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Charakteristika stanoviště
R. punctatum  - suboceánický druh eutrofních biotopů, roste ve vlhkých lesích, na. 

březích potoků, na humusu nebo na minerální půdě, na kamenech, bázích skal i na 
shnilém dřevě; hojný druh.

R. magnifolium - boreálně-montánní druh rostoucí na oligotrofnfch, vlhkých 
stanovištích, jako jsou prameniště, lesní mokřiny, břehy potoků; rašelinný substrát 
nevyžaduje; vzácnější horský druh, ale častější než R. pseudopunctatum.

Ř. pseudopunctatum - subarkticko-subaipinský druh; roste většinou na rašelinném 
substrátu, na podobných stanovištích jako R. magnifolium, je však náročnější na 
obsah živin (eutrofní biotopy); vzácný horský druh.
Všechny tři druhy mohou růst i společně.
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KLÍČ K URČOVÁNÍ LIŠEJNÍKŮ SE ŽLUTÉ ZBARVENOU KOROVTTOU, 
POPŘ. DROBNÉ LUPENITOU STÉLKOU
Jiří L i š k a

1 Stélka K+ tmavě purpurově až téměř do černá___________________________ 2
Stélka K- (vzácně K+ slabě růžově: CandelarieUa vitelUna)________ ___- ....... 3

2! Stélka drobně lupenitá až keříčkovitá___________________________________
__________ skupinaXanthoria candelaria (podle Poelt & Pemtschnig, 1992):

A  Stélka s systoupavými až vzpřímenými rozdřípenými lalůčky (drobné
keříčkovitá), spermacie elipsoidní; na různých substrátech________
....___________________    X  candelaria (L-XITiPr.

Stélka dorsiventrální stavby, poléhavá (alespoň při bázi) až 
vystoupavá (nikoli vzpřímeně keříčkovitá), spermacie tyčinkovité 

B Rhiziny na záhy vystoupavých lalůčcích chybějí, lalůčky 
drobné (do 2 mm), barva červenooranžová, výtrusy široce 
elipsoidní 13,5-17,5/8-10,5, septum 4-6,5 um  tlusté; hlavně
na borce__ _________ X. fuiva (Holím.) Poelt & Pemtschnig

Rhizinv hojně vyvinuty i na vystoupavých lalůčcích, výtrusy ke 
koncům zúžené, 10-15/6-7 /tm, septum 3,5-5 um  silné 

C Okrajové laloky poléhavé, na Špici podvinuté, 
ztloustlé, soredie o něco světlejší než stélka, sorály
pohárkovité; na různých substrátech----------- ------
______________________X  fallax (Hepp) Arnold

Okrajové laloky volně poléhavé, střední a boční 
laloky obloukovité vystoupavé, pravé soredie 
chybějí; hlavně na borce..X  uilophyllodes Rásánen 

Stélka plakodiovitá (korovitá s okrajovými lalůčky) mezi nejbéžnéjší druhy 
patří:

na kameni (velmi často na betonu)
sorediosm......... .................Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forss.
bez soredií.______________________________________________ ____

---- Caloplaca saxicola (Hofftn.) Nordin [= C  murorum (Hoffm.) Th.Fr.]
na vápencové zemi___________ _________Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin

Stélka korovitá___ - ________________________________   Caloplaca sp. div.
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[nejběžnéjší jsou sorediosní C. dtrina (Hoffin.) Th-Fr. a nesorediosní 
C  holocarpa (Hoffin.) Wade - oba druhy rostou zejména na betoně]

3! Stélka drobné lupenitá s lalůčky do 2 mm; na borce------------------------------------
___________________________________Candelaria concolor (Dickson) Stein

Stélka s naznačenými lalůčky na okrajích, 1-2 cm velká, ve středu sorediosní; na

Ä a'ch a beto né_________—.______ Candelariella medians (NyL) AX.Sm.
corovitá_____________________________________________________ 4

4 Stélka leprariovitá (sestávající pouze z vrstvy soredií)----------------------------------5
Je-li stélka sorediosní, pak není stélka leprariovitá________________________ 8

5! Na zastíněné půdě mezi kořeny, práškovuý povlak zelenožlutých až sírově
žlutých soredxL_Chaertotheca furfuracea (L.) Tíbell [ = Coniocybef. (L.)Ach.]

Na borce__________________________________________________________ 6
Na skalách_________________________________________________________7

6 Barva ostře žlutá, často ve spárách borky------------------------------------------------
_________________ Chrysothrix candelaris (L.) Laundon [= Lepraria c. (L.)Fr.j

Práškovité povlaky bélavé až zelenavé bledě žluté barvy, C +■ oranžově-----------
_____________________________________________ Lecanora expaUens Ach.

7 Stélka z poměrně silné vrstvy ostře žlutě zbarvených soredií, často velké plochy
na svislých stěnách pískovců a  silikátových skal----------------------------------------
___ Chrysothrix cnlorina (Ach.) Laundon [ = Lepraria ch. (Ach-)Ach. em. Sm.]

Stélka citrónově až sírově žlutá (oproti předešlé se zelenavým odstínem) — -----
_________________ Psilolechia lucida (Ach.) Choisy [= Lecidea L (Ach-)Ach.]

8! Na zemi nebo ve štěrbinách nevápencových skal----------------------------------------
_______ _____  ___________________ Arthrorhaphis átrinella (Ach-)Poelt

Na skalách_________________________________________________________9
Na borce a dřevě________   11

9 Nejčastěji na vápencích, betonu apocL, stélka nezřetelná, prakticky _vždy s

10

11

12

početnými žlutými apothedi. . Candelariella aurella (Hoffin.) Zahlbr.

Nejčastěji na horninách jiného typu
[£. smaragdula Szat. s apothedi smaragdově zelenými] 

(silikáty, břidlice apod.), Sutá stélka vždy
10vyvinutá, s apothedi nebo sterilní 

Stélka korálkovitá, tlustá několik mm, areolovitá, apotheda vzácná.
ornithokoprofilní druh.

Stélka zrnitá až buchtičkovitá, splývající, apotheda častá—
Candelariella comlliza (NyL)H-Magn.

Stélka bez soredií . __ 12
Stélka sorediosního vzhledu 13
Stélka nezřetelná, hojná apotheda_____ Candelariella aurella (Hoffin.) Zahlbr.
Stélka složená z jakoby rozteklých splývajídch zrníček nebo polštářkovitá_—

_____________________________ ...Candelariella vitellina (Hoffin.) MůlLArg.
13! Stélka ve formě nepravidelných dtrónově žlutých až žlutozelenavých hrudek

(nebo skupin) bez kůry, nejčastěji na borce dubů a jehličnanů------------ —
________—___________ Chaertotheca chrysocephaía (Turner ex Ach.) ThFr.

Stélka z jednotlivých samostatných kulovitých zrníček 0,05-0,1 mm velkých, na
povrchu s kůrou (nejde o soredie!)__Candelariella xanthosttgma (Ach.) Lettau

Zrníčka stélky plochá, rozlitá 0,5 mm velká na okraji jemné sorediosní (soredie 
o velikosti 0,05 mm), později kupkou soredií zcela překrytá ostře dtrónově
žlutá--------------------------------------------------- Candelariella reflexa (NyL) Lettau

Pozn. [Candelaria concolor je někdy rovněž mohutné sorediosní, pak 
lupenitá stélka nezřetelná a obtížné určitelná]
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