind vollkommen, 102— 114 in der 
Zahl, radiäl angeordnet. Das Mittelblatt der Septen ist meistens hell 
fossilisiert. Der Stereombelag ist am oberen Stammende verhältnis
mäßig schwach gebildet und scheint größtenteils auf die Stammspitze 
beschränkt zu sein. Die Septen 1. Ordnung, welche nach ihrer Gestalt 
den sog. Ansatzsepten im Sinne W ed ek ind ’s entsprechen, reichen bis in 
die Mitte des Stammes, wo sie deutlich spiral eingedreht sind. Einige von 
ihnen sind an dem inneren Ende etwa keulenförmig verdickt. Im Ver
gleich zu den anderen Protosepten ist das Hauptseptum etwas rück- 
gebildet, dagegen die Flankensepten sind wieder deutlich länger als die 
anderen. Die Septen 2. Ordnung erreichen nur etwa 3/4 der Länge der 
Septen 1. Ordnung. In der Nähe des Außenrandes wird die Stereomver- 
dickung der Septen durch die Abspaltungsblasen mehr oder weniger abge
baut, so daß diese fast fadenförmig werden. Die Böden in der Schlotzone 
sind ziemlich häufig, vollkommen und unvollkommen, dicht gedrängt 
und in der Mitte oft trichterförmig gestellt. Die blasenartigen Dissepi- 
rnente sind in der Mantelzone ziemlich klein, von fast gleicher Größe, 
und zeigen eine deutlich trichterförmige Anordnung. Die Dissepimente 
der Schlotzone sind ziemlich seltener als die der Mantelzone.

Diese, ursprünglich als Cyathophyllum heterophyllum mut. torquala 
Frech 1886 beschriebene Form wurde von F. F rech selbst als identisch 
mit der früher aufgestellten Art Cyathophyllum torquatum Schlüttek 

1884 aufgefaßt. Ihre Selbständigkeit wurde zuerst von R. W edekind  (1924) 
aufgehoben; beide Arten sollen nach ihm zu den älteren Ptenophyllen 
angehören. Die typische Art Cyathophyllum heterophyllum E dwards  u . 
H aime 1851, für welche schon W  D ybow ski (1874) seine, leider nicht 
näher definierte Gattung Acanthophyllum gegründet hat, wurde aber 
zugleich von R. W ed ekind  (1924) zu seiner Gattung Rhopalophyllum 
gerechnet und stellt von dem biostratigraphischen Standpunkte eine 
viel jüngere Form vor. Doch ist kaum der Zweifel ausgeschlossen, daß der 
systematische Wert des Leistenbesatzes der Septen bei dieser Art von 
R. W ed ekind  (1924) überschätzt wurde.
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Die vertikale Verbreitung der Gattung Ptenophylium W e d . 1924, 
sowie der engverwandten Astrophyllum W e d . 1924, ist nach R. W edekind  

(1924, 1937) für den unteren Mitteldevon kennzeichnend. [Nohner und 
Salme,]--Weg (Geeser) Schichten, welche der sog. Plenophylen Epoche. 
(I. i. der sog. Digonophyllum- und Astrophyllum-Stnfe im Sinne W ed e - 
kinivs  entsprechen.] Doch sind diese Gattungen auch in dem obersten 
Unterdevon (C u ltriju gatu s-S ch ich ten ) vertreten (D. L e M aître 

1929, 1934 u. a. m.). Nach M. K ettne .ii (1933) wurde die Gattung Pteno
phylium W e d . 1924 auch in dem mährischen Oberdevon (R ittb e rg ) fest- 
gestellt. Die horizontale Verbreitung der Art Ptenophylium torquatum 
(Frech ) und der Schlütervschen Art ist nach den älteren Schrifttu man- 
gaben fast kaum zu unterscheiden. Die biostratigraphisehen Vorkommen 
der beiden Arten scheinen aber fast gleich zu sein. F. F rech (188(5) selbst 
gibt als Fundorte seiner Art die C u ltr iju la tu s-S ch ich ten  (Lissingen, 
Uxheim) und die U nteren  C alceo la-Seh ich tcn  (Gerolstein, Rohr, 
Kipsdorf) an. Über die von W  E. Schmidt (1902) angegebenen Vorkom
men dieser Art in dem Cupressocrinus-Kalke des Altnaer Sattels 
sowie über die P aeckelmann -sche (1922) Festellung dieser Art in den 
Obe ren H onseiner Schichten bei Paffrath wird aber von R. W ed e 
kind (1924) gezweifelt.

A s tr o p h y l lu m  Wedekind 1924.

A strophyllum  gerolsteinense Wedekind.

Es wurden bisher nur zwei kleine Bruchstücke von dickzylindri
schen, bis 30 mm Durchmesser erreichenden Polyparien gefunden, deren 
innerer Bau in den wesentlichen Merkmalen mit der Beschreibung dieser 
Art übereinstimmt. Der Stammdurchmesser ist in den beiden Fällen 
etwa elliptisch, und der Kelch sowie die Stammspitze ist nicht vorhanden.

Die Septen sind meist fast vollkommen, 82— 80 in der Zahl, radial 
oder undeutlich nach der Vierfelderstellung angeordnet. Das Mittelblatt 
der deutlich keulenförmig durch Stereombelag verdickten Septen ist in 
einem Polyparium als ein helles, in dem zweiten als ein schwarzes Streif
ehen erkennbar. Die inneren Enden der bis zu der Stammachse reichenden 
‘Septen 1. Ordnung sind meist schwach gekrümmt, doch sind sie nicht 
deutlich spiral eingerollt. Die Septen 2. Ordnung sind nur um etwa V4 kür
zer als die Septen 1. Ordnung, und sind von ihnen durch die Dicke nur 
schwach unterschieden. In der Nähe des Außenwandes wird manchmal 
der Stereombelag der Septen deutlich durch die Abspaltungsblasen auf
gelöst. so daß in einer schmalen peripheren Zone die Septen fadenförmig 
aussehen oder fast vollkommen abgebaut sind. Die Böden sind meist 
vollkommen, seltener auch unvollkommen, dicht gedrängt, flach oder
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schwach nach unten gebogen. Die blasenartigen Dissepimente sind von 
ungleicher Größe und zeigen in der Mantelzone eine kennzeichnend trich - 
terförmige Gestaltung. Vereinzelte Dissepimente sind auch in der Schlot - 
zone vorhanden.

Nach dem Bau des Septalapparates, der Zahl der Septen und der 
Dicke des Stammes stimmen die Korallen von Wratikau besonders mit 
den Polyparien, welche von R. W edektnd (1924) als var. crassa bezeichnet 
wurden, überein.

Diese Art wurde von R. W iüdekinu (1924) auf Grund der Exemplare 
von Salmer-Weg Schichten gegründet und soll nach ihm für seine 
Astrophyllum-Stuje des unteren Mitteldevon kennzeichnend sein. D. Li: 
M aître (1929) fand sie aber auch in dem westeuropäischen Oberkoblenz 
(Cultrijugatus-Schichten) von Nordfrankreich (Fourmies) und 
Belgien (Jemelle). Später wurde diese Art von D. Lu M aître (1934) auch 
in dem Unterdevon von Chaudefons festgestellt. Bei seinen Exemplaren 
fehlen aber die spärlichen Dissepimente in der Schlotzone, welche bei 
typischen Polyparien aus dem Mitteldevon der Eifel sowie bei den 
Exemplaren von Wratikau immer vorhanden sind.

Z o n o p h y l lu m  Wedekind 1924.
Zonophyllu m  sp.

Zu dieser, für die Basis des Mitteldevons (d. i. Digonophyllum- 
Stufe im Sinne R. W edekinivs ) kennzeichnenden Gattung stelle ich eine 
ganze Reihe von verschiedenartiggestalteten Polyparien, welche höchst
wahrscheinlich auch verschiedenen Arten zugehören.

Am häufigsten kommen mittelgroße, schlankzylindrische, oft horn- 
förmig gekrümmte Polyparien, welche einen tiefen, auffallend breit - 
kegelförmigen, mit einey schmalen, aber deutlichen Randkrempe versehe
nen Kelch und eine scharfe Stammspitze besitzen. Der Kelch ist aber 
üblich mehr oder weniger flachgedrückt. Die Dicke des Stammes erreicht 
bis etwa 25 mm, und der Durchmesser des flachgedrückten Kelches bis 
etwa 50 mm.

Der Innenbau entspricht der Gattungsdiagnose von Zonophyllum. 
Es überwiegen hier die blasenartigen, verhältnismäßig groben Blasen- 
gewebe, in welchen die Böden sowie die Dissepimente kaum zu unter
scheiden sind. Einige vereinzelte oder in Ringen angeordnete Blasen
wände sind verdickt und mit einem Stereombelag überzogen. Der Septal- 
apparat ist stark rückgebildet, oder (der Septalkegeltheorie W euekind ’s 
nach) nur höchst primitiv entwickelt. Er ist meist nur von einem Kranze 
kurzer, dornartiger Stereoplasmasepten, welche an der durch das Stereom 
verdickten Außenwand gebildet sind. An dem oberen Stammende ist der 
Septalapparat noch durch einen weiteren, durch eine schmale Zone von
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dünnwandigen Blasengeweben getrennten Kranz von gleichen Dorn- 
septcn vermehrt. Sonst kommen nur vereinzelte Dorne vor. welche hie 
und da auf den verdickten Blasenwänden vorhanden sind. Sie zeigen aber 
nirgends eine weitere ringförmige Anordnung. Tm Ganzen bleiben die 
dornartigen Stereoplasmasepten in allen Entwicklungsstadien ganz kurz.

Diese Form erinnert in mancher Hinsicht auf die Gruppe der Art 
Zonophyllum (Legnophyllum) cylindricnm aus denn Nohner Schichten 
der E ifel. Der nähere Vergleich ist aber durch eine besondere Beschädi
gung aller hierher gehörigen Polyparien von W ratikau  unmöglich ge
macht. Das Tnterseptalgewebe ist nämlich an manchen Stellen fast voll
kommen zerschmettert, und die kleinen Bruchstücke sind zugleich fast 
parallel in den unregelmäßig begrenzten Streifen und Bändern ange
ordnet. Man kann diese, nur bei Zonophyllum beobachtete Erscheinung 
nicht ganz einfach auf die Zerdrückung der Versteinerungen zurück
ziehen, da die Außengestalt der Polyparien nicht zugleich wesentlicher 
beschädigt ist.

A l v e o l i t e s  Lamarck 1801.

Alveolites suborcularis Lamarck.

Diese kennzeichnende, vor einigen Jahren von neuem beschriebene 
und abgegrenzte Art (Stanley  Smith 1933, M. L ecompte 1933, 1930, 
u. a. m.) ist in den Schiefern von W ratikau  ziemlich häufig. Die gefun
denen Exemplare stimmen mit der Neubeschreibung der Art in den we
sentlichen Merkmalen überein. Doch scheinen sie eine etwas kleinere 
Population als der Typus vorstellen, daß die Ausmaße einiger ihrer Bau
elemente nicht immer die obere Grenze der für den Typus maßgebenden 
Werte erreichen. Z. B. die Länge der Korallitenöffnungen schwankt 
bei den wratikauer Kolonien 0,65— 0,85 mm und ihre Breite 0,25 bis 
0,45 mm, dagegen die des Typus steigt bis 0,75— 1,00 mm und 0,40 bis 
0,60 mm. Die relativen Ausmaße stimmen dagegen fast vollkommen 
überein.

Meiner Meinung nach sind diese Unterschiede im Rahmen desselben 
morphologischen Formenkreises zuläßlich, da die Exemplare von W ra
tikau im Vergleich zu den typischen Exemplaren von Bensberg 
(Fam m enien) eine recht heterochrone Form vorstellen (Unt. E ife- 
lien). Zur Gründung einer selbständigen Form oder Mutation genügen 
sie aber nicht.

H e l i o l i t e s  Dana 1846.

H elio lites interstinctus-decipiens (McCoy).

Es liegt nur ein angewittertes Exemplar vor, welches einen flachen, 
faustgroßen Knollen von deutlich elliptischem Umrisse bildet und ein 
Maß von 70 X 90 mm bei höchster Dicke von 20 mm erreicht.
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Der Durchschnitt der Koralliten ist mehr oder weniger elliptisch, 
niemals aber geknickt, und zeigt gar keine Spur von den Septen. Der 
Durchmesser der mehr rundlichen Kelchröhren schwankt zwischen 
1,00— 1,10 mm. Die längere Achse der mehr elliptischen .Kelchröhren 
erreicht bis 1,35— 1,05 mm, während die Länge der kürzeren Achse dem 
Durchmesser der rundlichen Kelchröhren gleich bleibt (1.00 1.10 nun).
Der Abstand der Koralliten ist unregelmäßig, meist aber deutlich größer 
als der Durchmesser selbst: er beträgt, wenn regelmäßig, etwa. 1.45 mm 
steigt aber bis auf 2,00 mm. Die Roden der Koralliten sind meist mehr 
oder weniger schräg gestellt, und nicht ganz regelmäßig geteilt, so daß 
auf 5 mm der Korallitenlänge 7 Hoden kommen. Die Siphonophoren 
sind klein, im Querschliffe fast gleich groß, meistens (i eckig, im 
Längsschliffe länglich rechteckig oder rhomboidalisch, in vertikalen 
Reihen angeordnet. Auf 5 mm der Reihe zählt man 13 10 Siphonopho
ren. Die Stereoinverdickung wurde im ganzen Exemplar nicht beobachtet.

Ich schließe mich dei'Anschauung von YV W kiskhmki. (1030) an, daß 
dieser Formenkreis der devonischen Helioliten kaum von der sibirischen 
Art H .  intersUnrlm-dpr.vfyie.ns (McCov) zu unterscheiden ist. und daher 
als ein sehr konservativer Typus bis in das untere ¡Vlitteldevon hinein
reicht. Er wurde schon früher in dem Unterdevon von Bithvnien fest- 
gestellt (R. W kiskkmki, 1030).

F i s t u l i p o r a  McCov 1X50.

Fistulipora trifoliata moravioa n. f.

D e r i v a t i o  n o m i n i s :  •avicus m ähr isch .

L o c u s  p f s t r a f e  in t y  p i c u m : W r a t i k a u .  S O .  1 ioskow it  /  (M ähren ) .  Un te res  M  if 1 p] - 

( lpvon.

H  o l o t y p u s :  D a s  p la t tenar t ige  Z o o a r iu m .  in der ( ¡röOe von  I S  20 m m . au s  dem  

die hier a ls  F ig.  5— 0 a u f  Ta fe l  I I I  abneb i ldeten  D ü n n sch l i f fe  hergestellt  

w urden.

D i a - g n o k a :  F o r m a  b io log iea  vel ge o g ra p h ic a  speeiei /•’¡.st t t lip o ra  i r i j o t i n f n  S ch lü ter  

1SS5 zooar iis  lamellos is.  suhp lan is .  liheris. non in crustan t ihus,  /.ooeciis p a u l im  

n ia  joribus.

Das Zoarium bildet flache, mehrschichtige ( 2 — 4) Platten oder freie 
Krusten von unregelmäßigen Umriß, welche eine Cröße bis 00 mm2 er
reichen. Die höchste Dicke steigt aber zugleich nur bis auf 10— I X  mm. 
Die Oberfläche ist von kleinen, dicht gedrähnten. mehr oder weniger 
deutlich radialen Rqihen angeordneten, kennzeichnend dreilappigen 
Zooezialöffnungen bedeckt. Die Reihen der Öffnungen laufen von kleinen, 
etwas vertieften Maculae aus. deren gegenseitige Entfernung zwischen
3 .X — 4,4  mm schwankt. Auf die 2 mm jeder Reihe kommen 3 4 Öffnun
gen. Das Lunarium ist sehr gut entwickelt, etwas verdickt und erhebt
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sich (Icm11lieh über die Zoarialobcrfläche empor. Die Zwischenfläche 
zwischen den Zoezialöffnungen ist am meisten fast ganz glatt doch zeigl 
sie hie und da Spuren von ganz feiner, undeutlicher Körnerung. haue 
Epitheka auf der' Unterseite wurde nicht, beobachtet.

Im Querschliff kommt die Dreilappigkeit der Zooezien meist gut 
zum \usdruck. besonders in solchen, welche nicht sein1 tief unter der 
Oberfläche gelegen sind. In den tieferen Schliffen sind die Zooezial- 
öffnungen meist mehr abgerundet. Die* Zooezien verlaufen scmkrecht zu 
der Oberfläche, ihre distalen Ende* sind aber etwas gekrümmt. .Jedes 
Zooezium ist im Querschliff von einem Kranz ziemlich regelmäßigen, 
kleinem. I (lockigen Zwischcmzooezialblascm umgeben. Nur dort, wo 
auf (Um1 Oberfläche die Maculae ent wickelt sind, scheinen die Binsen 
etwas größer zu sein als die übrigen. Im Eängsschliff enthalten die 
Zooezien spärliche Querböden, welche' ziemlich regelmäßig eingeordnet 
sind (7 10 Böden auf 7 min der Röhrenlünge). Das Zw isehenzooezion-
gewebe ist im Längsschnitt ans kleinen, ungleich großen, nach oben ge
bogenen Blasen zusammengesetzt. welche in den nicht immer ganz regel
mäßigen. senkrechten, oft mehr oder weniger zickzack gebrochenen 
Reihen angeordnet sind. Auf 2 mm der Reihe zählt man 12 14 Blasen.
Die Wände der Zooezien sowie des Zwisehenzooezialgewebes sind ziem
lich dünn und zeigen keine Unterschiede.

Die hier beschriebene Form zeigt eine sehr erhebliche Ubereinstim- 
mung mit der Art F is t v l ip o r a  t r i j o l ia la  Scui.i'Tiat IS,sä aus dem unteren 
Mitteldevon der Eifel, und stellt nach meiner Meinung eine nur ganz 
schwach abweichende biologische Form oder Rasse, welche durch ihre 
freie, nicht inkrustierende, plattige Zoarien und wenig größeren Zooezien 
gekennzeichnet ist. vor. Die typische Form wurde bisher nur aus dem 
unteren Mitteldevon in Eifel (Oees. Korn) angegeben. Neuerdings 
führt sie auch R. S. A lf,an (10.40) aus dem Oberen Siegenien von N eu 
seeland an.

F e n e s tre llin a  d'Orbignv 1S40.

FenestreUina sp.

Es liegen mehrere Zoarienbruchstückc vor. von welchen das größte 
eine Fläche von 45 f>ä mm bedeckt. )̂er Bau des Netzes ist ziemlich 
regelmäßig, großmaschig: die Aste sind verhältnismäßig fein und gerade 
(0.2f) --0,45 mm). Die Trabekel sind deutlich schmäler als die Aste 
(O.lö 0,20 mm). Die Länge der kennzeichnend verlängerten, subrhom
boidalen bis subelliptischen Maschen ist sehr unbeständig (l.<»f> bis 
-,00 mm). Auf 10 mm Breite des Zoariums zählt man 10 II Aste, und 
auf 10 mm der Astlänge 4 -4 Trabekeln. Fast alle Aste jedes Zoarial- 
bruehstüokes verzweigen sich mehrmals in gleichem Niveau und die



neugebildeten Aste sind zuerst deutlich schmäler als die übrigen. Diese 
Erscheinung erinnert an die sog. , ,Z on es  de c ro issa n ceF , welche von 
F. P oöta (1894) bei der Art P o ly p o r a  d is c i jv rm is  aus dem böhmischen 
Wenlock (Loden itz — eoc2) beobachtet wurde. Die Zooarialflache ist 
mit zwei schwach alternierenden Reihen von Zooezialöffnungen versehen, 
welche durch einen sehr feinen, geraden Kiel abgetrennt sind. Auf 5 mm auf 
jeder Seite längs des Astes zählt man 9— 19 Öffnungen. Ihr Durchmesser 
ohne Feristom ist 0,14— 0,10 mm. Auf dem halbzerstörten Exemplare 
sehen wir, daß die Zooezien einen länglich rechteckigen Umriß besitzen. 
Die Rückfläche der Aste ist fast ganz glatt; doch scheint sie im günsti
geren Erhaltungszustände mit sehr feinen (4 5) Längsriefen versehen
zu sein.

Die Zoarien von Wratikau erinnern in einiger Hinsicht auf die Art 
Fernestrellino, acu lea ia  ( S a xdbergek) 1850 aus den Stringocephalen- 
Kalken der Eifel (Villmar). Diese besitzt aber kennzeichnend dreiecki
ge Zooezien, was zusammen mit dem zickzackförmigen Kiel auf die Zu
gehörigkeit zu einem ganz anderen Formenkreis hinweist. Entfernte 
Beziehungen kann man auch zu der Art F .  noe ( H a ll  u . S im p s o n ) 1887 

aus dem Helderberg von Neu-Schottland feststellen. Eine nähere 
Bestimmung der wratikauer Art ist zu dieser Zeit noch unmöglich, da die 
Fenestrelliniden des deutschen sowie des westeuropäischen Devons 
größtenteils noch ihre, dem heutigen Stande der Systematik entspre
chenden Neubeschreibung erwarten.
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T A F E L E R K L Ä R U N C  EN. V Y S V ß T L IV K Y  K  T A B U L K Ä M .

1.
1 P te n o p h y llu m  torquafin»  (Freeh) 

er a 4 x
TI.

Schlutter. Querschnitt. Pricny

1 Aslrophyllum geroisteinense Wedekind. Querschnitt. Pricny 0,2 x
2 Zonophyllum sp. Querschnitt. Pricny fez. 2,5x .

3— 4 F en estre llin a  sp. Zooezial- und Rückfläche. Revorsni a obversni strana.

irr.
1 —2 A lveo lites  o rb icu la r is  Lamarck. Quer- und Längsschnitt. Pricny a podelny

3X
3 4 H e l i o l i t e s  i n d i s t i n c t u s - d e e i  p i e u s  (McCoy). Quer und Längsschnitt. Pricny

a podelny fez. 3 X
<) Fistulipora trifoliata rnorurico n. sp. Längs- und Querschnitt. Podelny a pricny 

3

Alle hier abgebildeten Exemplare stammen aus dem schieferigen Mitteldevon 
von Wratikau. —  Veskere zde vyobrazene exempläfe poehazeji ze stfednodevon- 
skyeVi bfidlic Vratikova.
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Einige Sätze aus der elementaren Zahlentheorie.
Von Dr. M. KÜSSLER, Prag.

(Vorgelegt in der Sitzung am 21. Oktober 1942.)

E in le itu ng.

Den Ausgangspunkt dieser Abhandlung bildet eine ganz einfache 
Identität, welche den strukturellen Zusammenhang zwischen ganzen 
Zahlen und ihren Teilern betrifft. Dabei werden nicht immer alle Teiler 
der Zahl n  berücksichtigt, sondern nur gewisse Klassen von diesen Teilern. 
Es gelingt u. a. bei Betrachtung derjenigen Klasse, die nur aus Prim
zahlen und Primzahlpotenzen besteht, zu vollkommen abschließenden 
Resultaten zu gelangen, die keiner Besserung mehr fähig sind. So besagt 
z. B. die Formel (5,3) folgendes. Wenn wir uns die Primzahlfunktion

in den Punkten x —  N , [4 Hf].. ffl als berechnet denken, so

kann man einen gewissen Mittelwert dieser Werte vollkommen genau 
angeben.

Das Betrachten der Mittelwerte in der Zahlentheorie ist eine alte 
und erprobte Methode. Aber der in der klassischen Theorie benützte 
Mittelwert ist gewöhnlich das einfache arithmetische Mittel der Summe 
/(l) +  /(2) +  -f- /(w). Die Mittelwerte dieser Abhandlung werden
ganz anders konstruiert. Erstens wird nicht als Argument von f ( x )  der 
Abschnitt der natürlichen Zahlenreihe 1, 2, 3, ..., N  betrachtet, sondern

TAH [ N I  [ A l
es werden die Zahlenwerte I — I, — I, I — I, benützt, die nicht alle von

einander verschieden sind. Zweitens werden die zugehörigen Funktions

werte /jj^ j gewissen einfachen Gewichten multipliziert. Diese Neue

rung ist keineswegs eine Tat der Willkür. Sie wird durch die Struktur der 
Identitäten buchstäblich erzwungen.



9 M. Kössler:

1. D ie  erste Id en t itä t .

Es sei qx <  q 2 <  qz <  eine beliebige Folge von natürlichen 
Zahlen. Mit [x ]  bezeichnen wir, wie üblich, die größte der ganzen Zahlen n, 

welche die Ungleichung n  <1 x  erfüllen. Es sei jetzt n  eine nat. Zahl und

=[¿H ^l <U)
Wie bekannt, ist d  =  1 oder 0, je nachdem n  durch qk teilbar ist oder 
nicht. W ir wählen eine feste ganze Zahl N  und beschränken uns im fol
genden nur auf solche n, welche die Ungleichungen 1 ^  n  . N  erfüllen. 
Alle zahlentheoretischen Funktionen f ( n ) ,  v (n ) ,  F ( n )  u. s. w., welche wir 
benützen werden, seien in diesem Intervall definiert. Wir wählen zwei 
solche Funktionen f ( n ) ,  v ( n )  und bilden die Summen

V {k )  —  v (k ) +  vr2k ) +  v (3 k ) -1 -f (1-2)

m  =  2/(i*)- ( J>3)

In (1,3) werden nur solche qk berücksichtigt, die Teiler von n  sind. Ist 
keine der Zahlen qk ein Teiler von n  so sei F ( n ) =  0. Ist k >  N  so sei 
v (k )  =  0, und infolgedessen auch V ( k )  —  0. Nach (1,1) ist

F { n )  =  2/(?Jb) d (n ,  qk). (1,4)

Die Identität, welche wir beweisen wollen, lautet

2/(&) v ^ k) =  v(n)• (J)
qkfsN n — l

Der Beweis ist einfach. In der identischen Gleichung

F ( n )  v ( n )  =  v (n )  2 / fe ) d (n ,  qk),
N

setzen wir nacheinander n  =  1, 2, ..., N  und addieren alle Gleichungen. 
Auf der rechten Seite entsteht so die Summe

2/(fc) 2 v (n ) d (n > 9k)-71=1

Nach (1,1) und (1,2) ist bei festgehaltenem qk

% v ( n )  d ( n . qk) =  v {qk) +  v (2 q k) 4 -
n

=  V (q k) .

Damit ist (I) bewiesen.
Man kann mit Hilfe von M oebiusschen Faktoren ¡u(n ) leicht eine 

inverse Form von (I) konstruieren. Aus (1,2) folgt nämlich durch Be
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nützung einer bekannten Umkehrungsformel

N_ 
k

v {k )  =  J ju ( v )  V (v k ) . (1,5)
»-=i

Es kann also in (I) entweder v (n )  als bekannt vorausgesetzt und V (k )  

durch (1,2) konstruiert werden, oder umgekehrt V (k )  als bekannt voraus
gesetzt und v (n )  durch (1,5) konstruiert werden.

Die Identität (I) beherrscht eine große Menge von zahlentheore
tischen Problemen. In dieser Abhandlung beschränken wir uns auf drei 
besondere Fälle, welche dadurch gekennzeichnet sind, daß die durch 
(1,3) definierte Funktion F ( n )  in einfacher Form dargestellt werden kann.

2. D ie P r im zah l iden t i tä t  und zwei Te i le r ident itä ten .

Die Folge qk sei durch alle ganzzahligen Potenzen von allen Prim
zahlen p-, p\, p*, (¿ — 1 ,2 ,3 ,...) definiert. Die ersten Glieder der
Folge sind also

2, 3, 2 \  5, 7, 23, 32, 11, 13, 2*, 17,

Die Funktion f ( n )  braucht nach (1,3) und (I) nur für n  ~ q k definiert 
werden. Wir setzen also

f ( p li )  =  log (k  --- 1, 2, 3, ...) (2,1)
und berechnen nach (1,3) die zugehörige Funktion F ( n ) .  Zu diesem 
Zwecke zerlegen wir die Zahl n  in Primfaktoren

n =  p?p£ pp.

Die bei Bildung der Summe (1,3) in Betracht kommenden Zahlen qk 

sind also in unserem Falle

Pi, p\, •• •> K 1; Pz> P% •••> po2;
Infolgedessen ist nach (1,3) und (2,1)

F (n ) =  oix log p x +  log p 2 +  +  (xr log p T =  log n. (2,2)

So entsteht aus (I) die P r im zah l iden t i tä t

^ l o g  p ^ V { p k) = -J y { n )\ o g n ,  (P)
*=i

K  =

n = 1
f logen  
[log p  J

Dabei ist v ( n ) eine beliebige Funktion, durch welche nach (1,2) V ( p k) 

definiert wird. (P) ist eine Verallgemeinerung der altbekannten Formel

EJ>-
welche aus (P) durch die spezielle Wahl v (n )  =  1 entsteht.
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In ähnlicher Weise können aus (I) folgende T e i l e r iden t i tä ten  
abgeleitet werden.

% v (n ) 0 (n ) =  J V { n ) ,  (Tj)
n=1 n= 1
N  N

^¿v{ri) 0 {n ) log n  =  2 ]> ^ (w) log n• (T2)
n=i ii=i

Die erste ist fast trivial und entsteht aus (I) durch die Wahl qk =  k und 
f (n ) =  1. Dabei ist nach (1,3) F (n )  =  0 (n ), was die Anzahl der Teiler 
von n  bedeutet. Die zweite liegt etwas tiefer und entstellt durch die Wahl 
qk =  k, f (n ) =  log n. Nach (1,3) ist also

F (n )  =  2  log d.
dln

Bezeichnen wir die nach der Größe geordneten Teiler von n mit 

1 =  d1} d2, dz, . . . ,d T =  n, r  =  0 (n ) t 

so kommen in der Folge

n n n n
d, n ' d2' d;t ’ dT

dieselben Zahlen zum Vorschein. Da aber

7b Tbdi — =  n. log di -L log -T- — log n,
(l'l (tf

r r n
2  log di +  2  log T  =  2 Z log d =  2 F (n ) ^  @ (n ) !°g  n *i - 1  i =  1  H dln

so folgt aus (I) die Identität (T2).

Alle drei Identitäten (P), (Tx) und (T2) können selbstverständlich 
mit Hilfe von (1,5) transformiert werden.

3. D ie zw e ite  Id en titä t .

[ATI
Diese wird ebenfalls durch Benützung der Funktion ^  abgeleitet.

Es handelt sich dabei um die aus zwei beliebigen Funktionen f ( n ) ,  g (n )  

gebildete Summe

l,» * 1 'KJ
'[¥]Unter /I — verstehen wir dabei /

m
und bezeichnen

ö(r) =  2  9 (k )-k- \ (3,1)
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[I] NDa I T  I =  1 für j  <  k ^  N

wandelt sich die Summe in

N

m  i

’ [ k J =  2 für 7
N  N
2 <  Ä S  “  li. s. w., so ver-

/(¡) a m  + t 2 m  Hl- -  I )} a [ | ]

(3,2)

Dirjohlet hat in einer Abhandlung die spezielle Form j(n) =  n 
betrachtet. Nach seinem Muster wollen wir (3,2) durch partielle Summa
tion umformen.

Fs sei Q eine beliebige ganze Zahl 1 <  q <  N  und r  [ —x-  1
I Q  +  1J

Fs ist

JiMf] /(i)

(3,3)

=  I W  0 ( i l )  +  {/(2) — /(1)> ö [ f |  +  {/(3) +

+ {He) - H e  — i ) ) a P I  -  He) a(r).

Die Umformung von (3.2) hat also die Gestalt

| ^ ) / [ f ] = i ? ( e / [ f ] + i i ( / W - /ä - -  ‘ ) } G [ f ] - / ( e )  0 ( r ) .
(3,4)

Dabei ist /(0) =  0 zu setzen.

Da die Funktionen g(k) und f(fc) vollkommen beliebig gewählt 
werden können, so ist es ganz natürlich, daß manchmal unerwartete 
Resultate zum Vorschein kommen. Zum Beweise sei g(k) — 1 oder 0, 
je nachdem k eine Primzahl ist oder nicht. Nach (3,1) ist also G ( r )  =  n ( r )  

die Anzahl der Primzahlen, welche kleiner oder gleich r  sind. Zweitens 
sei f(k) =  7i(k).

Aus (3,3) bekommt man

,(e) *(') = J , - ( f ) —2 ^ ( f )

Wählt man g(k) wie oben und f(k) =  k, so ergibt sich aus (3,2)

(3,5)

1 4 h ilf] (3,6)
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Da M ertens ganz elementar die Näherungsformel

2  TT =  lQg loS N  +  B  +  ° ( x)
V ^ N  P

bewiesen hat, so ist

2  =  ^  N  +  B N  +  o ( N ) ,  (3,7)

wobei nur die ganz elementare Form des Primzahlsatzes n ( x )  =  o ( x )  

benutzt wurde.

Als drittes Beispiel berechnen wir die Summe

■ atf =  2 sm -
* = i  ¿

(3,8)

—  sin
n { k  —  1)I

(3,2) führt zur Formel

-ÄßH -i
TtJc Tclc

Da sin-----b cos —  für Ä =  1 oder 0 (mod 4) den Wert 1 und für k =  2
2 2

oder 3 (mod 4) den Wer —  1 annimmt, so ergibt sich

Die zahlentheoretische Deutung dieser Summen ist klar. Es ist nämlich

2 ii| = l0o.iw. 2 [fl - 2 ©«(»)
*=1,0 L ^ J  n =  1 *=2,3 n =  l

wobei O 0>1(n )  =  Anzahl derjenigen Teiler von n, welche =  0 oder 1 
(mod 4) und ähnlich bei 0 2^ {n ) .  W ir wollen jetzt mit Hilfe von (3,4) den 

asymptotischen Wert von S  berechnen. Es ist bei der Wahl p =  [N*]

7 ik  , 7zk\ . 710

+  cos — r  sm 2

Da
S = ?sinT[f]+|[f]fin- 

?sinir[f]= 0 t n

IHÍÍ-41 f1" T+cos t|+o(o>
r  sin ^  =  0 ( r ) ,

1

ist, so bekommen wir
*£:<? 1 k^Q

S  =  N ' Z - r  —  N l i - T +  0 ( N i ) .
*=1,0 k  *=2,3 «

Die vier Summen können durch Anwendung der bekannten Formel aus
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der Theorie der Gammafunktion

T + i h  +  + ^  “ log M ~  y<*> + ° ( i }  = T $ j
leicht berechnet werden, so daß

+ y ( j )  +  r ( i )  -  ™  ( i ) [  +  01»l>.

Die logarithmischen Glieder liefern zusammen den Beitrag 0 ( N ~ ^ ) ,  

während die numerischen Werte von j durch die Gausssohe Formel 

(N ielsen: Handbuch der Th. d. Gammaf., p. 22) berechnet werden.
ES ist y , 1

^ ( 1 ) == -  • W  4  =  -  V ~  3 log 2  -

^ ( t )  =  “  0  ~  2 loR 2’ W t )  =  -  c  -  3 lo« 2 +  T

also endlich
N yr ■_ 9 ](1GT 2
2  { 0 O . l ( » )  —  0 2 . 3 M }  =  ------ -J L - N +  ( 3 , » )

als Gegenstück zu der bekannten Formel

| { 0 o »  +  6>2,,(»)> =  i® (» ) =  JV log +  (20 - 1 )  iV +  0(id).
1 1

Die Nützlichkeit der verschiedenen Formen der zweiten Identität
(3,2) ist also erwiesen.

4. E in ige  P rim zah lsätze .

Die Primzahlidentität (P) ist eine strukturelle Formel, deren alle 
Folgen auf einmal zu überblicken vollkommen unmöglich ist. Schon die 
bloße Aufschreibung der dreifachen Summe auf der linken Seite von (P) 
kann in verschiedenen Formen durchgeführt werden. Die erste Form ist 
eben die Grundformel (P). Die zweite ist

^ V { p ) \ o g p  +  ^ V { p 2) \ o g p  +  ^ V { f ) \ o g p  +  (4,1)
p<iN

Um die dritte zu verwirklichen, betrachten wir bei festem p  die zweifache 
Summe

^2E(P*) = ^ 2  |v(P*) +  ?;(2P*) +  V(3P*) +  +  v p * j j =  2  JP('P, v),
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bei der Bezeichnung
W { p ,  v ) =

1
(4,2)

Der größte in Betracht kommende Wert von k ist also k  —
"log N  —  log v

log V
da v (n )  =  0, für n  >  N .  Die Funktion (4,2) ist also nur dann von Nu

N
verschieden, wenn p  ^  —. Die gesuchte dritte Form von (P) ist

2loS V W (V> J) + 2 lo8 P  W(<V> 2) +  2 loS P  W (P> 3) +  (4,3)
p < N  N  N— V —2 v  3

Nach diesen Vorbereitungen wollen wir die Aufmerksamkeit den
jenigen Funktionen v (n )  widmen, welche die Berechnung von V(pk) oder 
W(p,v) begünstigen.

Es sei 8 eine beliebige komplexe Zahl und v (n )  =  n \  Nach (4,2) ist

p Xs —  1
W(p, v) =  V8 {ps +  p2s -\ +  PA®} =  V*P8

X = [log N  —  log v l

log p  J
p 8 —  1

log p

und (P) nimmt folgende Form an:

-----jdogp +  2 *2  V a^rs-----! log p  +
V < N  P  ---  1 N  P  ---  1

P ^ r r

=  2  nS log n.
n = 1

(4,4)

Es ist dabei zu beachten, daß die Zahl X von v und p  abhängig ist. Im 
Falle s =  0, d. h. v (n )  =  1, ist es vorteilhaft, die Originalform von (P) 
aus dem 2. Abschn. zu benützen, das heißt

Jv(f) = Z W .

T ( N )  =  log ( N l ) ,  ip (x )  =  '& (x ) +  +  #(a?®) +  tf(a ;)=2  1 ° g P -  (4,6)
p?=Lz

Aus Gründen der Analogie bezeichnen wir

prS,x

p ks—  1 
p s —  1 logp =  V>{x, s),

wodurch (4,4) in

(4,7)

(4,8)

übergeht. Die zahlentheoretische Deutung dieser Gleichung und einiger 
ähnlicher wird im nächsten Abschnitte auseinandergesetzt.

Wenn in der Funktion v (n )  ein periodischer Faktor vorkommt, 
dann zerfallen ganz von selbst die Primzahlen in verschiedene Klassen.
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So wird z. B. durch die Wahl v (n )  =  <p(n) cos n n  die gerade Primzahl
n n

2 scharf von den ungeraden getrennt. Die Wahl v (n )  ~  q)(n ) sin —  hat
*1

die Einteilung der Primzahlen in die Klassen p  1, und p  =  3 (mod 4)
2nn

zur Folge und allgemein führt die Wahl v (n )  =  (p (n ) sin zur Eintei

lung nach den Restklassen (mod k). Dasselbe erreicht man selbstverständ
lich noch zweckmäßiger durch die Wahl v (n )  — <p(n) Xk(n )> wo Xk(n ) w ê 
üblich einen Charakter bedeutet. Ich habe nur die einfachsten Faktoren 
dieser Art erwähnt. Verallgemeinerungen sind leicht und verführerisch, 
aber sie sind meistens schwer zu behandeln. Wir wollen jetzt einige Fälle 
eingehender untersuchen.

Es sei v (n )  =  n* cos n n  (—- ])" n*, also nach (4,2)
OAi__ I Ar

W (2, v) -  v* 2® t ------ 2;- <2» — 1 ■— r

W(p, v) =  (— 1)*’ V* ^  PX^ - ~ '  P 2<
( P )  in der Form (4,3) gibt also nach einer leichten Umformung

N In  \ N
2  (— 1)*+1 k8 tp I 5 |  =  2*+1 log 2 2  w* +  2  (— I )n + 1 n* logn. (4,9) 

1 \ k  I  n  l,
n=2

Diese Form von (P) wurde mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des 
nächsten Abschnittes gewählt. Bei der Wahl s =  0 kommt die bekannte 
Formel

J ,  ( -  1)‘ +1 =  T(N)  -  2t ( j ]  (4,10)

heraus. Aber schon die Wahl s =  —  1 führt zu etwas neuem. Die linke 
Seite hat die Form

y  (— l ) k+1 V log P y (—  U*+1 y  log P
i k n P —  1 i k ^ p ^ p — l )

P=T p—T

Da A =  1 für N *  <  p  N ,  A =  2 für <  p  ^  u. s. w. und

V  )2 fL E . =  0(log N ) ,  so ist immer 
P<N P  ^

N i  < p ‘ <  N .  also 2  J ° g y n =  o U *
—  1) \1I N /

Ztog2jV\
\ y *  )■

und die zweite Summe ist höchstens 0 1 Ordnet man die erste
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Summe nach den Logarithmen der Primzahlen, so kommt die Formel

2 /-!_ I +1_ + J_\ iiiKJP = 2 2 -L 1-2 8 [ f] jp_l A "

A (- l r + 1~nn +  ° i ! l w )  i iM}
heraus, während die besten bekannten Abschätzungen einer ähnlichen

Summe 2  — ei nem Fehler der Ordnung c_<*̂ loĝ  behaftet sind. 
VSiN V  ^

n n
Aus der Wahl v (n )  — sin —  ergibt sich analog

£

71V ß n« —. 1
W (p ,  v) — sin —  vs V * ^ -8— y , V ■=- 1 (mod 4)

7TV 1   (   1 nnks
W (p ,  v) — sin —  v* p e-----  ̂ j , p  =  3 (mod 4).

[log afl 
,-----v

log v\
i=p<£ p  ■

gesetzt wird. 

( -  i)*+ i 
+  12Jfc+l̂ iV %

w  ' 3dfe»rH-i\ r* I

I  X  . ]  y  ( ~  1)*+1 ( _ J 7_ _ , \\2h -)- 1 J 2k+i^N -|- 1 \2k -f- 1 /
: 2  - ^ n r lo« < 2*- +  *)• (4.12)

Es ist klar, daß man durch Einführung von Charakteren zu ähnlichen 
Sätzen für die Primzahlen einer beliebigen arithmetischen Reihe gelangen 
kann.

5. D ie M itte lw e r te  in der Th eorie  der Prim zah len .

Die Identitäten wie z. B. (3,5), (3,7), (4,11), (4,12) u. s. w\ sind ohne 
jeden Zweifel schon an sich bemerkenswert. Ihre wahre zahlentheore- 
tische Bedeutung kommt aber erst durch Einführung von gewissen 
Mittelwerten zum Vorschein. Zu diesem Zwecke bezeichnen wir

M ( m - , < j ( k ) )  =  j ^ { k ) m  I?(*). (6.i)
*=i i

Dabei sind f ( k )  und g (k )  zwei beliebige Funktionen mit der einzigen
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n
Beschränkung, daß ^ g ( k )  für kein n  1 gleich Null sein darf. Die

i
Funktion g (k )  spielt also die Rolle des Gewichtes. Diese Definition unter
scheidet sich von der üblichen nur dadurch, daß wir auch nichtpositive 
Gewichte zulassen wollen.

Der Anlaß zu dieser Begriffsbildung wurde durch (4,8) im Falle 
s —  1 gegeben. Es ist

also

4 8 —) +

(5,2)

(ß,3)

Beide Summen auf der rechten Seite können mit beliebiger Schärfe 
asymptotisch berechnet werden. Es ist z. B.

N 1
■ °g N  -!- ( !  I 2 N  +  °2 -i n

v lo K »  i _ log2iV +  6. + } S B S  +  o

w (6,4)

T n

also asymptotisch

M

Dabei ist C  die E ulehschb Zahl und

2 N
/log N \ 

\ X *  /

( v  +  log k : - lüg N - 0  +  +  0 | f,log N  +  C

C\ =  lim { 2  — ---- log2 iV
N—+O0 1 1  ̂ “

(n \

Der Leser wird sicher und mit Recht fragen, warum wir den Mittelwert 
von (y> -f- log k ) und nicht den von y) berechnet haben. Der Grund ist 
einfach und wird auch bei späteren Gelegenheiten zur Geltung gebracht. 
Wenn in der Formel (5,1) die Funktion f ( k )  von einer Konstante nur 
wenig abweicht, so wird auch der Mittelwert von dieser Konstante nur 
wenig ab weichen, wie immer auch die Gewichte g (k )  gewählt wurden. 
Nun ist es aus der Theorie der £(s) wohl bekannt, daß

y)(x, — 1) — log x  —  C  4- r (x ), r (x )  — 0(e-4*og*). (5,6)

Die Funktion

y ( f , -  l )  +  log4 =  l o g f f - C  +  r ( | )

besitzt also die erwünschte Eigenschaft.



12 M. Kössler:

Es entsteht jetzt die Frage, in welcher Beziehung die Gleichungen
(5,2) und (5,6) zueinander stehen. Aus (5,6) auf (5,2) zu schließen, isl 
unmöglich, denn (5,6) ist eine Näherungsformel, während (5,2) ein exaktes 
Resultat darstellt. Aber auch jeder Versuch aus (5,2) (5,6) zu gewinnen, 
ist fast sicher hoffnungslos, denn dadurch wäre das Primzahlproblem rest
los gelöst. Alles was man erreichen kann,ist in folgender Formel enthalten.

N

+  ? T l0* *

N 1

N

* 1
log k 

k
— (log N Q Z -lr -I A

(5.7)

Der asymptotische Wert dieser Summe ist also nach (5,4) 

G2 -f 2C\

das heißt

log N  , C_ ¡log N\ 
+  2 N  1 \ N 2 JN

C *  +  2C\ 

log N  +  G

was auch aus (5,5) gefolgert werden kann.

M ' r i i  H)= o W' (5,8)

Nach diesem Muster wollen wir jetzt die allgemeinem Identitäten 
(4,8) und (4,9) interpretieren. Es ist

( I N  \ 1 \ N A I
k ' + l y , \ ~ k ’ T i ) = 2w*l°gw' 2—• (ö,ö)

y
2  (— l )w + 1 n* log n  +  2S + 1 log 2 ^ n B

M= 2

Diese strukturellen Identitäten sind Primzahlsätze derselben Natur wie
(5,3), wenn R(s) ¡> —  1 gewählt wird. Die asymptotische Auswertung 
macht keine Schwierigkeiten, denn die rechte Seite kann mit Hilfe der 
E u le r -M aclaurinschen  oder einer ähnlichen Formel*) immer mit be
liebiger Genauigkeit berechnet werden. Der Sonderfall s =  0 verdient 
dabei eine eingehendere Untersuchung und wir wollen ihn deshalb in 
diesem kurzen Berichte nicht weiter verfolgen.

Bei der Wahl s =  —  1 in (4,9) ergibt sich:

2 n

(5,10)

(5,11)

*) M. KÖSSLER: A sym p to tisch e  Entw ick lungen  usw. Bullet, intern,
de l’Acad. d. Sc. de Boheme, 1941.
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Zur asymptotischen Auswertung benützen wir die Formel

2
(— 1)*+1 log k —  — C  log 2

log2 2
+  (— 1)*+1

log N
~ 2 Ñ ~

+  0 U -w
z -

,v 1Î
log N  — log 2 -f C  +■ 1 +  ( -  1)

2 N

N  I J \ (ß.l

- + ° W -
2)

2 (— 1)*+1
1<)g 2 +  ( 2iV +

Die rechte Seite von (5,11) ist also 

log 2 {log N  — C } +  

und infolgedessen

M  { v (!■ “ l)+ log h FF )=log N  -  0

u *  i f  +  l + ( - 1 ) , |"g2JV * T 2 AT 0 w
(— lp+1

(5.15)

2N  loglT <l0g Ä  +  0  -  <' +  < -  ‘ )Ä> 2> h "  ( F )  <n' 

Eine Analogie zu (5,7) bildet die Formel

%  F F '  ( ! )  =  F F  " og A’ +  e -  ( I - H - 1  )»)iog 2} +  o  (!° - ^ )-
(5,14)

Zum Schluß sei noch ein allgemeiner Fall erwähnt. T schebyschef 

hat folgenden Satz bewiesen. Wenn v ( x )  eine monoton abnehmende 
Funktion ist, so gilt unter gewissen Einschränkungen die Näherungs
formel N

2 ' v ( p ) log p  ~  j v { x )  da:.
PS=N a

Wenn wir in (4,3) die Bezeichnung

Jlog p  W (p ,  v) =  * P { N , v)
>y><2V

einführen, so ist
N  , N

2  —  {v W ( N .  r)} =  2  v ( n ) loß n -
v=l v 1

und infolgedessen

M  |r W (N ,  v ) ; y j  =  2  v i n ) log ”  2

Daß diese exakte Identität ein Gegestück zu (5,15) bildet, geht aus den 
Näherungsformeln

xV -V
2 v (r i ) log n  ~  A  -f /v ( x )  log x d x

">. 15)

>-17)

2 —  i n
log N  C
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hervor. Denn log x  ist monoton, so daß nach dem Mittelwertsatze
b £ b

f f ( x )  g ( x )  d x  =  g (a )  f f ( x )  d x  +  g (b )  f f ( x )  d x ,
(i a f

N  N

J v ( x )  log x  d x  —  log N  J v ( x )  d^. 
i t

Die rechte Seite von (5,17) ist also asymptotisch der rechten Seite von 
(5,15) gleich.

Durch diese meistens aufs Geratewohl gewählten Beispiele sind die 
Möglichkeiten, welchen die Primzahlidentität den Weg öffnet, keines
wegs erschöpft. Das wird eine längere, vielleicht sogar eine sehr lange 
Zeit in Anspruch nehmen.

6. D ie Faktoren  von  Moebius.

Verschiedene Eigenschaften der M oehifsschen Faktoren ¡u (n ) sind 
wohlbekannt; wie z. B.

d/n
0. n  >  1 i ; 2

f i { n )
=r- 0. ( 6 . i ;

Es gibt aber selbstverständlich eine unbegrenzte Menge von solchen 
Beziehungen. Wir wollen da nur drei erwähnen.

2/M(d) log d —  0, wenn n  4= p k
A¡n

-- --- —  log p , wenn n  — p k', 

2  <9(d) /i log d 2 log n.

( 6, 2)

(6.3)

(6.4)

Der Beweis kann ganz elementar durch vollständige Induktion geführt 
werden. Dasselbe leisten aber auch die Gleichungen

£'(*) _ y  log n  y  f A n )  =  y  log V 
^  „ 7 ) *  —  rC («) T  n s

' f(s) Y  »* i »* i » '

-  2 c<») c'(») =  2
0 ( n )  log n

=  2
0 { n )  log n  ^  p ( n )  

T  ra*-" * 2
log n

i n K T  n* T  mr 

Die Formeln (6,2), (6,3), (6,4) sind mit den Identitäten (P), (T^ und (T2)
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aus dem Abschn. 2 vollkommen äquivalent. Wir werden diese Behaup
tung nur im Falle (P) beweisen. Wenn die linke Seite von (6,2) als v{ri) 

bezeichnet wird, und ist V (n ) die in (1,2) definierte Funktion, so ist 
nach (6,2) N

% > { n )  V ( n ) =  — ^  log P ^ V ( p k). (6,5)
J V<N pk-^N

Auf der linken Seite ist nach (1,2)

V{n) v{n) -f- v(2n) -[
" ( [ 3  *

Wenn wir also in der linkseitigen Doppelsumme (6,5) alle (Bieder mit 
demselben v (k )  zusammenfassen, so bekommen wir

v(fc) ^ v { d ) .
dß:

Da aber v (d ) nur dann von Null verschieden ist, wenn d p k, so ist

2r(d) =  — log Pi +  « 2 log p 2 +  +  * r log p T},

wobei

Also

dß -

k ^  p i '  p ?  p  

v (k )  2 v (d ) --- —  v (k ) log k,
dß-

und die linke Seite von (6,5) nimmt die Gestalt

—  £«;(*;) log k
¡t-i

an. So haben wir einen neuen Beweis von (P) gefunden. Daß man auch 
umgekehrt aus (P) auf (6,2) schließen kann, ist fast selbstverständlich.

Denn bei der Wahl v {n ) =  — , R (s )  >  1. N  ->  oc verwandelt sich (P) in
n*

die oben beim Beweise von (6,2) benutzte Gleichung

p F  1
Aus der Theorie der Funktion £(<?) sind folgende asymptotische 

Abschätzungen bekannt.
tu (n )  log n

SW(-r) =  2 / '(w) =~- x r t ( x ) .  f ( x )  — 2
nr?3-

, , V ,«(«)
i M  =  2  — •

71 <!■  IV

1 r2(;r).

(«.«1

Dabei sind alle drei Funktionen r x{x ) ,  r2( x ), g ( x )  von der Ordnung
0 {p —*\\o9T)'
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Um genaue Mittelwerte für diese Funktionen zu berechnen, be
dienen wir uns der inversen Form der Ident. (Tx) und (T2) (Abschn. 2). 
Es ist nach (1,5)

[I]
|  ©w I m m  F(«fc) =  i 7 w ,
i fc=i 1[£]
2 0 (w) log n V(nk) =  2 % V (k ) log k,
i *=i i

N

(Ti)

(T 2)

[f]

also auch

N  t»t Ln J N  N

2 log — 2p f i )  V ( n k )  =  log N % V ( k )  —  2 2 V ( k )  log k . (T3
i n fc=i i i

Die speziellen Wahlen V ( n )  =  1, V { n )  =  — , V ( r i )  =  — ^  n führen
n

sofort zum Ziele.
n

-  -  N?«(■ *©)
I  P r  log ^  f »  9 «  ( f ) )  =  N  log N  - 1  log k^  lo g  ^ ( »  O T I -
i  n n*\ \n

4 ® ( » )  m  4 1

V  0(tt) log w  ̂[ A ]  _  0 ^  log fc 
t  n ~ T  k

(6,7)

(6,8)

log k
k

(6.9)

Die Faktoren @in) l ° g 71 ]Qg gjn(̂  j j e Gewichte, welche
n n n n

bei d^r Bildung der Mittelwerte benützt werden müssen. Es entsteht also 
die Notwendigkeit, die summatorischen Funktionen dieser Gewichte zu 
berechnen. Zuerst wenden wir die Formeln (Ta) und (T2) des Abschn. 2

bei v(n) — —  an. 
n

[f] 1
n ( 6 , 10 )
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Einige Sätze aus der elementaren Zidilenl lieorie.

y  ® ( n ) log n  _  9 y  log k f l  J_ 
i n i k ( 1 r 2

17

(«, 10)

Zweitens müssen wir asymptotische Formeln für diese ¡Summen ausfindig 

machen. Dazu ist die Gleichung (3,4) gut geeignet. Bei der Wahl g(k) -- ,

N 6){n)

f(x)

2i n

+ S ’
Q =  [A 2], ist nach (d,

G 1 . 1 i 1 1 .
'/■|l 1

m '

-1 I -1 r  /•

L/CJ

1 1 i -  , , 1 \
i -, s | .| Hü) f(r).

( (U l)

Die Auswertung der rechten »Seite ist leicht. Fs ist

1 1 i 1 log |- C i  G( U~1  ̂~2~ r '[!] * m /, i \A/

It( 1 (log A  j
<■> 1

? ¥  i 4 )
'5,4) ist also, da Q — |[AG, log Q ■1 log N +  0(N

2 = 4  log« *v f  i»g .v c- -  !- o

Denselben Wert bekommen wir nach ähnlicher Rechnung für die zweite
r

Summe 2- Weiter ist

/('•) Hü) -  log .V Gf "(¥)■
also endlich

*  m2 i l̂og NX
_ n J  log* .V +  26' log .V f  < •* -  26', 0 (6.12)

Ein ähnliches Verfahren führt zur Auswertung der zweiten Gleichung
(6,10).

N &(n) log n 1 
i n 3

wobei

2  ̂  -  4  lo g » A ' -h 6' log* A ' 2CC, -  V, +  0 f c ) , (6,13)

Co -- lim V  log2 k 1
4  k 3

log:’ n
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Die gesuchten Mittelwerte der Funktionen l~ül(x), f(x)  und g(x) sind 
also nach (6,7), (6,8), (6,9), (6,12), (6,13) leicht zu berechnen. So ist z. ß.

+  +

(6.1.4)
20 log AT +  C2 — 36\

£log2 N  +  2C log N  +  C2 —  201
0

1I n
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Erhaltungsmöglichkeit von alten Landoberflächen.
VIjA 1)1 Milt ,1. NOVÄK.

( Fingegungen 30. November 1942.)

In den sechziger .Jahren des vorigen .Jahrhunderts wurde die Lehre 
von T a lb ildu n g  durch das fließende Wasser von der großen Mehr
zahl der Geographen und Geologen als richtig angenommen. Lrosion 
in die T ie fe  wurde als die dabei tonangebende Tätigkeit erkannt, 
während der Erosion durch Regenwasser und Abspülung von abge
witterten Stücken des Gesteins an den Talgehängen  als dieselbe 
begleitende Kraft auch ein maßgebender Anteil an der Modellierung des 
Reliefs der Erdoberfläche eingeräumt wurde. So begannen sich die früher 
recht vagen und verschwommenen Vorstellungen von der Entwickelung 
der Oberflächenformen der Erde zu klären.

Es erscheint schon der einfachsten Überlegung selbstverständlich, 
daß Talbildung sich nicht unter das Meeresniveau fortsetzen kann. Fis 
erheischte jedoch eines mehr komplizierten, durch Erfahrung unter
stützten Studiums des Problems, um den Begriff der Erosionsbasis als 
eines idealen, vom Meeresspiegel an den Küsten sich langsam in das 
Innere des Landes hebenden Niveaus, unter welches sich die Talböden 
nicht erniedrigen können, aufzustellen.1) Damit erwuchs die Vorstellung, 
daß nach Auf hören der Tiefenerosion die Seitenerosion der Flüsse sich 
mächtig entwickelt und Talböden breit macht; gleichzeitig werden Tal
gehänge durch Verwitterung, Abspülung und andere damit zusammen
hängende Einflüsse mehr und mehr abgeflacht. Eine logische Folge dieses 
Erkenntnisses war es, daß man zu der Vorstellung gelangte, daß, unbe
grenzte Zeit und ruhige Entwicklung vorausgesetzt, die E rd o b er flä 
che nicht nur in den Talböden, sondern auch außerhalb dieser zu einer 
der Ebene sich nähernden Fläche, einer Penep la in  oder Fastebeno 
e rn ied rig t werden muß. Es war der amerikanische Geologe A. R. M ak -

!) Später wurde dieser Begriff dahin modifiziert, daß man darunter das Niveau 
des niedrigsten Teiles der ein Land entwässernden Flüsse versteht (Johnson, 1929).
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viNB, der in den siebziger Jahren diese Vorstellung ausgearbeitet hat. 
während der Name vom W M. Davis aus dem Jahre 1889 stammt.2)

Die Idee der Fastebene oder Rumpffläche,3) wurde anfangs vieler- 
seits heftig angegriffen und es wurden darüber schier unendliche Diskus
sionen geführt.4) Es hat beiläufig drei Jahrzente gedauert, bevor ihre 
theoretische Berechtigung ziemlich allgemein durchdrang und zum Ge
meingut der Wissenschaft wurde.

Fs war in erster Reihe wieder Davis, der diesen Gedankengang weiter 
spinnend in geomorphologischer Betrachtung zur Aufstellung der Zyk
lentheorie gelangte. Falls die zur Fastebene führende ruhige, von ihm 
als normal bezeichnete (durch rinnendes Wasser bedingte), Ent- 
wicklung unterbrochen wird, sei es infolge von Senkung der Erosions
basis oder von Hebung der Erdkruste im Bereich der Rumpffläche (mit 
oder ohne Deformierung derselben), wird die vorher (,.im vorigen Zyklus“) 
mehr oder weniger abgeflachte Erdoberfläche durch neu sich eintiefende 
Flüsse zerschnitten. Die schon existierenden Täler vertiefen sich, ihre 
Gehänge werden steiler und nur über diesen besteht eine Möglich
keit, daß Teile der im vorhergehenden Zyklus geformten 
Erdoberfläche erhalten bleiben. Auch diese Folgerung wird in der 
Gegenwart kaum noch ernstlich bestritten.

Je tiefer die neue Erosionsbasis unter die des vorherigen Zyklus 
zu liegen kommt, desto intensiver wird die Zerschneidung durch die sich 
vertiefenden und zugleich verbreitenden Täler, desto mehr werden die 
durch sie nicht direkt betroffenen Räume eingeengt und ihr früheres 
Verbreitungsgebiet durch Talgehänge des neuen Zyklus eingenommen. 
Die Dichte dieses ,,verjüngten“ Talnetzes ist bedingt durch die Tiefe 
und Entfernung der Erosionsbasis, das Klima, die Durchlässigkeit des 
die Landschaft unterlagernden Gesteines, die Art und Intensität der 
Bewachsung, in gewissem Grade auch durch die Dauer des neuen 
Zyklus und noch durch andere Umstände.

-) Das »Schrifttum wird am Schlüsse der Abhandlung in alphabetischer An
ordnung nach den Verfassern angeführt.

3) Die Namen werden oft als gleichbedeutend angesehen; doch sollte man nicht 
vergessen, daß der Ausdruck ..Fastebene1" rein beschreibend ist, während „Rumpf
fläche11 eine Andeutung des Verhältnisses zum geologischen Bau enthält. O bst  

empfiehlt den Namen „Rumpffläche“ , obwohl sein Einwand gegen den Termin 
..Peneplain1" (Supon, „Grundzüge S. 443) mir nicht viel Gewicht zu haben 
scheint.

4) Besonders deutsche Geographen und Geologen waren anfangs in großer
Anzahl dem Gedanken der Fastebene im Sinne von Davis abgeneigt. Bei vielen hat 
wohl auf diese ihre Haltung in erster Linie die große Autorität von F rkd. R icht- 
LlOFEN eingewirkt, welcher der Ansicht war. daß das fließende Wasser nur lokale 
Einebnungen schaffen kann, während große Rumpfflächen das Werk der Meeres
wellen auf einem sinkenden Festland seien. (Vergl. Ausführungen, 1882.
S. 767 ff., ferner 1886, S. 353 ff., 670 f.)
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Wenn in dein neuen Zyklus die Eintiefung der rräler nach und naeli 
erlahmt und die in ihnen fließenden Wasserströme ihre Sohlen zu ver
breitern anfangen, gleichzeitig auch Talgehange abgeflacht werden, 
nähern sich die Gehänge benachbarter Täler einander mehr und mehr 
und die a lte  O berfläche zwischen ihnen wird schmäler und schmäler, 
bis sie schließlich ganz verschw indet und die Talgehänge sich gegen
seitig in einer Schneide berühren.

Das geschieht freilich nicht überall im Gebiete der alten Rumpf
fläche zu gleicher Zeit, aber der Prozeß ihrer Zerstücklung schreitet im 
Verlauf des neuen Zyklus unaufhaltsam fort; sie verschwindet vollständig 
lange bevor das Rumpfflächenstadium von neuem erreicht und eine neue 
Kastebene entstanden ist. Nur so lauge, als der neue Zyklus nicht 
so weit wie der ä ltere  gediehen ist, können Zeugen von diesem 
sich erhalten . Auf einer Fastebene bleibt nicht die geringste Spur des 
alleren Entwicklungszyklus übrig.

B leiben die Reste der ä lteren  O berfläche auf Zwischental
scheiden. solange die Abhänge benachbarter Täler sich noch nicht be
gegnet haben, unverändert ? Es sieht fast so aus, als ob die meisten 
Fachleute, welche sich bis vor etwa zehn Jahren mit diesem Gegenstände 
beschäftigt haben, so dachten. Wir lesen in ihren diesbezüglichen Arbeiten 
immer wieder von in oberen „Stockwerken“ verschiedener Landschaften 
erhaltenen Rumpfflächen größeren oder kleineren Alters. Keine Bemer
kung läßt gewöhnlich vermuten, daß sie die Sache anders aufgefaßt 
hätten, als daß die Flächenreste noch in derselben Lage des Gesteins sich 
befinden, wo sie einst entstanden sind. Und dabei mußte doch klar sein, 
daß die Einflüsse, welche Talgehänge verflachen und erniedrigen, auch 
über ihnen in ähnlicher Weise wirksam sein müssen. Sie wurden z. B. von 
vielen für die Konstanz der Gipfelhöhen verantwortlich gemacht. Es 
scheint wirklich so zu sein, wie es F enxemax sagt (S. 182), daß die Lehre 
von zyklischer Entwicklung der Erdoberfläche die Idee der Abtragung 
ohne Änderung der Formen aus dem Gedankenkreis der Forscher ver
drängt hat.

In den älteren Schriften von D avis selbst (1909, 1912. 1922) finde ich 
keine Erwähnung von der Möglichkeit derartiger Modifizierung von Fast- 
ebenen. In der Abhandlung vom J. 1932 kommt diesbezüglich nur der 
folgende Satz vor: „Frühere Fastebenen erleiden jetzt eine tiefe Zer
schneidung... in einem viel schnelleren Tempo als sie erniedrigt werden 
(„degraded“ ; S. 426).

In neueren Handbüchern der Morphologie, bzw. Geographie ion 
folgenden Autoren habe ich umsonst eine Anspielung an diesen Gedanken 
gesucht: D e M artonne , P hilippson , (S cpax ) -O est. M a u l l .
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Ich finde die Idee, daß auch während eines neuen Zyklus die ältere 
Fastebene modifiziert, bzw. erniedrigt wird, zuerst klar ausgesprochen 
in der die Geomorphologie betreffenden am erikan ischen  L ite ra tu r  
des vo r ig en  Jahrzehnts. Diese war mir leider nur in einem kleinen 
Ausschnitt zugänglich, sodaß ich den Ursprung und Entwicklung dieses 
Gedankens nicht verfolgen konnte. Ich finde, daß im J. 1931 A shley  von 
„jugendlicher Szenerie“ der ganzen Erdoberfläche spricht und sagt, daß 
,,kein Teil der Erdkruste, wenn er ununterbrochener aktiver Erosion 
ausgesetzt ist, sich über eine geologische Periode (z. B. Alt- oder Jungtei- 
tiär) unversehrt erhalten kann“ (S. 544). Deutlicher spricht er im J. 1935. 
Er sagt unter anderem (S. 1398): .,Wenn Gipfel von Hügeln zwischen den 
eine Peneplain zerschneidenden Tälern erniedrigt werden, können sie 
immer noch großes Maß von übereinstimmender Höhe bewahren. Solche 
Oberfläche wird bezeichnet als Spur („trace“ ) von der Peneplain.

Von derselben Sache handelt F ennkman  im J. 193b. Ein großer 
Teil seines Artikels „Oyclical and non-cyclical aspects of erosion“ ist 
diesem Gegenstände gewidmet. Nach ihm werden Flächen zwischen 
Tälern erniedrigt, ohne ihre Form wesentlich zu ändern (S. 182) und das 
kann ohne theoretische Grenze der gleichzeitigen Hebung fortgesetzt 
werden (S. 184/5).

Es scheint jedoch nicht, daß diese Ausführungen amerikanischer For
scher außerhalb von Amerika viel Beachtung gefunden hätten. M ac h a - 
tschek in seinem monumentalen Werke, „Das Relief der Erde“ , führt die 
Arbeit von A shley  vom J. 1935 an (II. B., S. 332) und bezeichnet sie als 
,,sehr beachtenswert“ Aber andere Stellen seines Werkes zeugen nicht 
gerade davon, daß er das Problem stets gehörig vor Augen gehalten 
hätte, wie eine solche Stelle noch weiter unten zu erwähnen sein wird.

Tn einem Artikel von B ehrmayn  wird davon gesprochen, daß die 
höheren ,,Stockwerke“ von Taunus noch völlig in Arbeit sind und 
daß ein seiner Schüler festgestellt hat. wie stark die Abtragung dort ist 
(S. 170). ,,So,“ sagt er, „kann ich den Autoren nicht folgen, welche die 
höheren Flächen und ihre Stufen nur durch die Klimate der Vergan
genheit erklären wollen.“ Es wird nichts darüber gesagt, daß bereits an
dere Forscher Ansichten von fortgesetzter Erniedrigung höherer Stock
werke ausgesprochen haben.

Die Sache erscheint nicht unwichtig: sind wir nicht genötigt anzu
nehmen, wenn wir eine ergiebige Abtragung der Rumpfflächen auch nach 
ihrer teilweisen Ausschaltung aus den Prozessen der neubelebten Tal
bildung zulassen, daß sie bedeutende Veränderungen erfahren haben? 
Soll man nicht so weit gehen und die Möglichkeit offen lassen, daß die 
mehr oder weniger eingeebneten „Reste von Fastebenen“ zu beliebiger 
Zeit aus verschiedenen anderen Formen entstehen konnten? Damit
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würde aber die ganze Zyklentlieorie schwer erschüttert werden und ein 
großer Teil des geomorphologischen Denkens der (legenwart in's Wanken 
geraten.

Zweifellos müssen wir annehmen, daß besonders das spülende 
Wasser in humiden und semihumiden Landschaften immer eine größere 
oder kleinere W irkung aufseinen Untergrund ausüben muß. Dieser 
Einfluß ist zum Teil mechanisch, zum Teil chemisch. Die Intensität 
der mechanischen Tätigkeit hängt in erster Linie vom Böschungswinkel 
der Unterlage ab, analog wie es beim fließenden Wasser gilt: Je größer 
der Winkel, desto wirksamer die Abspülung unter sonst gleichen Ver
hältnissen (Widerstandskraft des Untergrundes. Häufigkeit und Heftig
keit von Regen oder Sehneesehmelze usw.). Nachdem Reste von Fasl- 
ebonen im allgemeinen unter flacheren Winkeln einfallen als Talab- 
liange von Tälern, bevor dieselben weitgehend abgcflacht wurden, oder 
als erneuerte Vertiefung von Tälern sie wieder steiler zu machen begann, 
ist es klar, daß wir auf ihnen eine geringere Wirkung der Abtragung er
warten können. Die chemische Wirkung ist dagegen in erster Linie von 
der Löslichkeit des Untergrundes abhängig.

Betrachten wir die Einflüsse, die zur V eränderung von F lä 
chen oberhalb  der neu sich entwickelnden Tä ler in einem neuen 
Zyklus hinarbeiten; zuerst diejenigen im humiden Klima,.im normalen 
Zyklus nach dem D avtsschkn Ausdrucke. Fs scheint sicher zu sein, daß, 
wenn eine F läche nicht ziem lich  stark geneigt ist, die A b 
spülung festes Gestein mechanisch kaum angreifen  kann. Die 
logisch sich daran knüpfende Frage, wie groß die Neigung sein muß, um 
das zu ermöglichen, können wir nicht beantworten.

Wenn ein Zyklus in dem Stadium unterbrochen wurde, in welchem 
er von dem Endziel, der Ebene, noch weit entfernt war und infolge dessen 
die Zwischentalgebiete noch ziemlich bedeutendes Relief besaßen, sind 
dieselben stellenweise noch ziemlich steil und man muß annehmen, daß 
starke Abspülung dort auch festeres Gestein angreifen und an ihm nicht 
viel schwächer arbeiten w ird, als sie es auf gleich geneigten Talabhängen 
tut. Natürlich wird das auf Verflachung des Reliefs des Vorzyklus, wie er 
beim Anfang des neuen Zyklus existierte, hinzielen. Falls aber der ältere 
Zyklus weiter fortgeschritten, und das Zwdschentalrelief flacher war, 
sind die festeren Gesteine dem Einfluß der Abspülung weniger oder 
gar nicht zugänglich. Man muß auch bedenken, daß auf weniger geneigten 
Flächen sich gewöhnlich verwittertes Material des Untergrundes hält 
und denselben vor Abspülung schützt, während es auf steileren Bö
schungen unter Wirkung der Schw erkraft sofort oder sehr bald nach dem 
Abwittern entfernt wird und sich dort also nicht in bedeutenderer Mäch
tigkeit anhäufen kann.
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Die V erw itte ru n gsd eck e  w id ersteh t v ie l w en iger der A b 
spülung, falls sie vor derselben nicht wirksam durch dichte Vegetation 
geschützt wird, wie davon noch die Rede sein soll. Kolloidale Partikelchen 
werden ausgeschwemmt, aber auch Sandkörner und sogar gröbere, noch 
unverwitterte Gesteinstücke, welche dieVerwitterundesdecke umschließen, 
werden, wenn die Fläche, auf der sie liegen, nicht zu wenig geneigt ist, 
von Wassersträngen bei heftigen Regengüssen und jäher Schneeschmelze 
mitgerissen oder wenigstens ein Stück weit fortgeschoben. Die Ver
witterungsdecke wird dadurch nicht wesentlich dünner gemacht, weil das 
Gestein unter ihr weiter verwittert.

Die Verwitterung des Gesteins geht von der Atmosphäre aus und 
dringt je nach Verhältnissen tiefer oder weniger tief in das usprünglich 
feste Gestein hinein. Im großen und ganzen bleibt im petrographiseh 
homogenen Gestein d iese T ie fe  unter k leineren  F lächen  gleich . 
Nur an Spalten oder Klüften des Gesteins, auch z. B. auf solchen, die mit 
Reibungsbrekzie ausgefüllt sind, dringt die Verwitterung tiefer hinein.

Von Talgehängen werden die abgewitterten gröberen und feineren 
Bestandteile des Gesteins, bzw. der Elemente seiner Verwitterungsdeckc, 
auf die Talsohle herabgetragen. Dort werden sie früher oder später vom 
Strome erfaßt und weiter befördert. Auch ein Teil des analogen Mate
rials von Rumpfflächenresten gerät mit der Zeit auf den unter ihnen 
liegenden Gehängen von aktiven Tälern; ein anderer wird in die Dellen, 
die flachen, ständige Wasserläufe entbehrenden Rinnen, welche auf Zwi
schentalgebieten Vorkommen, getragen. Auch dieses Material wird dann 
nach und nach entlang der Dellen in Wasserläufe transportiert, in welche 
die Dellen münden ; das geschieht wohl meistens ruckweise, wenn sich die 
Dellen nach Schneeschmelze oder nach heftigen Regengüssen auf eine 
Zeit lang mit Wasser füllen.

Durch diese oder die sie ersetzenden Prozesse, die später zu er
wähnen sind, werden a lle  F lächen  eines Landes, das einen Ab fluß  
besitzt, wenn sie noch so wenig geneigt sind, ständ ig e rn ied rig t. Das 
Maß dieser Erniedrigung ändert sich freilich nach verschiedenen Um
ständen. Ganz horizontale Flächen, die der Regel durch diese ihre Lage 
entgehen würden, gibt es jedoch kaum; vielleicht nur Oberflächen ge
wisser Seeablagerungen machen da sehr seltene Ausnahmen.

Auf den weniger geneigten Flächen, wo nur die abgewitterten Ge
steinspartikel der Abtragung unterliegen, erfolgt diese, wesentlich von 
Abspülung besorgt, derart, daß die jeweils entfernten Massen Körper 
bilden würden, welche im großen und ganzen mit der ursprünglichen Erd
oberfläche parallel wären. So sind die durch diese A b tragu n g  nach
einander geschaffenen  F lächen  den, die die Ausgangsformen bilde
ten, beinahe paral lel .  W ir können also annehmen, daß die Form
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bei diesem Prozeß erhalten  b le ib t oder sich nur unbedeutend än
dert, w ird jedoch im ganzen Gesteinskür per immer tie fe r  und 
tie fer  v erlegt. Der Umstand, daß an Spalten die Verwitterung tiefer 
eingedrungen war als in der Nachbarschaft, wird diese Regel kaum 
wesentlich beeinflussen, obwohl wahrscheinlich solche „Schwäche
linien" oder, präziser gesagt, Schwächezonen, unter Umständen zur 
Entstehung neuer Täler oder Dellen Anlaß geben können.

Die Geschwindigkeit dieser Abtragung ist von der Intensität und 
Schnelligkeit der Verwitterung und Abspülung abhängig.

Es geht nicht an zu sagen, daß die Neubelebung der Tiefenerosion 
für die Prozesse, welche sich an den Resten der Rumpfflüehon ab
spielen. wirkungslos bleibt. Gewiß wäre die Abspülung und ihr äquiva
lente Einflüsse auch ohne Vertiefung der Täler tätig, durch diese Vertie
fung werden sie aber zweifellos verstärkt und beschleunigt. Nicht nur 
daß infolge von rascherem Abfluß des Wassers in Tälern der Abtransport 
von dem in die Flüsse geratenen Material schneller erfolgt und infolgedes
sen Denudation schneller fortseh reitet, es müssen auch an vielen Stellen 
die; Dellen mehr vertieft werden und demzufolge besorgen sie ihre 
transportierende Funktion besser. Weiter kann man annehmen, daß ver- 
steilte Talabhänge auf das abspülende Wasser auch oberhalb ihrer Kan
ten eine stärkere Anziehung ausüben, sodaß das abgewitterte Material 
früher abtransportiert und überhaupt eine schnel lere Abtragung 
erfolgen wird.

Diese allgemeine Erniedrigung der Erdoberfläche auch außerhalb 
der aktiven Täler muß Oberflächenbildungen aus älteren geologischen 
Zeiträumen längst abgetragen haben. Darin können wir die Ursache se
hen. daß Flußschotter,  die äl ter  als pl iozän wären, so selten ange
troffen werden; und doch müssen wir mit ziemlicher Sicherheit anneh
men, daß sie einst weit verbreitet waren und wenigstens am Anfänge 
späterer Entwicklungszyklen auf Zwischentalflächen noch vorhanden 
sein mußten.

Diese Erwägungen erklären auch die Seltenheit von Böden, welche 
durch ihre Beschaffenheit ihren Ursprung in anderen als dem gegen
wärtigen oder diluvialen Kl ima verraten.5) Solche sind vorhanden z. B. 
unter eruptiven Gesteinen, besonders unter Lavaströmen (im Vogels
gebirge in Deutschland, auf den Inneren Hebriden Westschottlands und 
in der Grafschaft Antrim in Irland) oder unter verschiedenen kontinen
talen Ablagerungen (unter Tonen und Zenomansandsteinen in Böhmen.

5) Vergl. darüber den Artikel von Haukassowitz ..fossile Vorwitterungsdek- 
ken" im IV. Bande vom ..Handbuch der Bodenlehre" von K.Blanck, S. 225 fl. 
Audi weitere Bemerkungen über diesen (Jegenstand itn ..Irrsten F^rgiinzungsband“ 
desselben Handbuches, S. 144 ff.
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und unter der Potomac Formation der atlantischen Ebene der Vereinigten 
Staaten von Amerika). Das ist also an Stellen, wo die Böden bald nach 
ihrer Entstehung durch eine sie schützende Gesteinsmasse zugedeckt 
wurden, oder die Schollen der Erdkruste, auf welchen sie sich befanden, 
relativ zum Meeresspiegel gesunken sind, sodaß die Abtragung auf ihnen 
schwächer wurde und später es dort ebenfalls zur Zudeckung durch 
das Wasser eines Meeres oder Sees, oder durch den vom herumlie
genden Lande hingetragenen Detritus kam.

Dadurch, glaube ich, entfällt auch die Notwendigkeit einer Unter
suchung (bzw. ist eine solche unmöglich gemacht), zu der M achatschek 

anregt, ,,wie hoch an Gehängen von Restbergen der mitteleuropäischen 
Rumpfflächen fossile Verwitterungsböden hinaufreichen“ (FT. T., S. 587).

Regelmäßig werden R um pfflächen  von Erhöhungen über
ragt, welche auch Skulpturformen sind und allgemein als gleichzeitig 
mit dem Flächen entstanden betrachtet werden. Obst hat für sie den 
Namen R um pfrestberge vorgeschlagen (S upan-O hst, S. 298).

Eine Art solcher wurde zuerst im Jahre 1900 vom V B ounhaudt  

aus den südöstlichen Teilen von Deutsch-Ostafrika beschrieben und von 
demselben als I nsel berge bezeichnet; dieser gut geeignete Name wurde 
dann für entsprechende Erhöhungen allgemein angenommen in dem 
Maße, daß er oft genug in deutscher Form als technischer Ausdruck 
auch von Engländern, Amerikanern usw. benützt wird (vergl. z. B. die 
Abhandlung von B ailev  W ill is ). E s scheint jetloch, daß echte Fnsel- 
berge nur im wärmeren und semihumiden, wenn nicht auch in noch 
etwas ariderem Klima entstehen.

Trotzdem soll keineswegs gedacht werden, daß über Rumpfflächen, 
die sich im gemäßigten Klima bildeten, nicht Höhen aufragen können; 
im Gegenteil, solche müssen auch dort auftreten, wenn nicht der Prozeß 
der Einebnung sehr weit fortgeschritten ist, was wohl doch selten vor
kommt. Oft werden über Rumpfebenen H ä rtlin ge  (Monadnocks nach 
einem von D avis gebrauchten Namen) gefunden, die aus besonders 
widerstandsfähigem Gestein zusammengesetzt sind und Fern lin ge  auf 
wichtigeren Wasserscheiden. Es ist zu erwarten, daß diese sich von 
den .,echten" Inselbergen im Sinne B ornhardt ’s durch ihre Formen 
unterscheiden werden. Doch kann die bisherige Forschung wenig dar
über sagen.

Es kann geschehen, und ist allem Anschein nach nicht gar so selten 
vorgekommen, daß eine von, sei es ,,echten“ oder ,,unechten“ Insel- 
bergen unterbrochene Rumpffläche in einem neuen, normalen Zyklus 
zerschnitten wurde. Während dann die Flächen zwischen den Rumpfrest- 
bergen bei ihrer Erniedrigung ziemlich unverändert bleiben, muß man 
annehmen, daß die Abhänge der überragenden Berge immer mehr abge
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flacht weiden. Die noch in Bildung begriffenen ,,echteil“ Inselbeige sind 
recht steil (vergl. /.. 15. Abbildungen und Photographien bei J essen, 
I!>.*}(), Tafel VJI, 3. 4. Abb. M) auf S. (>2 u. a. in.). Es ist aber mit Bestimmt
heit zu erwarten, daß nach einer längeren Entwicklung im Klima, wo 
die Besonderheiten der sie erzeugenden Prozesse (jedes .fahr sich wieder
holende lange Trockenheit, spezielle Art der Verwitterung, »Schicht - 
fluten,0) wenn man auch von der recht problematischen ,,tierischen 
Erosion“ P assarues ganz absieht) nichtexistieren, ihre Seiten mehr und 
mehr abgeflacht werden. Es scheint nicht unmöglich, daß in manchen 
böhmisch-deutschen Mittelgebirgen auf («¡pfeiflachen sich erhebende 
Erhöhungen Kerne von solchen Inselbergen sind, welche aus /eiten der 
wärmeren Weehsclklimate tertiärer Perioden stammen. Die Möglichkeit 
anderer Entstehung können wir andererseits auch keineswegs aus- 
schließen.

Wenn wir auch annehmen, daß die Verflachung eines ursprünglich 
steileren Reliefs über den noch sich vertiefenden Tälern ziemliche Ände
rungen hervorrufen kann, können wir doch nicht denken, daß die: Existenz 
eines flachen Reliefs über steilerem nur einem Verflachen während der 
Vertiefung der jetzigen Täler zu danken hui. Es besteht kein Zweifel, 
daß, Runter sonst gleichen Bedingungen, die Verflachung eines Hanges 
desto schneller fortschreitet, je mehr er geneigt ist. Das flachere Relief 
oberhalb der noch aktiven Täler muß also eine längere Entwicklung 
durchgemacht haben als das steilere in tieferer Lage. »Soweit bleiben 
also die S tü tzen  der Z yk len th eorie  fest.

Falls wir die Möglichkeit der Erniedrigung von Rumpfflächen 
während des neuen, sie zerschneidenden Zyklus zugeben, werden w ir vor 
die Frage gestellt, in welchem Zeitm aß dieser Prozeß verläu ft. 
Es braucht kaum gesagt werden, daß eine absolute Zeitrechnung dabei 
wenig in Betracht kommt. Auch bei der Talbildung und -ausgestaltung, 
welche viel eingehender studiert wurden, können wir darüber wenig sa
gen, ganz spezielle Fälle ausgenommen (vergl. darüber z. B. De M ak- 
tonne , S. (115 u. f.). Ganz sicher ist, daß die Ern iedrigung von 
Zw isch en ta lflä ch en  sehr v ie l langsamer vor sich geht als 
die Ausgestaltung der Täler, vorläufig aber kann davon sehr wenig 
bestimmteres gesagt werden.

°) Bezüglich der Einzelheiten der Entwicklung der Inselberglundschnft. 
sie ausführlicher zuletzt JESSEN aus Angola schildert (l!)3ti. S. 332 342). tau
chen einige Bedenken auf. Da sie aber mit. den vorliegenden Betrachtungen nichts 
zu tun haben, will ich sie hier nicht anführen. Hauptstiche ist. daß sich in (legen
den mit dem Klima, wie es Mittelangola in der («egenwart hat. In.selbergland- 
schaften durch den Einfluß der dort tätigen Einflüsse bilden. Es bleibt späterer 
Forschung Vorbehalten, die bisherigen Theorien zu überprüfen und nötigenfalls zu 
ergänzen oder umzuändern.
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Trotzdem hat A shlev eine Schätzung, sogar im absoluten Zeitmal.!, 
gewagt (1935, S. 1403). Er ist der Meinung, daß die Abtragung auf 
härteren Gesteinen der Appalachies ungefähr 100 Fuß in einer Million 
Jahre beträgt; dieses Maß betrachteter als ein Minimum. Seine Grundlage' 
zu dieser Berechnung ist aber meiner Meinung nach falsch. Er dividier! 
die ganze Zeitdauer, welche seit der Faltung der Appalachies verflossen 
ist (200 Millionen Jahre), durch das wahrscheinliche Maß der gesamten 
Abtragung (etwa 20 000 Fuß); dabei zieht er nicht in Betracht, daß am 
Anfang, bei der Zertalung und Abtragung des neu entstandenen Ge
birges, die Erniedrigung vielmals schneller vor sich gehen mußte als 
in den späteren Stadien desselben und in späteren Zyklen.

Es erschein! also angezeigt, sich derzeit mit allgemeinen bzw. rela
tiven Andeutungen der Geschwindigkeit der f l ächenhaf ten Ab t r a 
gung7) zu begnügen. Mit dem Worte ..relativ" meine ich hier nicht die 
relative, in der Geologie übliche Zeitrechnung auf paläontologischer. bzw. 
stratigraphischer Grundlage, nach welcher wohl selten eine Bestimmung 
möglich sein wird, sondern einen Vergleich mit besser untersuchten Er
scheinungen der Talbildung. Zweifellos aber wechselt das 'Tempo der 
flächenhaften Denudation je nach der Gesteinsbeschaffenheit, dem 
Klima und anderen Umständen in sehr weiten Grenzen.

Sehen wir zu, welche Wirkung die Bewachsung auf sie ausübt. 
Die dichteste Bewachsung stellt der tropische Regenwald dar in 
(Jebieten, wo es keinen Monat ohne bedeutenderen Regen gibt. Es sind 
dort mehrere ..Stockwerke" von Baumkronen, jedes Stück Bodens ist 
von wuchernden Pflanzen eingenommen und vom Humus bedeckt 
Der Untergrund ist dadurch sehr wirksam vor Abtragung geschützt, das 
Regenwasser wird auch bei heftigen Güssen größtenteils durch das Kro
nendach aufgehalten und gelangt nur langsam auf den Boden, durch 
welchen es aufgenommen wird und nur sehr allmählich zum Abfluß ge
langt. Daß es wenig Gesteinsmaterial wegführt, ist daran ersichtlich, daß 
die aus Urwäldern (auch der gemäßigten Zonen) abfließenden Bäche sehr 
klares Wasser haben: werden jedoch die Wälder gefällt, so trübt sich das 
Wasser bedeutend. Vergl. über derartige Beobachtungen in den südl. 
Appalachies F. G. Mokkis, S. 3(>3.

Eine ebene, von Tälern wenig zerschnittene und mit dichtem 
Urwald bedeckte Landschaft erleidet also nur sehr langsame Abtragung. 
Falls aber solche Landschaft von Tälern zerschnitten ist, welche dann

7) Ich will fernerhin mit diesem Weite die Abtragung über den aktiven 
'Tälern bezeichnen. Meinem Wissen nach ist dafür bisher nur von KennEMAN ein 
Termin benützt worden, ,,nichtzyklische Erosion" Provisorisch wenigstens scheint 
mir aber die Bezeichnung ..flnehenhaft", obwohl auch nicht einwandfrei, doch 
besser am Platze'.



Kjlmltim^iiiö.ulic-Iikoit von alten Laii'lohert'läolien.

gewöhnlich tief und steilwandig sind, kommt es dort zur Abtragung 
unter der P flanzendecke; durchnäßter Boden an Talgehängen gerät 
langsam in Bewegung und fließt förmlich hinunter, manchmal auch 'Peile 
der Pflanzendecke mit sieh reißend (Sappeh. S. 21 ff.). Solange jedoch die 
Zertalung nicht zu intensiv ist, schreitet diese Abtragung ziemlich lang
sam fort (ders., S. 24 f.).

Auch in Wäldern der gemäßigten Zonen, und sogar in den vom Men
schen regelmäßig bewirtschafteten, wo das Unterholz viel lichter ist und 
modernde Stoffe meistens bald nach ihrer Entstehung zum großen 'Peil 
entfernt werden, kann die Abspülung dem Untergründe wenig anhuben 
(vergl. G ö t z i n u e k , S. 22). Wenn aber der Wald auf einer geneigten Einehe 
steht, wirkt als abtragendc Kraft das Kriechen des Sehutt.es untrer 
der Vegetationsdecke. Es ist das Verdienst G ö t z i n u k h s , die Sache im 
Wiener Walde gründlich untersucht und auf die Wirkung dieses Prozesses 
nachdrücklich hingewiesen zu haben. Einwände, welche P a s s a h o k  ( Iül2) 
und andere dagegen erhoben haben, können jetzt als überwunden gelten. 
Es besteht kein Zweifel, daß solche Abtragung viel langsamer vor sich 
geht als Wirkungen der Abspülung. Auf jeden Fall können wir an 
nehmen, daß die Abtragung von flachen, unzertalten und von dichtem 
Wald bedeckten Oberflächenformen sehr lange Zeiträume erfordert; 
\ iclleicht können so beschaffene Koste von Fastebenen ganze geologische 
Perioden überdauern.

Anders ist es in lieb ten  W äldern ohne viel Unterholz, wo unter 
den weitständigen Bäumen der Boden allenthalben sichtbar ist. Dort 
fällt der Abspülung eine große Rolle zu und infolge dessen geht die Ab
tragung sicher viel schneller vonstatten als unter dichtem Walde. Solche 
W'älder bedecken große Flächen in Gebieten des tropischen und Mon
sunklimas und man kann kaum zweifeln, daß in der tertiären Ara große 
Teile von Europa eine ähnliche Vegetation besaßen.

In den Savannen, wo der größere Teil des Bodens von Gräsern 
bedeckt ist und (..Gallerie"-) Wälder auf die Nachbarschaft von Gewässern 
beschränkt sind, müssen wir eine weitere Stufe in der Wirksamkeit und 
Schnelligkeit der Abtragung erblicken. Das spülende Wasser kann zwischen 
Grasbüscheln bedeutende Tätigkeit entwickeln, wenn auch der Gesamt
betrag der Niederschläge in den Savannen geringer ist als in den tropi
schen Regenwäldern. Ähnlich verhält es sich in den Steppen, nur daß. 
da es dort nur unbedeutende oder gar keine Wälder gibt, alle ihre Teile 
ziemlich gleichmäßiger und ergiebiger Abtragung ausgesetzt sind.

Es ist unmöglich hier alle Landschaftstypen aufzuzählen, welche sich 
nach den formenbildenden Prozessen unterscheiden ließen. Wenn man als 
normale Prozesse alle diejenigen zusammenfaßt, die im humiden Klima- 
bereich, d. h. in solchem, wo die Verdunstung nicht alles Niederschlags-
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Avasser aiifzuzehren vermag, sodaß ein Teil desselben jedes Jahr zum 
Abfluß gelangt, so schreitet die Abtragung wohl am schnellsten in jenen 
fort, wo im Verlaufe des Jahres größte Gegensätze in der Feuchtigkeit 
auftreten. Denn in der trockenen Jahreszeit trocknet der Boden bis in 
größere Tiefe aus, zerbröckelt und wird dann nach dem Wiedereintreten 
von Regen leicht davongetragen. Dieses W echselk lim a, welches freilich 
schon an halbaride Verhältnisse grenzt, ist wohl einer raschen Abtragung 
am günstigsten. Siehe darüber auch P assakuk, 1920, S. 520 u. f.

Es ist selbstverständlich, daß auch die Na tur  des unter lagern
den Gesteins sich beim 'Tempo der Abtragung geltend macht. Nach 
dem, was w ir über die Art flächenhafter Abtragung gesagt haben, kommt 
es in dieser Hinsicht besonders auf die A r t und Schnel l i gke i t  der 
Verwi t t e rung an. Die Gesteine, auf welchen eine bindige, lehmige 
oder tonige Verwitterungsdecke entsteht, verlieren dieselbe langsamer 
als jene, welche eine mehr grusig-sandige haben. Da gibt es viele Abarten 
und Feinheiten der Prozesse, bedingt durch Abarten des Klimas (Ver
schiedenheiten der Temperatur, Verteilung der Niederschläge, Auftreten 
des Frostes), auf die hier nur ganz allgemein hingewiesen werden kann. 
Ähnliches gilt auch über die Schnelligkeit der Verwitterung. Gesteine, 
welche petrographisch in nahe verwandte Kategorien gehören, können 
ziemlich ungleich verwdftern und dieselben Gesteine unterliegen unter 
verschiedenen Klimaten sehr ungleich der Verwitterung. Selbstverständ
lich kommt auch viel auf die Art und Intensität der Absonderung 
im Gesteine, Schichtung, Schieferung, Zerklüftung und dgl. an.

Eine große Rolle spielt die Durchlässigkei t  des Gesteins für 
das Wasser, ln porösen Gesteinen, z. B. in Sandsteinen mit wenig 
Bindemittel, verliert sich ein großer Teil des auf sie als Niederschläge 
fallenden Wassers in den Poren und es bleibt verhältnismäßig wenig zur 
oberflächlichen Abspülung derselben übrig. Beim löslichen Ka lks t e in  
werden die Klüfte, welche ein jedes Gestein im Naturzustand besitzt, zu 
Hohlräumen verbreitert, die dann das Wasser verschlucken mit Resul
taten, welche ähnlich, nur manchmal viel intensiver als bei porösem 
Gestein sind. Ln solcher Kars t l andscha f t  erfolgt aber Erniedrigung 
der Erdoberfläche auch dadurch, daß der reine Kalkspat durch die Ein
wirkung von kohlensäurehaltigem Wasser ganz in Lösung übergeht und 
weggetragen wird; nur ein kleiner Teil, der unlösliche, besonders tonige 
oder sandige Bestandteil des ursprünglichen Kalksteins bleibt zurück 
und bildet eine dünne Verwitterungsdecke (die aber manchmal auch 
teilweise in die unterirdischen Hohlräume getragen wird). Lösung und 
Abtragung des Gesteins geschieht auch unterirdisch.  Sie schaffen 
Höhlungen verschiedener Art. Diejenigen von ihnen, die bis an die 
Oberfläche reichen, oder ihr nahe sind, wie Dohnen und ein Teil der
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Höhlen, können Erniedrigung derselben verursachen. Diese Umformung 
schreitet entweder langsam vorwärts, besonders unter Bildung von 
seichten, trichterförmigen Dolmen, oder sozusagen spasmodisch, durch 
sich wiederholende Einstürze der Deeken von unterirdischen Hohl
räumen.

Unter Umständen, besonders wohl dort, wo der Kalkstein minder 
rein ist, kann auch norm ale Flußerosion erniedrigend wirken. Kaiois 
hat wohl recht, wenn er Ebenheiten im Dinarischen Karst als durch 
Zusammen wirken von Flußarbeit und Karstdenudation entstanden 
bet rächtet (S. <S4 f.).8) Nur in sehr reinem Kalkstein kann die Erniedri 
gung so fortschreiten, wie es Gm ni> darstellt (S. (>.'12 ff.). Im Verlaufe 
dieser Entwicklung wird die ehemalige Landoberflücho mehr und mehr 
eingeengt, bis sie vollständig verschwindet.

Die Erniedrigung der Erdoberfläche durch reine Karst prozesse 
schreitet sicher v iel langsamer fort als die im normalen Zyklus 
(Um ,\i), S. (>38).

Daß Erniedrigung der Erdoberfläche nicht ein (lesetz ist. aus dem 
cs keine Ausnahmen gäbe, zeigt uns eint; kurze Überlegung. Talsohlen 
vieler' Flüsse werden durch das vom Wasser, besonders während der 
Über schwemmungen, gebrachte Material erhöht. Auf sinkenden Erd
krustenschollen kann diese Decke große Mächtigkeit erreichen. Abla
gerung von festem Material geht auch dann vor sieh, wenn ein Teil der 
Erdoberfläche zum Boden eines Sees wird. Ebenso können vulkanische 
Aufschüttungen und Lavaergüsse die ehemalige Landoberfläche zu- 
decken.

Eine andere Art der Zudeckung geschiet durch die Tätigkeit des 
Windes. Es wird jetzt wohl kaum mehr bezweifelt, daß Staub von 
Flächen, die während trockenen Wetters nicht durch Vegetation ge
schützt sind, ausgeweht und durch Wind in steppenhafte Nachbarschaft 
solcher Flächen getragen wird. Ein Teil von diesem Staub wird zwischen 
den Grasbüscheln festgehalten und seine Ablagerung kann unter 
günstigen Verhältnissen mit der Zeit bedeutend anwaehsen: so ent
stehen Löß lager, in einigen Gegenden mächtig und ausgedehnt. In sol

chen Fällen hat sich die E rdoberfläche tatsächlich erhöht.
Das konnte und manchmal auch ist an Rumpfflüchenrestcn in ur

sprünglicher Lage geschehen, während z. B. die Akkumulation durch 
Wassertransport auf solchen nicht denkbar ist.

Die Erhöhung der Erdoberfläche durch Lößablagerung ist freilich ein 
Prozeß, der in der Erdgeschichte nur selten im ( lange war. wenn auch ersieh

8) Es empfiehlt sich ihm zu folgen in der Anwendung des serbischen Wortes 
„Hum“ für die „Inselberge“ , welche Einebnungen im Kurst uberrngen. (Verirl. 
auch CviJlC. S. 44.)
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vielleicht nicht, wie man früher dachte, auf das Diluvium beschränkte. 
Der Transport durch Wind, der ihn bedingte, kann auch Sand akkumu
lieren und dadurch die Erdoberfläche erhöhen, aber wegen des größeren 
Gewichtes des Sandes sicher ungemein seltener in ihren höheren Teilen, 
wie auf Rumpfflächen, als auf niedriger liegenden Landteilen, in Wannen, 
ehemaligen Tälern und so weiter.

Dieselbe Kraft, der Wind, aber hat, und wahrscheinlich öfters, zur 
Erniedrigung der Erdoberfläche beigetragen, indem sie lose Gesteins
partikel, solange sie nicht durch Vegetation geschützt waren, wegräumte. 
Diese Tätigkeit des Windes, die D efla tion , kann sich in der normalen 
Entwicklung nur wenig betätigen, weil eben während dieser, wenigstens 
seit dem späteren Paläozoikum (s. darüber K atseu) die Vegetations
decke Sand und Staub vor der Wegblasung schützt. Außerdem, wenn 
sie nicht ganz ausgetrocknet sind, kleben ihre Partikeln zusammen, so 
daß sie nicht leicht von der Luftströmung erfaßt werden können.

Andéis verhalten sich die Dinge im ariden Klim a. Darunter sei 
solches verstanden, wo potentielle Verdunstung fast das ganze Jahr 
hindurch den Niederschlag übertrifft und infolge dessen es nur episodisch 
oder singulär fließende Wasserströme gibt. Obwohl das Problem der 
Entwicklung solcher Landschaften noch nicht restlos geklärt ist. ist es 
doch wahrscheinlich, daß dort neben der mechanischen Verwitterung 
der Wind der wirksamste Faktor ist, sei es, daß, wie W altheu meinte, 
die Deflation dabei den Vorrang hatte, oder, wie Passaegk behauptet 
(1920. S. .437), die Korrasion (Sandschliff) viel mächtiger wirkt.

Stellen wir uns als Ausgangsform eines ariden Zyklus eine schwach 
gewellte Rumpffläche vor. so können wir annehmen, daß stärkere Winde 
hier unter günstigen Bedingungen in verhältnismäßig kurzer Zeit große 
Mengen des durch mechanische Verwitterung, Salzsprengung usw. ge
lockerten Materials wegtragen und es anderswo wieder fallen lassen 
können. Weil sie jedoch, ungleich dem Wasser, es auch gegen das Gefälle 
des Untergrundes transportieren können, arbeiten sie nicht so konsequent 
auf Erniedrigung der Erdoberfläche hin, wie es das fließende und spü
lende Wasser tut. Es ist selbstverständlich, daß einerseits ältere Ober
flächenformen vom Staut) oder Sand zugedeckt werden, in anderen 
Teilen der Wüste der Zerstörung unterliegen.

Immerhin wird ein Teil des vom Winde verfrachteten Materials in 
der Form von feinem »Staub aus den Gebieten, die näher der Peripherie 
der Wüsten liegen, endgültig herausgetragen; das kann nur zur Erniedri
gung der Durchschnittshöhe der Landoberfläche führen, obwohl es wahr
scheinlich ist, daß dieselbe viel langsamer vor sich geht als die Denudation 
in den humiden Landschaften (vergl. D avis, 1909, S. 300).
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Daß eine w eitreichende und länger andauernde Ve i glet schei n ng. 
w ('iin sie eine Rumpffläche betroffen hat. diese im allgemeinen erniedrigt, 
zeigen zur Oenüge Beispiele des Hudson- und des Baltischen Schildes, von 
welchen sicher große Massen Materials durch Eis gegen die Peripherie des 
vergletscherten (Gebietes abtransportiert und dort als Moränen ab
gelagert wurden. Die Einzelformcn der präglazialen Landoberfläche sind 
im Abtragungsgebiet zweifellos während des diluvialen Eiszeitalters zum 
größten Teile teilweise durch mechanische Verwitterung, in erster Reihe 
durch Frostsprengung, teilweise durch Eisschliff verschwunden. Unter 
anderen haben in neuerer Zeit besonders E i.(’ckh;i;h und von Eimi;i,\ 
nachdrücklich auf den stark modifizierende?) Einfluß der Oluzial- 
erosion auf die präglaziale Landoborfhiebe hingewiesen. Vergl. v E.\-

S. 433 ff.
Wenn eine R um pff l  ä c h e bis z u m M eeres n i von u si n k t und von 

der Brandungswel le  angegri f f en wird, wird jener Teil, der von 
dieser mächtigen Kraft erreicht ist, bedeutend erniedrigt und die alten 
Formen auf ihm gründlich zerstört. In einem solchen Falle wird es ganz 
unmöglich sein, die alte Landoberflächedn Oedanken zu rekonstruieren.

Man kann also sagen, daß jedes Stück der Erdoberfläche, 
welches nicht bald nach seiner Entstehung durch stehendes Wasser oder 
Oesteinsdetritus zugedeckt w ird (im letzteren Fall hört es natürlich auf 
ein Teil der Oberfläche der Lithosphäre zu sein), welchen immer Ein
flüssen es unterworfen wird, zerstört und abgetragen wird. Die 
Art und Schnelligkeit der Abtragung wechseln nach den formenbilden
den .Prozessen. Es erscheint sein' fraglich, ob ausnahmsweise ein Orenz- 
fall cintreten könnte, in dem auf einem solchen weder Abtragung noch 
Akkumulation herrschen würde:9) wahrscheinlich würde dann ein solcher 
Zustand, von ganz speziellen Verhältnissen bedingt, nur verhältnismäßig 
kurze Zeit andauern.

Im Tem po der Abtragung müssen, wie schon gesagt, auch wenn 
es sich nur um sanft geneigte Flächen hanfleit, große U nterschiede 
bestehen. Eine Fastebene, befindlich in einer Zone vom warmen, 
feuchten Klima, aus einem auch gegen chemische Erosion widerstands
fähigem Oestein bestehend und mit dichtem Walde bedeckt, wird, 
auch geologischem Zeitmaßstab nach, nur langsam erniedrigt. Wenn das 
Klima und mit ihm die Vegetation säkulär wechseln, wird das. analog 
wie beim starken jahreszeitlichen Wüchset der Witterung (s. oben. S. 1-) 
eine verhältnismäßig starke Abtragung zufolge haben.

0 i p fe lfläch en  der böh m isch-den tsehen M itte lgeb irge  ha
ben wahrscheinlich in einem großen Teile des Jungtertiärs (wenn nicht

9) Die sehr langsame Abtragung in Urwäldern auf beinahe ebener l nterlage 
kann natürlich nicht als ein solcher betrachtet werden.
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diese ganze Periode hindurch) und das Diluvium bestanden. In dieser Zeit - 
spanne hat Mitteleuropa höchstwahrscheinlich bedeutende Klimaände
rungen durchgemacht. Es wird fast allgemein angenommen, daß im 
Miozän und bis ungefähr ins mittlere Pliozän hier ein wärmeres Klima 
als das jetzige vorherrschte. Es ist möglich, daß dabei die Luftfeuchtig
keit in ziemlich weiten Grenzen schwankte, so daß auch die Vegetation 
nach und nach recht verschiedene Dichte und Formen annahm. Leider 
wissen wir davon zur Zeit sehr wenig Positives und der Wunsch B ehh- 
m a m n ’s , daß sich Geologen dieser Frage mehr zuwenden sollen (S. lös), 
wird sicher auch von anderen Geographen geteilt. Meistens wird geglaubt, 
daß das Savannenklima und die dazugehörige Pflanzenformation, resp. 
der Trockenwald, vorherrschten, was eine verhältnismäßig starke Ab
tragung bedingen würde.

In der zweiten Hälfte des Pliozäns ist die Wärme ungefähr auf das 
Maß der Gegenwart gesunken. Weil diese Zeit allem Anschein nach ziem
lich feucht war. kann man annehmen, daß sich unsere Mittelgebirge mit 
dicliten Forsten überzogen und durch diese vor Abtragung besser als 
vorher geschützt waren.

Im Diluvium traten dann Eiszei ten auf. Kleine 'Peile einiger von 
den besagten Mittelgebirgen waren damals vergletschert, aber in allen 
ihren Teilen ist eine durchgreifende Änderung der Vegetation und damit 
auch der Schnelligkeit der Abtragung eingetreten. Es kann angenommen 
werden, daß sie während der Höhepunkte der Eiszeiten gänzlich vom 
Walde entblößt wurden und ihre niederen Teile von einer den jetzigen 
Alpenmatten ähnlichen Pflanzengesellschaft eingenommen wurden, die 
höheren, etwa von 700 oder N00 m an, nackte Felsen zur Schau trugen. 
Drei- oder viermalige Wiederholung der Eiszeit und Klimaschwankungen, 
welche zu diesen und wieder zu den Interglazialzeiten führten, mußten 
jeweils als Folge ausgedehnte Wanderungen der Pflanzenformationen und 
starke Abtragung des Lhitergrundes haben.10)

An den Rumpfflächen Mittel- und Westeuropas ließe sich möglicher
weise ein annäherndes Maß der Schnelligkeit der Abtragung feststellen, 
wenn man Teile von ihnen untersuchen würde, welche teilweise von 
vulkanischen Ergüssen bedeck t sind. Wenn wir sicher sein könnten, 
daß es sich z. B. um die Überlagerung einstiger Erdoberfläche durch Lava
ströme oder vulkanische Aschen, welche in einem bestimmten Abschnitt

10) Wenn W Pknck sagt. Wälder hätten keinen Finfluß auf die Formenbil
dung. weil sonst an ihrer oberen (¡renze ein scharfer Knick bestehen müsse, was 
nicht der Fall sei (S. f>(>), so muß man dem entgegenhalten. daß im Diluvium und 
der Postglazialzeit die Page der Waldgrenze im (tebirge sieh zu schnell änderte, 
als daß sie lange genug in derselben Höhe stabil gewesen wäre um sichtbare 
Folgen in den heutigen Formen zu haben.
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dort abgelagert wurden, handelt, und daneben ein Teil vom Kumpfflä 
ehenrest vorhanden wäre, welcher von der vulkanischen Bedeckung frei 
geblieben, deshalb ungeschützt war und durch später wirkende Einflüsse 
erniedrigt wurde, so würde uns die Differenz der Hohe auf leiden Seiten 
über dns Maß der Abtragung seit der Zeit der vulkanischen Tätigkeit 
belehren, ln der Oberlausitz mit ihren zahlreichen Erscheinungen des 
tertiären Vulkanismus, auf der Höhe des Erzgebirges oder im Franzö
sischen Zentralplateau ließen sieh wohl solche Stellen als Studicnohjcktc 
finden. Mir persönlich sind leider alle diese («egenden bloß von flüchtigen 
llesuehen aus bekannt und sicher konnte nur eine gründliche Unter
suchung an Ort und Stelle zur definitiven Entscheidung dieser Frage 
führen. Doch habe ich den Eindruck gewonnen, daß der Unterschied in 
der Höhe diesbezüglicher Flächen wohl nur wenig«» Zehner von Metern 
bot l ägt.

Ein großer Teil der „Germanischen" KumpfTläehe (nach G. Bhvin) 
in den böhmisch-deutschen Mittelgebirgen entstammt höchstwahrschein
lich dem Paläogen und ihre Bildung wurde im Oberoligozän durch stur 
ke Krustenbewegungen unterbrochen. Weil seitdem letztgenannten Zeit
abschnitt wenigstens .10 Millionen Jahre verstrichen sind, so müßte 
die Abtragung auf einem («estein. welches die Widerstündigkeit der 
härtesten Glieder der Gesteinsserie im mittleren Teile der Appalachies 
besitzt, gegen .1000 Fuß, d. i. über 000 m betragen, wenn die Abtragung 
so schnell vor sich gieng. wie A shlky meint (s. ob.. S. 10). Es erscheint 
mir fraglich, ob der altkristalline Gesteinskomplex, welcher z. B. im 
Böhmischen Massiv, dem .Schwarzwald und französischen Zentral- 
plateau weite Flächen unterlagert, als ganzes so resistent ist als etwa 
der Pottsville Sandstein, den A shlky im Sinne hat. Lassen wir aber der
weilen zu, daß er dieselbe Widerstandskraft hat. Auch dann wäre Ihm 
ihm die starke Abtragung so schnell gewesen, wenn A shley recht hat. 
daß wohl die meißten Rumpfrestberge verschwunden wären. Wie ge
sagt, muß ja ihre Abflachung schneller fortschreiten als die Abtragung 
ihrer Fußfläche und so wären wohl die meisten von ihnen dieser ange
glichen gewesen. In der Tat sind aber dieselben fast überall im altkri
stallinen Komplex häufig genug.

Tn demselben Komplex kommen Glieder von ziemlich abweichender 
Resistenz vor. Wir sehen aber in verschiedenen Teilen des Böhmischen 
Massivs, wie im Böhmisch-mährischen und Tcpler Hochland, im Erz
gebirge usw., daß Rumpfflächenreste auf mehr und weniger resistenten 
Gesteinen (grob- und feinkörnigen Graniten, Gneisen. Amphibolge
steinen und wenig metamorphosierten Schiefern) nicht viel abweichende 
Höhen haben. Wenn die Abtragung so schnell vor sich gierige, w ie A s h l k y  

meint, müßten die betreffenden Höhen infolge von großen Differenzen
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im Tempo der Abtragung viel weiter auseinandergehen. Vom Franken
wald, wo sie algonkische und paläozoische Gesteine abschneidet, geht 
die Rumpffläche im Thüringer Walde auf das Rotliegende mit seinen 
zahlreichen Eruptivgesteinen übe]’. Sie ist auch in den weichen Schiefern 
desselben erkennbar (F r e y b e r g , S. 47). Wenn wir auch zulassen, daß sie 
viel jünger ist als andere Teile der Germanischen Rumpffläche (früh- 
pliozän nach F r eyb e b g , S. 61, und W e b e r ,11) so ist auch sie alt genug 
(gegen lOJahr millionen?), um beim Tempo der Abtragung, wie es A shley  

angibt, sehr große Höhendifferenzen auf Gesteinen mit solchen Unter
schieden in der Widerstandsfähigkeit aufzuweisen und unkennbarzu wer
den. Diese Tatsachen scheinen mir also zu ähnlichen Resultaten zu fü
hren wie die früher (S. 17) angeführte Erwägung.

Obwohl ich also dafürhalte, daß auch im altkristallinen Komplex 
in den Böhmisch-deutschen Mittelgebirgen die Abtragung seit dem 
Oberoligozän nicht nach Hunderten von Metern zu bemessen ist und man 
vielleicht etwa 50 m als ihr Höchstmaß halten kann, ist es trotzdem not
wendig bei diesbezüglichen Studien die große Wahrscheinlichkeit einer 
nicht unbedeutenden Erniedrigung der ursprünglichen Fastebene vor 
Augen zu halten und die jetzigen Oberflächenformen in derartigen Ge
bieten danach zu beurteilen.

Moznost uchoväni stareho zemskeho povrchu.
Kdyz byly pfekonäny stare hypothesy o vzniku üdoli z otevfenych 

puklin zemeküry a o jejich vyhloubeni proudy more dävno zmizeleho, 
poznalo se, ze na vetsine zemskeho povrchu je tekou ci voda hlavnim 
modelujicim cinitelem. Americti fysiografove, ktefi v 60. a 70. letech 
min. stol. pracovali na prozkoumani zäpadu USA ve hlavnich rysech, 
jako P o w e ll , D utton a G il b e r t , poznali, ze üdoli se nemohou prohlubo- 
vat pod jistou üroven, jez byla nazväna spoclni vym oln ou  zäklad- 
nou a ze, je-li teto dosazeno, s ir! se üdoli na strany a pri tom jeho 
sträne sp lostu ji. Uz nekteri z nich dosli dale k nazoru, ze, pokracuje-li 
takovy vyvoj velmi dlouhou dobu, promeni cele kraje v bezvyraznou 
plosinu, ktere r. 1889 dal D avis jmeno peneplain , parovina.

Boj, ktery se zvläste v Risi rozproudil o sprävnost teto pred- 
stavy, byl asi po tfech desitiletich pro ni vitezne vybojovän. Stejne byla 
uznäna sprävnost D avisovVch vyvodü, pokud se tyce üvah s tim spfizne- 
nych: ze totiz, je - li nejaka dalekosähle zarovnanä k ra jin a  zved  nuta 
(nebo jeji vymolnä zäkladna klcsne), zacnou se üdoli znova prohlu-

X1) Dessen Arbeit ,,Untergrund und überfJiiehengestaltung im Tluiringei“ 
Wald“  war mir unzAigänglieh und ich zitiere sie nach einem Referate von 
SCHULTZE in Petermann's Mitteil.. B. 88. .8. 142 ff.
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bovat  a ro z r ezávat  pfísluSnou part i i  zemékúry, je zahájen novy 
cvklus j c j ího  v y v o j  e.

Dlouho se myslelo a mluvilo tak, jako by zbytky  drívéjSího zem- 
ski'lio povrchu, paroviny, byly se dále béhem nového cyklu drzely ne- 
zmcnény. Uvázíme-li vsak véc ponékud, dospéjeme k názoru, ze, dokud 
j(‘ takovy kraj pravidelné zavlazován, deSfová (neb snéhová) voda odté- 
knjící po povreliu i onécli zbytkú paroviny. nemüXe trvale züstávat 
Ik 'z ucinku na jej icl i  polohn a tvar. .Tejí eréky omyvající zemskv 
|)ovrvli v yp l a v u j í  j emné castice zvétralé pokryvky, odnáSejí zrna 
pískn a pri prudkych lijácích neb náhlc rozjizi tez posunují menSí úlomky 
homin. Tato cinnost je tím intensivnejsí ,  cím vice je vrodou omy- 
vaná par tie zemského povreliu nakloncna. Zby tky  paroviny mívají 
sklon slaby a proto je jejich snizování  nicnsí nez prudee se sklánc- 
jící(;b svahú nové prohlubovanych údolí. Horniny rozpustné, jako sád- 
rovec, vápenec atd. zemsky povrch oplaeluijící voda vico rnéné rozpoustí 
a tím ry lili je ( f ikrapy na vegeta-ce jmistycb svazích skal vápenco- 
vycli a j.).

Trvá-li takovy vyvoj celé geologické dobv, jisté znatelné snízí zem- 
sky povrch, na némz se déje. Ale zdá se, ze mimo oblasti rozpustnycb 
liornin zálezí tato éinnost pfedevsím v odnáScní zvétralc  pokryvky  
pcvné skály, tato sama je oplachováním na mírné sklonénych plochácli 
malo dotcena. Ovsem, pod odnásenou zvétralinou se rozkládáním doturl 
,,zdravé“ horniny zpravidla stejnym tempem tvofí nova vrstvn z té hoz 
materiálu, takze se hornina na takovych místech neodhalí, ale ovsem 
jí ubyvá, jezto zvétralá cast je odstranéna (a její castice tekoucí vodou 
az na mensí prílezitostné zbytky odneseny z oblasti), nova partie horniny 
podlehne zvétrání a je v dalsí dobé tez v rozlozenc formé odnesena.

Muzeme dále z tobo vyvozovati, ze postupné odnásené partie rozlo- 
zené horniny jsou té 1 esa z h r uba r o vn obéz n á s p ú vod n í m ze m sky m 
povrehem.  Následkem tobo povrch jejich odnesením nové vznikajíeí je 
téz r ovnobézny  s púvodním, byl-li tentó plochy. Povrch vice sklonény. 
jaky byvá na ostrovních vrsícli  casto jiarovinu precnívajících, byyá 
splostován. Tak zústává tvar  puvodní  parov iny v celku uchován. 
ale píemístén na nizsí partii liornin.

Je ku podivu, ze tohoto poznatku, jenz je nasnadé. by lo do nedávna 
málo dbáno. Teprve asi od r. 1930 se s ním castéji setkáváme, predcvSím 
v americké literature. Byl to na pf. geolog A siicev. jenz tím zpusobem 
vykládal vyvoj povrchovych tvarii Appalacliského horstva na v. U>SA. 
ale i ve mnoha jinych pracích jeho kiajanu z novejsí dobv vidíme. ze byl 
na tu véc brán zretel.

Je nasnadé, ze tentó vyvoj na plochych tvrarecli paroviny jiokracuje 
volnéji nez sploSfování pfíkrejSícb tvarü v údolích pod úroveñ paroviny
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zarytych, ale nemáme zatím moznosti fíci neco blizsiho o t e m p u ,  kterym  

se toto snizování déje. A shley  sice soudí, ze snizování pokracuje asi 
100 stop (30,5 m) za 1 000 000 let v horninách velmi odolnych, ale zdá 

se irme, ze ten odhad spocívá na nesprávnych pfedpokladech a ze vc 

skutecnosti je snizování mnohokrát volnéjsí.
Jeho rychlost závisí na podnebí, na odolnosti horniny, ale ve velké 

míre téz na torn, j akou ochranu s vému podloz í  poskytu j e  porost.  
Husty prales, jaky byvá ve stale vlhkych cástech tropú, jisté chrání 
podlohu vydatné a na slabé naklonénych plosinách s takovou vegetací 
se podle vseho snizování déje velmi zvolna. aé neustává, jak tvrdil na pf. 
Passaiige. Povrchového oplachování tam vlastné není, nebof voda 
vsakuje do pokryvky spadlého listí a humusu, ale pod a mezi kofeny 
stromu ssut zvolna slézá po svahu dolü, jak ukázal uz pfed dlouhou 
dobou ( I otzingkk . Kde je porost ridsí, je oplachování mezi stromy nebo 
chumáci trávy mozné a snizování zemského povrehu tam ryclilejsí. Kde je 
vegetacní kryt mezerovity, má voda daleko vétsí odnosny úéinek. Ovsem 
je to skoro vzdy v oblastech s mensím mnozstvím atmosférickych srázek. 
Ve stepních a téz pustinnych krajích vsak casto padají desté prudce, byf 
i zrídka. a jejich rrcinek nelze podceñovati. V dobách bezdestnych pak 
tam silné púsobívá mechanické vétrání ,  jez horninu úplné rozrnSí, 
takze náhly désí zastihuje mnozství nvolnéného materiálu, jez múze 
snadno spláchnout.

V poust ích mívá ovsem znacny odnosny úéinek i ví tr,  ktery 
jednak odnásí uvolnéné cástice, jednak pomocí písku, jejz pfed sebou 
zene, skrábe a rozrusuje nechránéné horniny. Lze sotva pochybovati, ze 
i v pustinném podnebí jsou staré povrchové tvary niceny a zemsky 
povrch snizován, bvf i volnéji nez v krajích dostatecné vlhkych se stale 
tekoucími rekami.

Podobné n itrozem ské za lednén í nicí povrchové tvary, jez 
zastihlo, a snizuje povrch celych krajú ve svém nitru, kdezto blíze okrajú 
spíse nechává materiál z nitra prináseny lezet v podobé spodních neb 
okrajních morén.

Stoupá-li (aspon relativné) m ofe  na dosavadní pevninu, nicí jeho 
p ííb o j dúkladné tvary dfíve v zaplavené oblasti se vyskytující.

Nelze pochybovat, ze v rch o lo vé  p los in y  na ceskoném eckych 
s tfedohorách  jsou d ílem  znacné pok roc ilych  cyk lú  v y v o je  
z d fív é js ích  geb log ickych  dob. Soudívá se, ze na pf. parovina 
Krusnych hor. Tepelské a Oeskomoravské vysociny se vyvíjely lilavné 
v paleogénu a ze ve svrchním oligocénu následkem prudkych horotvor- 
nych pohybú doslo ku pfetrzení tohoto vyvojového cyklu. Jezto ta doba 
lezí nejméné 30 milionú let za námi, obnáselo by-snízení zbytku paroviny 
od té doby, kdyby pro jeho tempo platila vySe uvedená A shleyova  císla,
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asi !H)() Di. Mám vsak takovou hodnotu za zcela vylouëenou, jeito puk by 
b.Y’ly bÿvaJy mène odolnc partie snizeny jcStë daleko vice a obraz paro- 
viny by*byl bÿval silnë pozmônën, cehoz neshledáváme. Dale se dá sou- 
diti, ze by vyvÿseniny na parovinách jsoucc rychleji splo&fovány nez 
b.yly úpatní plosiny okolo nich snizovány, byly bÿvaly z nejvëtSi cuati 
upJnc zarovnány se svÿm okolím. 2e se dosud vyskytují v hojnosti vfiude 
na parovinách, jez protínají komplexy starého krystalinika, pokládám za 
dukaz, ze odnos b y l daleko mensí nez jak soudil A shlky . Myslíni, ze 
noobnásel za celou dobu od svrchního oligocénu vice nez nëkolik dcsítck 
nu'tru a soudil bych, ac s jíatricnou reservón, ze .10 m vertilíálniho snízení 
by byla asi kiajní mez, se kterou by bylo Ize pocítati.

Près to vsak je nutno pri úvahách o pozüstat(;ích parovin z drivëj- 
sích geologickych dob velkou pravdëpodobnost jejieli dodatecnébo sní
zení míti stále Jia zreteli.
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Myxosporidia cizopasid v naSich rybâch.
Nap.sal (loci. dr. OTTO JÎROVKC.

Z liydrobiolo^ickti a. rybâï'.sko slimier na Lmirskycli rvbnioich v fVohAcli.
Bed. prof. dr. KAREL SchXferNA.

8 podporou  Co.ské m irodni rady badn f rlske.

(Doslo due 2. prosinoo 1942.)

Dosud bylo v nasi literature zaznamenano pouze 8 druhû myxo- 
sporidii, cizopasicich v nasich rybach. Nejstarsi iidajc pochazeji od prof. 
A. FriCe, kterÿ u nas nalezl tyto druhy:

1. Leptotheca perlata (G urley  1894) L arhé 1899 ze zaber labskych 

jezdikû v  podobë temnë ôervenÿch cyst plnÿch sporulujicich stadii.
2. Myxosom a dujard ini T hélohan  1892 ze zaber labskych ryb 

cervenoperice, plotice a jelce. Tvori 2 mm velké bëlavé ovalni neb ne- 
pravidelné cysty naplnëné hruskovitymi sporami.

•k M yxobolus ellipsoideus T hélohan 1892 ze ¿aber linû, jesena, 
cervenoperice, padoustve a Blicca argyroleuca. Tvori cysty bëlavé neb 
sedo o prûmëru asi 2 mm.

4. M yxobolus m ülleri B ütschli 1882 na zâbrach a oeasnieh ploutvieil 
tloustë.

M yxobolus pfeifferi (T hélohan 1895) ze zaber labskych parem.
9. Henneguya psorospermica T hélohan 1895, nejcastëjâi myxospo- 

ridie labskych stik a okounü. Skoro kazdâ chycena Stika mêla na zabreeh 
bëlavé, asi pul milimetru dlouhé cysty.

K ohn popsal r. 1929 jako 7. drub Myxobolus piriformis T hélohan 

1892 na mladé kaprovité rybee („Cyprinidenjungfisch“ ), u které bëhem 
roku se vyvinuly typické boule, plné myxobolovÿch spor s jednim 
vâckem. V dalsi prâci (1935) se zminuje o vÿskytu Myxobolus cyprini 
D oflein 1898 v  krvi ze zaber jednorocniho kapra a Hoferellus ryprini 
Doflein 1898 v ledvinâch 4 jednoroënich kaprû.

Od r. 1926 se zabÿvâm systematickÿm vyëetfovanim cizopasniku 
rûznÿch ryb a podafilo se mi nalézti eelkem 17 druhû Myxosporidii, 
o nichi podàvâm v této prâci struënou zprâvu. Pët druhû z nich bylo ji i
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drive v Óechách pozorováno a sice M y x o b o lu s  millleri, M y xo b o lu s  cyp rin i,  

M yxo b o lu s  pfeifferi, Henneguya, psorosperm ica  a Hoferellus cyp rin i. 

Ostatni jsou pro nase kraje nové. Ryby jsem ziskal vëtsinou laskavosti 
p. prof. dr. Sch â eer ny  a p. feditele V. P ecky  pfi jarnich a podzimnich 
lovecli a pfi ruznych vysetf ováních. Obëma pànûm srdeënë dëkuji za 
poskytnutÿ material.

1. M y x id iu m  lieberkühni B ütsohlï 1882
(obr. 1)

se vyskytuje velmi casto v mocovém mëchÿri nasich stik (Lnàfské ryb- 
niky, Dokeskÿ rybnik, Vltava). Nejcastëji najdeme v mëchÿri mnoho-

Obr. 1.
M y x id iu m  lieberkühni z mocového mëchÿre stik. Zvëtseno lôOOkrât. Barveno

metodou D ominiciho.
a =  miada plasmodia, b —  volké plasmodium, c. —- tvofeni spor v plasmodia, pfi- 

chyceném na stënë mëcbÿre. d  —- zralé spory.

jadernà plasmodia velikosti 5— 40 y, sedici na povrchu mocového më- 
chÿre. Jejich plasma je rozdëlena na zevni hyalinni ektoplasmu a na 
zrnitou entoplasmu, obsahující také cetné krûpëje tukové. Ektoplasma 
jevi na prûrezu ëasto jemné éárkování kolmo k povrchu. Ve zralÿch 
plasmodiich se vytváfejí pozdëji spory, sdruzené obyëejnë po dvou. 
Zralé spory mëri 18— 22 X 5,6 y, jsou protâhlé a na obou koncich za- 
ëpicatëlé. Polové vàëky lezi proti sobë a mëri 5— 6 X 2— 3 //. Spory jsou 
na povrchu zebrované. Tentó druh byl nalezen ve Francii, v Nëmecku,



Mvxosporidia oizopusiei imsicli rybaeli.

Ilalii, l  SA a v Kana.de, h lav no ve stice, ale take v moeovem mocliyH 
mm'ku. ,Jeho vvvojovy (yyklus je dobfe znami z praci (Jkohckvitchk, 
ScmtomcRA, A uekhacjia a j.

M yxidium tjiardi CiSpKDji 1900.
(Obr. 2.)

lento drill) ¡sine nalezli spolecne s prof. SchaI'Urnoi ua zabrech 
nlioru oliyfanytli v Orliei, v Sazave a v rybniku .Javurek v Povltavi. 
Na zabrach uhorn byly bblavb, velmi drobne cysty, mefici U5-- J70

120//, obklopene velmi tenkou blanou tlousfce jen 2 -,*{//. 
lato je vvtvafena hostitelem a vidime v ni zvlastc v mladsich cy.staoh

Obr. 2.

M y x i d i u m  (jia rd i  ( fiPfiDK 190(5 /.e ztibor hlioie. 
u cell coxy pohlecl a priirez sporou, viditelne zebrovani. ¿elezity hematoxylin.
b ziajici spory s jadry amoeboidnim zarodkii, jadry polovvch vaeku a jadry 
schranky 2elezity hematoxylin c, d — zrale spory za. zix’a . Zvetseno asi 1200krAt

ridka jadra. Ve starsich cystaeh jadra blany vsak mizi. Cysty obsahuji 
v'©Ike mnozstvi ruznych vyvojovych stadii a dale eetne zrale spory, ktere 
mefi 7— 11,4 x 4— 7 //. Obsahuji dva polove vaeky proti sobc a jsou na 
povrehu zebrovany. Spory jsou typicky sestijaderne: dve jadra lezi 
uprostred spory7 v amoeboidnim zarodku, dve jadra patri ke schranee 
«pory a konecne kazdy vacek polovy ma sve jadra. Zranim spory ovsem 
polova i schrankova jadra degeneruji, takze zrala spora obsahuje jen dve 
jadra v amoeboidnim zarodku. Nami pozorovany drub se podoba az 
na nektere detaily (mnohem mensi cysty, tenka blana cyst, nakaza 
pouze na zabrach) druhu Myxidium yiardi CirfiDK. ktery by 1 pozorovan 
prvne na morskynh uhorich CjSpEdem r. 1906 a teprve r. 192n znovu 
nalezen D edaisielxk .m v ledvinach uhoru belgiokvch. Vetsiho patho- 
genniho ucinku tento drub zrejme neina.
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3. M yxobolus luciopercae Scháferna & J írovec 1031.
(Obr. 3 a— c.)

Tentó novy druh jsme nalezli r. 1930 v labskych candáteeh cliyta
lly ch u Melnika a to vétsinou ve dvouroéních rybácli váhy 20— 35 dkg. 
Pohlavné zralí candáti byli jen zfídka nakazeni. Bile kulaté cysty pfichá- 
zejí hlavné na pokozce hlavy, zvlásté na horní a dolní celisti, na pokozce 
kryjící radii branchiostegi a nékdy také na oku a na ploutvích. Cysty 
méíi 0,6—3,5 mm, zevné jsou opatíeny pevnou vazivovou blanou, vy- 
tvofenou hostiteleni, do které vnikají také cévy a pigmentovó buñky. 
Cysty obsahuji ruzná vyvojová stadia myxobola a nescetné zralé spory, 
které jsou oválné, ploché a méíí 8— 11 y délky a 7,4— 9 y sírky. Jsou kryté 
dvojchlopñovou schránkou, která niá na okraji úzky áev. Tloustka spory 
je asi 5— 6 y. Polové váéky jsou dva, rüznc veliké a sice vétáí méíi prü- 
mérné 5,7 x  2,3 y, menáí 5,1 X 2,1 y. Podobné velikostní rozdíly prichá- 
zejí jediné u druhu M yxobolus dispar z kaprü. U ostatních Myxobolidü 
jsou polové vácky normálné stejné veliké. Délka vláken vymráténych 
z polovyeh váékú je asi 50— 70 /u. Amoeboidní zárodek je dvojja&erny 
a obsahuje jodofilní vakuolu. Ponévadz mívají candáti v pokozce nékdy 
i znacny poéet cyst, je pravdépodobny jiz znacnéjáí pathogenní úéinek 
téchto cizopasníkü, nez u druhu, které vytvárejí v téle ryb jen ojedinélé 
cysty. Podrobná práce o tomto novérn druhu vysla v Zeitstíhr. f. Para- 
sitenk. 3, 1931.

4. M yxobolus volgensis Reuss 1905.
(Obr. 3 d—/.)

Ve sbírkách Zoologického ústavu méli jsme po prof. FkiCovi hlavu 
candáta s cetnymi kulatymi cystami na zábrách, o prúméru asi 3—4 mm. 
Obsahovaly éetné spory myxobola rozméru 9— 10 X 7,5—8 y. Polové 
váéky jejich byly stejné veliké a mérily 4— 4,6 X 1,8—2 y (méreno na 
materiálu alkoholovém). J>odle téchto rozméru nutno povazovat tentó 
druh za totozny s druhem M yxobolus volgensis, jehoz rozméry udává 
Reuss na 8,25—9,5 x  4,5—7,25 x  8— 8,25 y , rozméry polovyeh váékú 
na 3 X 2 y. Nalezl je na candátech z reky Volhy. Nalezisté naseho ma
teriálu se nedalo bohuzel zjistiti.

5. M yxobolus dispar Thélohax 1898.
(OI)r. 3 r/— It.)

Tentó druh nalezl Schaferxa ve trech kaprech /. bohdanecskych 
rybníkú u Pardubic. Sám jsem jej pozoroval na zábrách silné vyhublého 
kapra z návesního rybníka z prazského okolí. Kapr vázil pouze 120 g ' 
a méril 220/190 mm, na trupu mél slabou puchyrinu. Na zábrách byI 
vétáí pocet oválnych cyst, dlouhych az 5 mm a áirokych az 2 mm. Obsa-



liovaly cetné spory rozmérü 9— 11,5 X 9,5— 9 ¡i s cliarakteristickymi, 
nestejné velkymi polovymi vácky. Tentó druli byl nalezen doswl ve 
lo-ancii (I  h é lo h an ) a v Nénieeku (H ofer, W egener , N emeczek) na záb- 
rácli a ve strevé kaprü, na zábrách karasü, ve svalech a sleziné éerveno- 
periee a v küzi oukleje. Není ováem jisté, zda se v téchto prípadeeh ne- 
jednalo o jiné druhy.

Myxosporidia cizopasíoí v naáich rybáoh.

n o p q
\ Obr. 3.

a—c — Myxobolus luciopcrcuc SCHÁFERNA & Jírovec 1931. a z buku, b ze 
shora, c =£ze*predu. d—-f =  Myxobolus volgensis R eüss 190(5 zo zaber candaUi. 
y— h — Myxobolus dispar THÉLOHAN 1895 ze zaber kapra. i— m — Myxobolus 
cyprini z ledvin kapra. i— k =  pohled zepredu, l — z boku, i» ze shora. n— o 

Myxobolus mülleri z ledvin plotice. p—q — Myxobolus exiguas ze zaber cejan 
velkého. Spory kresleny podle cerstvého materiálu pfi zvétscní ISOOkrát.

6. Myxobolus cyprini D o flein  1898.
(Obr. 3 i— í/í.)

Tentó dru li pozorovany dosud hlavne v Nénieeku (D o f le in , H o fer ), 

patrí k nejhojnéjsim myxobolidüni u ñas, temer kazdv kapr má v ledvi- 
náeh spory tolioto druhu, ováem vzdy jen v malém mnozství. Zralé spory 
niérí 12— 14 X 8— 10//, tloustka jejich je jen 7 //. Polové váéky jsou 
sfcejné veliké a niérí (k—7,5 x 2,7—3//. Spory lezí uvnitr inikroskopie- 
kych cyst velikosti asi 30—50//, obklopenych mohutnym vazivovyin 
obalem. Kromé u Inárskych, dokeskyeh i jinyeh kapni jsein pozoroval
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lento drub take v mrence a sice na krevním roztéru, kam se spory dostaly 
druhotnc bud z pokozky nebo z vnitfnícb orgánii.

7. Myxobolus mülleri B ütschll 1882.
(Ohr. 3 v — o.)

Tentó drub prichází v nejruznéjsích rybácli ( Leuciscus cephalus, 
Ruiilus rutilas, Phoxinus phoxinus, Alburnus alburnus, Barbus vulgaris, 
Lotto, lotto,, Cottas gobio, Leuciscus cephnlus a j.), nejcastéji na zábrácb, 
küzi, oku, ale i ve vnitfnícb útrobácb. By! pozorován dosud v Ne- 
niecku, Francii, Italii a Svycafích. Sám jsem jej nalezl v ledvinácb plo- 
tice, cbycené u Neratovic v Labi a v ledvinácb íízkü, cbytanycb ve Ináf- 
skycb rybnícíeh. Spory méfily 10 — 14 x  8-10//, polové vácky
4,5 X 2,5 y. Celé cysty jsou drobné, méfí 0,5 -2 nmi. Pro zajíniavost 
uvádíni jesté, ze prof. K omárhk. nalezl tentyz drub ve stfevlícli ze Ska- 
darskébo jezera — tyto mély na pokozce vétsí pocct boulovitycb (iyst
0 prüméi-u asi 5 mm.

8. Myxobolus exiguas ThiSlohan 1805.
(Obr. 3 p — (j.)

Tentó drub jsem nalezl nékolikráte na zábrácb cejnú z Vltavy
1 jinycb ceskycb íek, jedná se patrne o drub velmi rozsíreny. Cysty jsou 
oválné a méfí 3—4 x  1—2 mm. Jednotlivé zralé spory méfí 8— 10 X 
X t>— 7 y, polovy vácek 3,5—4 X 1— 1,5 y. Rozméry tyto se shodují 
s údaji v literature (Thélohan, Schr0j)üu, W egener, P arisi). Tentó drub 
byl pozorován dosud na zábreeh cejnú a ostroretek v Némecku, ttalii 
a Svycarícb, jakoz i v ruznycb vnitfnícb orgáneeh mofskycb ryb rodil 
Mugil ze Stíedozemního mofe. Sám jsem jej nalezl take v ledvinácb 
a stfevé Mugilu chytanycb na ostrové Rabu.

9. Myxobolus oviformis T hélohan 1892.

Tentó drub jsem nalezl v pokozce kapfího pluclku z rybníkú Kup- 
covy u Lnáf r. 1930. Tvofí drobounké cysty o prüméru asi 0,1— 0,2 mm, 
kryté zevné koznírn epithelem. Pozdéji vnikají do nich lymfocyty a roz- 
násejí spory po okolí. Jednotlivé zralé spory méfí 12— 12,5 x  8— 9 y, 
polové vácky 4— 5 X 3 y. Na pokozce nakazenébo plüdku bylo vzdy 
nékolik desítek téchto cyst. Tentó druh byl nalezen také ve Francii 
a Svycafích v ruznych kaprovitycb rybácli.

10. Myxobolus pfeifferi T hélohan 1895.

Na jedné labské parmc jsem pozoroval nékolik boulovitycb nádorü 
v küzi, plry'cb spor o velikosti 12— 14 x  9— 11/./, odpovídajícícb druliu 
Myxobolus pfeifferi, ktery je známy z celé Stfední Evropy. U nás byl jiz



M yxosporid ia  ei/.opasící y  ímsicli rybHcli. 7

dri\(' pozorovan prof. bitiCE.M v labskych parmáeh. Vyvojovy cvklus jo 
podrobno znám z prací K eyssklitze a j.

11. Myxobolns finuras ( Ym.\ 1805.

Kol. .) K rAl masel na zábrách stiky chycenó v okolí Brna protáhló 
< \ si v rozmérú 3—4 x  1 mm, pino zralych spor o rozméreeh 13— 15 x 

S //, jichz polovó váoky méfily 0 x 2 //. Tonto eizopasník odpovída 
drnliu M anurns. nalezonomn v sevcronémeokycli jezorooli Pohnk.m 
¡I pozdojl WlíOK.NJ'UJEM.

I2. Myxobolu,s gigas Aouiiiurir l!)0(¡.

\ ledvináeh nasich línü z nejríiznéjsíeli nalozisl’ nacliázhne volini 
casto  y  ojedinélóm mnozství spory folíolo z nejvétsíeh myxobolidíi, 
kloii' morí 17,5— 11» x 14 //. Polovó váoky morí 7 -8 < 3—3,5//. Byl 
nnlozon dosnd pouzo v eejnech u Karlsruhe (Auhhhach) a u Pavio (Parjki) 
v podkozním vazivu. Kromé v línooli nalezl jsom spory podobnyeli 
• v;uü i rozinorn takó na zábrách bolenü (As¡ñus aspius). Otázka, zda 
so zde nejedná o druhy samostatnó, nemiize byti rozliodnnta hez in- 
fekoníoh pokusú, zatím povazuji oba pozorovanó druliy za lotoznó 
s Myxobolus gigas.

13. Myxobolus ncurobius Sehorero & NchrOder 11105.

V7 pozüstalosti prof. A. MhAzka jsem nalezl nékolik preparátíi naro- 
zaného mozku pstruha (chycenóho v Litomysli), kteró obsahovaly oetnó 
spory myxobola o rozméreoh 8 x 6/«, polovó váoky mérily 4 x 1.5 //. 
Tyto rozméry jsou o ñeco mensí nez udávají Schureru a SchrOuer 
(10—12 x  8//), ponévadz vsak byly zjistény podle rezovóho materiálu. 
mozno pokládati oba druhy za totozné.

14. Hmneguya acerinac ScnaOnEii 1007.
(0»>r. 4//—r.)

Na zábrách labskych candátú, u nichz jsme s prof. Sohaferxoo 
zjistili nákazu novym druhem Myxobolns luciopercac, byly jesté hilo 
cysty eliptického tvaru, rozmérú asi 0,5 x 0,3 mm. Obsahovaly nesoetno 
spory dlouhé asi 35—40 p á sirokó asi ñu. Vlastní tolo spory morilo 
15— 18//, oeásek asi 20 ¡i. Polovó váoky byly protáhle o rozméroob 
0 x 2  //: uprostred tela spory dvojjaderny amoeboidní zárodek. Polovo 
vlákno metilo 30—80/í. Rozmcry spor se blízí udajum ►SrnuOm.iiA 
a N emeozka pro druh Henneguya acerinac z jezdíkú, povazujomo proto 
oba druhy za totozné. Podrobná ])ráce vvsla v Zeitsohr. f. Parasitonk. 
.Bd. 3. Podotykám je§té, ze jsme nalezli oetnó spory abnormálno st aveno 
se 3—4 polovymi váoky.
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15. Hennegvya lobosa (Coim 1895) Labué 1899.
(Obr. 4 /—g.)

Na zábrách dvou átik chycenych v rybníku Mala Ku§ u Lnár jsem 
nalezl nékolik bílych oválnych eyst velikosti asi 0,6 X 1,2 mm, vyplne- 
nych spoustou spor typiokych pro rod Hemieguya s úzkymi, dlouhymi,

Obr. 4.
a r Henneguya acerinac SCHRODER 1907 ze iaber enndáta. a miada nezralá 
«pora, h /rala apora s dvojjademÿm amoeboidním zárodkem. c—c — abnormálni 
spory. /—g H mneguya lobosa LahbÉ 1899 ze iaber atiky. / =  mlndú apora.
g /.rala apora. h— i Henneguya similis ZANDT 1924 ze iaber okouna.
Kresleno podle roztèrû fixovanÿch sublimât-alkoholem a barvenÿch ïelezitÿm 

hematoxylinem. ZvCtSono IfiOOkrât.



Myxosporidift eizopasicf v niiÄich ryhAcli. n
(v*asto rozeklanymi ocásky. Zralé spory méfí 20 x 7 //, vlastni télo sjiory 
a»i 10//, lakzc na oeásek zbyvú 10— 12 // (prumér ze 20 méfení). Polovc 
vAcky morí 5— 0 x 1,0—2//. Amoeboidní zárodek je zase dvojjaderny, 
jodofilni vakuola v nein schází. Mladsi stadia jsou jesté l>ez ocAsku 
a najdeme v nicli jádra polovych vAckii a nczfetelnA jádra sohrAnky. 
Obojí ve zralych sporAeh degeneruje. Povafcuji tentó druh za totofcny 
H JI. lobosa, kfcerou Conx, W kgenrh, A i/rkhac’H a Z ani/t nasli ve AtikAch 
z okolí Karlsruhe, v Bodamském jezerc a sev. Némecku. DA se vfiak dosti 
obtiene odliSiti od druliu //. j/soros pérmica, pozorovany v fíeehAeh jifc 
Fulfil-: M, ktery ni A sporv troclm stíhlejsí a s delsítn ocAskem.

10. Ile.nne.guya si milis Zanut 1024.
(Obr. 4 /# - i . )

Na zábrAch hiAfskych okouníi nacliAzíine vzAcnc hilé ovAIné eysty, 
dlouhé asi 2 inm a siroké asi 1 nun, které ohsahuji cetné spory o rozine- 
rech 40— 00 x 7- H //. Vlastní telo spory metí 20 20 //, ocAsek 20—30 //,
polové vAeky S— 10 x 1,2-1.0//. vvmrstcné polové vlAkno 70- 100//. 
üeásek byvA pravidelne rozpoleeny. Ntejny druh jseni nalezl také pfed 
lety v okounech, ehyeenych ve velkéin Plünském jezefe v sev Holstein.

17. Henneguya media T h äi,o h \n 1N02.

Ve vnitfních útrobách koljusek, ohytanych v tíuíkAch na vrchu 
Ladví u Prahy, kam byly pfed lety nkvaristy nasazeny. nalezl jsem ojedi- 
nélé spory tohoto druhu. které niérilv 20—24 x 0 0 // a mélv jen krátkv
oeásek. Nejéastcji byly v ovariu a v ledvináeh.

1S. Hoferelhts cyprini Dofi,ein 1 Hits.

Je to pomémé vzAcny parasit nasicli kapru. Ojedinclé sjxiry jsem 
nalezl v témze kapru. ktery mél na zAbrach eysty M yxobolns dispar.

Z u s a m m e n f a s s u n g.
In Böhmen wurden hisjetzt nur folgende Myxosporidienarten fest- 

gestellt: Prof. FriC fand Lesothern /xrlala. Myxosoma dnjardivi. Myxo- 
bolus ellipsoideus, Myxobohts mttlleri und Henneguya psoras pérmica. 
K ohx besehrieb Myxoholns piriformis. Myxoftoltts cyprim und Hoferelhts 
cyprini.

In der vorliegenden Arlieit wird üIht «las \ orkoinmen folgender 
Arten berichtet:
1. Myxidium lieberkilhni in der Harnblase des Hechtes.
2. Myxidium giardi an den Kiemen des Aales.
3. Myxobohts lucioperme an den Kiemen und der Haut des Zanders.
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4. M yxobolus volgensis an den Kiemen des Zanders.
6. M yxobolus dispar an den Kiemen des Karpfen.
7. M yxobolus m ülleri aus den Nieren von Rutilus rutilus und Gobio 

gobio.
8. M yxobolus exiguus an den Kiemen von Abram is brama.
9. M yxobolus oviform is an der Haut der Karpfenbrut.

10. M yxobolus p fe ifferi aus der Haut von Barbus barbus.
11. M yxobolus anurus an den Kiemen des Hechtes.
12. M yxobolus gigas aus den Nieren von Schleien und Kiemen von 

Aspius aspius.
13. M yxobolus neurobius aus dem Zentralnervensystem der Forelle.
14. Henneguya acerinae an den Kiemen des Zanders.
15. Henneguya lobosa an den Kiemen des Hechtes.
16. Henneguya sim ilis  an den Kiemen von P e rm  fluviatilis.
17. Henneguya, media aus den inneren Organen von Gasterosteus aculealus.
18. Hoferellus cy p rin i aus den Nieren des Karpfen.
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XXIII.

Cizopasníci nasich perloocek.
I. Mikrosporidie.

Napea 1 doc. dr. OTTO JÍIíOVKí'.

Z hydrobiolofiickc h i-ybAÍ-ské st anión na Lnáískych vybníeíeh.
Red. prof. dr. K. SCHÄFERN A.

S podporon ('¡fiské národní rndy bndat olsko.

(l)uslo dno 2. prosinoo 10+2.)

Studiem cizopasnikü nasich perloocek a buchanek se zahyva1 u nan 
jediné prof. A. FriC, ktery v 90. letech min. stoleti popnal nekolik drul 
mikrosporidii (Glngea holopedii z Holopedia, Glngea sp. z ^odapñm 
(¡nadrangula a Glugea colórala z buchanky ( ydops nlrenvus). 
dob FriCovíoh bylo Studium mikrosporidii v samóm pocat u, on . - 
valo se vctsinou na Studium cerstvych, nebarvenyc i prepara u 
vet.sina popisü z tehdejsi doby nestaci k identifikaci s nov\ •.
Krome tobo rada cizopasnikü, popsanych z tehdejsi c o y, nejia 
mezi mikrosporidie, nybrz mezi Haplosporidie, t hgjn tacen _ "
filisne. Musiine proto pfijimat starsi údaje s primérenou opa 
V teto práci popisuji nekolik druhü mikrosporidii z nasie i pei , '
jednak novych. jednak málo známych, které jsem nasbiral \ r 
v okolí Lnáf, Lednice, Chotebofe, Bohdame a Praby.

1. N o s e m a  donga tum  (Moniez 188/)- 
(Obi. 1.)

Hostitel: Daphnia magua a D .  pule?, hypodennalni bunk\ yr|>n,\
XalrziStfl: D, magna v rylmikn N„syt (Morava) a v n i « » »  ryl.nuU,,

((Jechy), D. pvlex v rybniku Novem 1 1 Chotebofo {( w

Tato mikrosporidie cizopasi vyhradne uvnitf hypodermáln' ,
Napadené perloocky jsou jen o néco méné piüh e< m ner. 
a schází u nich ono typické bélavé zabarveni, jak je zname u na •
mikrosporidiemi, které iijí primo v telnl dutiné per ooc e . r̂a  ̂
jsou eliptické (obr. 1 a )  a mefi 4— 5 X 1,8 2,8 //, prümérm
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Giemsou se barví na suchych roztérech v zadní cásti spory cerveno- 
fialové velké metachromatické zrnecko. Vlastní jádro spory spatríme 
jediné na preparátech barvenych podle Feulgena (nukleální reakce). 
Lezí uprostred spory, nékdy je v ném chromatin prstencovité nahlouceny

Obr. I . N osem a  elongatum  (MONIEZ 1887). 

a —  spory barvené Giemsou. b —  jádra vo 
spore po nukleální reakei. Zvétseno asi 

¿OOOkrát.

kolem  bezbarvéh o  jad é rk a , j in d y  je  jád ro  hom ogenní. H yp od erm á ln í 

b u ñ k y  jsou  zcela v y p ln én y  sporam í, je jich  vlastn í já d ro  se úp lné  ztrácí. 

M ladsích  stad ií jsem  nenalezl. P o n év ad z  spory  p richáze jí v zdy  isolovane, 

p a t í í  tentó druh  do rodu  Nosema a p o v azu ji je j za to tozny  s Microsporidia 
elongatum, pop san ym  jen  nedokonale  M oniezem 1887 z perloocky  Simo- 
cephalus (e lip tické spo ry  ve likosti 5 X 2 fi).

2. Gurley a tetras pora D oflein 1898.
(Obr. 2.)

Hostitol: M oina . rectirostris, hypodermální buñky.
NaleziStS: Tüñky v okolí rybníka Radova, Lnáfe v uechácb.

D o f l e in  popsal tentó druh z perloocky Daphnia maxima (? )  z okolí 
München, neudává vsak velikost spor. Od té doby nebyl nikym pozoro- 
ván. Nalezl jsem nékolik nakazenych perloocek, které byly mlécné zbar-

Obr. 2. d urleya  tetraspora Doflein 1898. 

a =  hypodermální buñky napadené Gurleyou. Zvétseno lOOOkrát. Rez barven 
Heidenhainovym zelezitym hematoxylinem. b mlady pansporoblast, c rozpad 
pansporoblastu ve sporonty. d  =  zralé spory sdruzené po ctyrech. e zralé spory 
s vymrSténymi polovymi vlákny. b— c kresleno podle suchych roztéru zbarvenych

Giemsou. Zvétseno 1500krát.
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vony. Cizopasuíei napadají pouze hypodermální huñky, které jsou zcela 
vyplnény sporarni a, rüznymi mladáími stadii (obr. 2 a). Z vyvojového 
eyklu jsem mold pozorovati jen vyvoj pansporoblastú. Püvodné jsou 
jednojadernó, pozdeji v nich vznikají 4 jednojaderné sporonty (obr. 2 b, c), 
z nichz se vyvíjí po 1 spore. Spory sdruzené tedy po 4 jsou pomerne velini 
drobné, mérí pouze 2,8— 3,4 X 1,4— 1,(5 /i, na jednom konci jsou zúzené, 
na druhéin áiroce zaoblené (obr. 2 d), tlakem krycího skla vy inri tí se 
z niel» polovó vlákno dlouhó 15—25 /u (obr. 2 e). Pro malé mnozství 
materiálu jsem nemohl studovat jejieli jaderné pomery.

3. Thelohania cladocera (P feifer  1895).

(Obr. 3.)
Hostitel: Daphnia magna a D. pulex, hypodermální buñky.
Nalozistfi: D. magna.: návesní rybnfk v Lohovci (Morava), I). pulex: rybuík Stary 

u Lnáf (Cechy).

Nakazené perlooekv jsou bélavé nob slabé narúzovélé a neprublodné. 
Hypodermální buñky jsou preplnény pansporoblasty s 8 sporarni. Jednofc-

Obr. 3. Thelohania cladocera ( PFEIFFER 1895).

"  ~  %> t ' afoni osm i j ad ernÿch pan.sporobla.stii. e —  spory s dobfe vjditelnÿini
«'.-.iiimi tycinkami. a— e, Giemsa, suchÿ roztër. / =  spory sdruïené po 8 s metachro- 
inatickjmi granulemi (Giemsa, vlhkâ metoda). r/ -- zralé spory s metachromatic- 
N In* trirtn,|lemi (Giemsa, suchÿ roztër). h — jâdra ve sporàch po nukleâlni reakei.

Vse zvëtseno asi 1500krât.

Iiv<‘ Zra ®̂ spory jsou lirustiëkovité, vpfedu silnë ziizené a meri 3— 3,5 X
1.5 1,8 // . V kazdém pansporoblast u jich vznikâ 8, drzi vsak jen

\elini spatne pohromadë, takze jiz nepatrnÿm pritlacenim kryciho 
skliëka se od sebe uvolnuji; nedochâzi tedy k vytvofeni pevnëjsi blank v 
k<)l(>m pansporoblastu. Na obr. 3 a—d je nakreslen vÿvoj pansporoblast u 
z jednojadernÿch zarodku az po osmijadernâ plasmodia, jichz rozpadem 
\znikaji spory. Y zadni câsti spor se barvi Giemsou oervenë velké meta- 
< hiomatické zrnko, vlastni 2 jâdra spory jsou viditelna pouze na prepa-
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râtech barvenÿch podle Feulgena (obr. 3 h). Nëkdy je ve zralÿch sporach 
dobfe patrna osni tycinka, prechazejici v  polové vlâkénko (obr. 3 e). 
Povazuji ten to druh za totoznÿ s Glugea cladocera I I, popsana P feif- 
ferem z hypodermis D a p h n ia  a L im netis. Od druhého druhu The lohan ia  

znâmého z perloocek ( T . acuta) se lisi svÿmi malymi sporami a typickym 
vÿskytem v hypodermis.

4. Thelohania, acuta  (M onjez 1887) Schröder 1914.
(Obr. 4.)

Hostitel: Daphnia pulex, hypodermalni bunky.
Nalezistë: Rybnik Novÿ u Chotëbofe, nävesni rybnicek v Tocno u Zbraslavë.

Hypodermalni bunky, tvorici postranni skorapky ])erloocky, byly 
nabity huste sporami mikrosporidie, které niëfily 4,5— 5 X 2— 2,2 p 
a byly na konci zaspiëatëlé. Sdruzeno bylo vzdy 8 spor y jednoin pan-

Obr. 4. Thelohania acuta M oNIEZ 1887 - SCHRÖDER I !) 14. Kresleno podle roztöru
barvenÿch Giemsou.

a — jednojaderny pansporoblast, b — dvojjaderné pansporoblasty. c ctyrjadernÿ 
pansporoblast, d =  osmijadernÿ pansporoblast, e — vytväreni spor. / /. kazdého
pansporoblastu vznika 8 spor. g =  vytväreni spor (vlevo dvë mladé spory s jednirn 
jâdrem). h — zralâ spora s vymrstënÿm polovÿm vlaknem. Vse zvëtseno asi

1200krat.

sporoblastu. Prûbëh sporogonie je zobrazen na obr. 4 a—/. Mladé spory 
obsahuji po dvou jadrech. Ve zralÿch sporach se Giemsou barvi fialovö 
shluk volutinovych granuli. Tvarem a velikosti s2>or se tento druh podoba 
druhu Thelohania. acuta (kterÿ ma spory zaspiëatëlé a veliké 5 x  2 p), 
kterÿ vsak cizopasi podle ûdajû M onieza a Schrödera v tukovém tëlese 
perloocek a buchanek. üd Thelohafiia cladocera se lisi vëtsimi sporami. 
Povazuji zatim pozorovanÿ druh za totoznÿ s druhem Th. acuta, kterÿ 
byl nalezen dosud ve Francii a Nëmecku.

5. D u bo squ ia  sidaae  n. sp.
(Obr. 5.)

Hostitel: Sida crystallina, telni dutina.
Nalezistë: Rybnik Jezarko Sinyslovské u Lnar (Cecliy).
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Tuto inikrosporidii jsem nalezl dosucl v jedincm cxempláfi pobreza i 
perloocky Sida crystallina, ktery byl nápadny svou bílou barvou. l  elilí 
dutina byla pfeplnéna nescíslnvmi pansporoblasty, z nichz velká vétsina 
uzavírala v sobe 1(5 spor, mensí east pak niela pouze 8 spor. Tyto jsou

00 
00

c.
Obr. 5. Duboscquia sidae n. sp.

a b pansporoblasty zt> lli sporatni. Zvétseno 1200krút. c- -d • íhoIovrim1 spory 
za ziva. Zvétseno KiOOkrát.

o valué neb na predním konei mimé zúzene a méri pouze .1 X I,- - 
Na základé prevládajícího zpúsobu vytváfeni 1(1 spor v pansporoblast u 
mitno zaíaditi tentó drub do rodu Duboscquia, jehoz jediného dosud
známého zástupee popsal Perez 1908 z télní dutiny leí mita (lernas 
lucifuyus). Navrhuji pro nové nalezeny drub z perlooéky Sida jimno 
Duboscquia  sidaae n. sp.

0. Dlistophora obtusa (M o n iez  1887) LahhE 1899.
(Obr. (i.)

Hostjtel: Duplinia pulex, D. magna, l). longispina, télní «latina a tukové télo.*>o. 
Maleziaté: (Jetué rybníky v okolí Lnáf, rybníky uCeradic u Slanólio, rybník v Poén« 

u Zbraslavi (Cechy).

Je to jedna z nejhojnéjsích inikrosporidii v nasich perlooékách. 
Nakazená zvírata jsou bílá a úplné neprúbledná, plovou vsak ve vodé 
zfejmé stejné dobre jako zdravá. Hemolymfa jejicb je pfeplnéna rúznymi 
vyvojovymi stadii a zralymi sporami. Mladé pansporoblasty mají jádra 
pomérné ebudá na chromatin. Postupnym délením vznikají dvou-, étyr-, 
osmi-, sestnácti- i vícejaderné pansporoblasty, jejichz jádra jsou stale 
mensí a kompaktnéjsí (obr. da). V kazdém pansporoblastu vzniká vetsí 
poéet spor, 10, 32 i vice (obr. 0 c). Spory mérí 3— 4 x 1,»— 2 //, jsou 
vpredu hodné zúzené. Po nukleální reakci spatfíme uvnitr kazdé spory 
jen jediné jádro. Giemsou se barví v zadní éasti spory cervené nieta- 
chromatická granula (obr. 0 e). Na zivycb zralych sporácb vidíme \ zú- 
zeném predním konei velkou vakuolu (obr. 0 d), ze ktere tlakem kry cilio 
skla se vymrstí polové vlákno dloulié 20— 30// (obr. (if). Zralr spory 
drzí pobromadé jen malo a jiz slabym tlakem krycího skla se uvolní. 
Schizogonie tolioto druliu zústává zatím neznáma; nékolikrátc jsem
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pozoroval rosetovitó útvary (obr. G b), které pripomínají obrázky schizo
gonie u druhu Nosema binucleatum, kreslené W eissenbergem. Plisto- 
phora obtusa byla popsána Moniezem pod názvem Microsporidia obtusa 
z perloocek Simocephalus vetulus a Daphnia reticulata (ve 1 i host spor 
4 X 2,5 /a). Pozdëji ji L abbé preradil do rodu Plistophora.

Obr. b. Plistophora obtusa (Moniez 1887) LABBÉ 1899. 

a pansporoblast, h — Schizogonie. Giemsa. c — 'zraly pansporoblast za ¿iva. 
Zvétseno lOOOkrát. d — spory za ¿iva. e spory s metachromatickymi granulemi. 
Giemsa. / — zralá «pora s vymrsténym polovym vláknem. d—/ zvétáeno asi

2000krát.

7. Plistophora Schafernai Jírovec 1037.
(Obr. 7.)

Hostitel: Daphnia pulex, D. magna a Ceriodaphnia sp., ovarialní buñky.
Nalezisté: Rybníky v okolí Lnár, Cbotéboíe a Zbraslavi.

Nakazené perloocky jsou zbarveny sedozelené a jsou jen cástecné 
neprúhledné, pohybují se vsak zrejmé stejné dobre, jako zdravé. V jejicli 
tele pozorujeme rourovité útvary, vyplnéné sporami a mladsími vyvojo- 
vymi stadii, jez saliají az do zaberních nozicek. Zralé sj)ory jsou vzdy 
volné, ne uz uzavreny v pansporoblasty. Mérí 3,8— 4,2 x 1,6— 2 ¡ i ,  

prümérné 4 x 2 p ,  zrídka nacházíme t. zv. makrospory, méíící 7 x 2,5 p .  

Püsobením zredeného amoniaku neb tlakem krycího skla vymrstí spory 
fiolové vlákno, jehoz struktura je zajímavá: basální cast je silnéjsí, asi 
15— 20 p dlouhá, barví se Giemsou intensivné cervene a pfechází v méné 
barvitelnou distální slabsí cast, dlouhou 30— 40 //. Pfi roztírání preparátú 
se vétsinou polové vlákno ulomí, takze je nacházíme oddélené od spory. 
Za ziva rnají spory v pfední cásti mensí nazloutlou vakuolu. Na ]>repa- 
rátech zbarvenych Giemsou se barví modrofialove zadní cást spory a plásf 
jiodél stén, po nukleální reakci spatííme jediné jádro asi uprostfed spory,
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Id,eré se barví slabë éervené. První cast vÿvoje, t. j. sehizogonii, jsom na 
svych preparátech nenalezl, za to jsem niohl dobre sledovat east druhou. 
t. j. sporogonii. Z jednojadernyeh sporontu (obr. 7 b) vznikají postupnym 
delením jader dvou-, ctyr-, osmi-, Sestnáeti- i víeejaderná plasmodia, 
která se patrnë vr tomto stadiu rozpadají v jednotlivé sporoblasty, jez

Obr. 7. Plistophorn schdfernni JÍROVEO 1937.

fez napadenÿm oocytem. Zvëtseno 900krát. Barceno Heidenhain-trichromem. 
jednojadernÿ sporont. e, </, / vytváíení mnohojadernych pansporoblast a. 
mladé sporoblasty. b—f roztëry barvené Giemsou. n - zralá spora za 2¡va. 
spory barvené Giemsou. i =  spory po nnkleální reakci. k — spora s vymrsté- 

nvm polovvm vláknem. b—k zvëtseno asi I /jOOkrát.

pak nacházíme volné lezící. Uvnitr sporoblastu se vytvorí vakuola 
s budoucím polovym vláknem (obr. 7 e), na povrchu pak pevná blána 
(obr. 7 y). Na íezech napadenych perloockami vidime, ze mikrosporidie 
vyplñují plasma obrovskÿch bunek (obr. l a ) ,  které méfí 60— 15(1// 
v prûmëru a jsou kulaté neb oválné, nékdy take nepravidelne a iuzn< 
oploâtëlé okolními orgány zvírete. Uvnitr lezí rovnëz zvelicené jadío 
o prûmëru 12— 20 ¡u s velikÿm, nëkdy drobnë vakuolisovanÿm jadérkem. 
lyto obrovské buñky pocházejí patrnë z mladÿch oocytû, které pod 
vlivem eizopasníkú se rozrustají nad svou normalní velikost. Zevné mají 
jen tenkou blánu. V plasmé lezí spousta nejrûznëjSich vyvojovÿch stadií 
a pozdëji zralÿch spor. Jádro buñky postupnë zaniká, jen jadérko nalez- 
ni'ine jeëtë nëjakÿ cas mezi sporami. Prasknutim bunëcné blány se dostá- 
vají spory i pansporoblasty do dutiny tëlni a jsou zavleéeny proudem
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hemolymfy do rûznÿch mist. Zatim Ize tëzko rozhodnouti, zda jsou na- 
padâny i nëkteré jiné bunky nez ovariâlnl; najdeme totiz mensi nakazené 
hunky take v  hlavë, pobliz srdce, v zabernich nozkach, v abdominu a pod. 
Nejmladsi vÿvojovâ stadia uvnitr bunëk jsem nepozoroval, vsechny 
bunky obsahovaly bud stadia sporogonie nebo uz zralé spory. Tento druh 
se podobâ nejblize Microsporidii ovata Moniez, ktera tvori oval né spory 
velikosti 3 ¡à a zije v perloockach Simocephalus vetulus a Chy darns sphae- 
r\cus, Moniez vsak neuvâdi nikde, v jakém je })omeru k hostiteli. Od 
ostatnich mikrosporidii z perloocèk se lisi mûj druh typickym tvarem 
spor a usidlenim v oocytech. Povazuji jej za novÿ a nazÿvâm ho na 
pocest |). prof. dr. K. Schâferny, sprâvce hydroluologické a rybâfské 
stanice ve Lnarskych rybnicich Plistophora schàfernai n. sp.

8. Plislophora intestinalis Chatton 1907.
(Obr. 8.)

Hostitel: Daphnia magna, stfevrû epithel.
NaleziStë: Rybnik Nesyt (Morava), nâvesni rybnik ve Vrbne (Cocliy).

Nakazu tuto mûzeme zjistiti pouze mikroskopicky na rezech nebo 
na rozmacknutych perloockach; makroskopicky neni patrna. Spory rnefi

Obr. 8. Dlistophora intestinalis CHATTON 1907. 
a — fez infikovanÿm stfevem perloocky; barveno zelezitÿm hematoxylinem. 
Zvëtseno TOOkrât. h =  zralé spory, barvené Giemsou. Zvëtseno 1500krât. c =  jâdra 

ve sporâcb po nukleâlni reakci. Zvëtseno lôOOkrât.

pouze 3 X 2 p. Nuklealni reakci zjistime uprostred nich jedine jadro, 
v nemz se chromatin objevi jako cervenavy krouzek. Na rezech stenou 
strevni spatrime intracellularne ulozene drobne cysty pine spor, ktere 
patrne vznikly vsechny v jedinem pansporoblastu (ohr. 8 a). Tento druh 
byl popsan podrobne Chattonem, jehoz udaje mohu potvrditi.

9. Octosporea bayeri JiaovEO 1936.
(Obr. 9.)

Hostitel: Daphnia magna, tukove teleso.
NalezistS: Rybnik Nesyt (Morava).

Nakazene perloocky jsou jen nepatrnc zakaleny. V tukovem telese 
najdeme cetne spory i mladsi stadia. Zrale spory rnefi 5,5— 9 X 1,5— 2,2 y



C'izopasníci na,sich porloooek. T. Mikrosporidu«. í)

(prúmérno 7 x 2  /i), jsou tycinkovité, rovné neb mírné prolmuté (obr. 9«), 
11a zivych sporách pozorujeme nazloutlou vakuolu. (íiemsou se barví 
V plasmo spor jedno neb vice nietachromatiokych granulí. Nukleální 
roakoí zjistímc, ze v kazdé spore lezí uprostfed dve jádra, na nékterych

OI)i'. 9. O c to / tp o rc a  h a i/ e n  .1 Ilío V IX ' 19311. 

sp o ry  zn /.iva, h sp o ry  barvené  (¡iom sou . r  jád ra  v<> sp o rá d i p<> m ik lm ln l 

roakííi. Z v o I h o ik » laOOkrál.

spat rime uprostred bezbarvé jaderko. Yymrsténí poloveho vlákna píí- 
sadou zredényoh kysclin neb Lugolova roztoku se nepodarilo. lato 
mikrosporidie zije uvnitf tukovyeb bunék. ktere jsou proti normálním 
bimkám o ñeco zvetseny. Nazval jsem tentó novy drub na pocest prof. 
Km. Baytcka, red i tele biologieké st anice v Kcdnioi Orto* porta baycri n. sp.

](). Bacillidivm daphvinc n. sp.
(O h r.  10.)

H o st ito l:  D a p h n i a  m a g n a  a ] ) .  p a l e r ,  té ln í du tinn .

Xalozist-é: NAvosní rybníky ve Slivenei a vt> Zvnli u I’ rali\.

Mezi perlooékami z uvedenych lokalit jsem pozoroval nékolik jodio* o 
méne prúhlednych a trochu zlutohnédé zbarvenyeh. Na íoznuu kl\( h 
jedincích se ukázalo, ze tato odlisnost v hábito by la zpúsobena neséet 
nymi tycinkovitymi sporami, které nutno zafaditi mezi mikiosporic ie 
rodo Bacillidivm J a xd a  192S. eharakterisovany svymi dlouliymi tyem- 
kovitymi sporami. jak jsem jej stanovil ve své práci ..Studien ü >er 
Microsporidien4’, Vest, Zool. spol. Ib3f>. I perloocek dosud neb\ la na 
kaza rodem Bacillidivm vúbec pozorována. takze se jedná o pr\> na oz 
u Oladocer vúbec. Zralé spory tohoto nového druliu jsou t\j ink(>\ it 
na predním konci zaoblené, na zadním pfispicatélé. morí (>0 <0 // ( < >
a asi 2 a sífky. Na predním konci pozorujeme 1 -  granula siliúji s'ct o
lomná, stfedem spory probíhá svétlomnéjsí tycinka z\aná n'a” 11 V»̂
která nahrazuje polové vlákno, známé u ostatnícli mikiosporidií. * ai 
spory jsou pfimérené kratsí a postrádají jesté pe\ne sporo\< > an\. 
•laderné poméry ve sporácli jsem nemold zjistiti. nebof K  ulg< no\ a nu 
kleální reakce se na mém materiálu nezdafila. lake ostatní J
stadia se mi nepodarilo na mém materiálu nalezti. Bañilidum apinia 
£ ije primo v dutiné telní. Dlouhé spory nemobou by ti ovSem una.cn>



10 Otto Jirovec: Cizopasnici nasich perlooeek. I. Mikrosporidie.

proudem hemolymfy a züstävaji trcet ve vetsich ci mensich svazcich 
v lizkych sterbinach telnieh (v nohach, skorapce, hlave atd.), takze vsude 
tarn na zivych perloockach spatfime nahromadene tycinkovite spoiy.

A

f\ A

U \J
a . b.

Obr. 10. Bacülidium daphniae n. sp. 

mladti stadia, h — zralc spory za ziva. Zvötsono asi ] ßOOkrat.

U perloocek ze Slivence by]a jestc velmi casta smisena nakaza plisnovym 
organismem D e rm o c y s t id iu m  daphniae, a mikrosporidiemi P lis to p h o ra  

sch ä fe rn a i a P  obtusa.
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