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Arwectangium aestivum (Hedw.) Mitt. - Vysoké Tatry: Kozí štít - severní stěna 
Ženichové veže, 1850 m n.m., 63.1993 leg. P.Nevečeřai, herb. P.NevečeřaL Vzácný 
vysokohorský mech.

Cammlonus introflexus (Hedw.) Brid. - Střední Čechy: Džbán, údolí Bílichovského 
potoka (asi 13 km JV od Loun), ve smíšeném lese na zemi, 400 m run., 3.10.1992 
leg. Llupa, det. Z.Soidán, herb. PR C  Neofytický druh mechu, který se šíří zvláště v 
posledních letech ze západní Evropy na východ. Jde o druhou, dosud zjištěnou 
lokalitu u nás. V nedávné dobé byl tento druh poprvé nalezen v Čechách na 
Borkovických blatech u Soběslavi Při opakované návštěvě (Uupa a ZSoldán, 
březen 1993) se již tento druh na zmíněné lokalitě nepodařilo nalézt.

Cvnodonrium failax Limpr. - Šumava: rezervace Medvědice (JZ od Volar ve skupině 
Stožce), 10.10.1992 leg. J.Kučera, herb. PRC. Vzácný druh mechu.

Dicranodonttum uncinatum (Harv.) Jaeg. - Šumava: kar Plešného jezera, na rulové 
skále pod Stiffterovým pomníkem, ca 1100 m rum, 17.9.1991 leg. Z.Soldán, herb. 
PRC; tamtéž 9.10.1992 leg. J.Kučera, herb. PRC. Velmi vzácný druh mechu dosud 
z území obou republik znám pouze ze šumavské rezervace Bílá strž na 
Železnorudsku a z České doliny ve Vysokých Tatrách.

Dicranum tauricum Sap. - Šumava: Ptačí skály v rezervaci Trojmezná, 11.10.1992 leg. 
J.Kučera, herb. PRC Nepříliš častý (pouze lokálně rozšířený), dosud však zřejmé 
přehlížený druh.

Hookeria lucens (Hedw.) Sm. - Děčínské stěny: kamenité prameniště ve smrčiné ca 
300 m JZ od osady Ostrov, 480 m ru m  203.1992 leg. P.NevečeřaL herb. 
PNevečeřaL Značné ohrožený druh mechu; zahrnutý též do dosud nevyšlé 
Červené knihy. V Děčínských stěnách dosud nenalezen.

Lophozia obtma (Lindb.) Evans - Šumava: kar Plešného jezera, 9.10.1992 leg. 
J.Kučera, de t J.Váúa, herb. PRC Dosti zácný druh játrovky, dosud ze Šumavy 
znám jen nález z Prášil.

Rhabdoweisia crispata (With.) lindb. - Šumava: kar Plešného jezera, ve štěrbině 
rulové skalní stěny, 1200 m rum  17.9.1991 leg. Z.Soldán, herb. PRC. - Šumava: 
vrch Kopka 2 km V od Smrčiny, ca 1100 m n.m., 25.9.1992 leg. J.Kučera, herb. 
PRC Vzácnější druh mechu.

Caloplaca drrochroa (Ach.) Th.Fr. - Šumavské podhůří (7151d): viadukt trati nad 
potokem Hučnice 2 km SŽ Českého Krumlova, 27.4.1993 leg. JJiška.

Candelariella aure.lla f. smaraedula Szat. - Posázaví (6152b): na betonovém patníku 
pod nádražím Petrov u Prahy, 11.4.1992 leg. JJiška, herb. J J -  Zajímavá 
smaragdově zbarvená forma.

Diolosehistex mmc.orum (Scop.) R.Sant - Tábor (6553d): na kůře lípy v městském 
parku, 410 m n.m., 25.7.1991 leg. JJiška, herb. J.L. Na kůře nalezený epigeický 
druh, v mládí parazitující zejména na Cladonia sp. div.

Xanthoňa parietina (L.) ThFr. - České středohofí (5451c): železniční stanice 
Ploskovice SV Litoměřic, na kůře Sambuceus nigra, 17.10.1991 leg. B.Wagner. 
Ojedinělý výskyt v oblasti s vysokou hladinou znečištění ovzduší.


