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omellamun byl také některými autory řazen do rodu Cirriphyllum (cf. Corley et ai. 
1981, Duell 1985), ale na zakladě studia sporogonu je opět většinou uváděn v rámci 
rodu Sderopodium (cf. Corley et Crundwell 1991, Duell 1992).
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KLÍČ K URČOVÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DRUHŮ RODU
DICRANUM

Hana F r a n k l o v á

Abstract. The author’s second artide of the genus Dicranum in Czech and Slovak Republics gives a 
determination key of the genus, based on the key from the E. Nyholm’s flora.

Na základě revize herbářového materiálu rodu Dicranum jsem potvrdila pro 
Českou a Slovenskou republiku výskyt těchto dvaceti druhů: Dicranum acutifolium 
(Lindb. et H.Amell) CJens. ex Weim., D. affine Funck, D. bonjeanii De Not., D. 
congestum Brid., D. elongatum Schleich, ex Schwaegr., D. flagellare Hedw., D. fulvum  
Hook., D. flexicaule Brid., D. fuscescens Srn., D. groenlandicum Brid., D. majus Srn., 
D. montanum Hedw., D. muehlenbedái B.S.G., D. pofysetum Sw, D, scoparium 
Hedw., D. sendtneri Limpr., D. spadiceum Zett., D. spurium Hedw., D. tauricum Sap. 
a D. viride (Sul. et Lesq.) Lindb. Z toho 3 následují«' druhy rostou pouze na 
Slovensku: Dicranum acutifolium, D. elongatum, D. groenlandicum.

Předložený klíč navazuje na předchozí příspěvek (Franklová 1992) o chorologii 
druhů rodu Dicranum-, byl vypracován na zakladě vlastních zkušeností získaných při 
determinaci a revizi rodu Dicranum a tyto získané vlastní poznatky jsou srovnány s 
klíčem v práci Nyholmové (Nyholm 1986).

Klíč k určování druhů rodu Dicranum
la. Rostlinky statné, 3-20 cm vysoké, lístky většinou srpovitě zahnuté, někdy

přímé, všestranné odstálé, čepel lístků 1-vrstevná, buňky + /-  tečkované, žebro 
slabé až silné, zabírající 1/10 až 1/3 báze, tobolka zahnutá, + /-  vyhrblá.........2

lb. Rostlinky drobnější, 1-5 cm vysoké, lístky za sucha většinou kadeřavé,
pokroucené, někdy přímo odstálé, lámavé, čepel lístků jedno- až dvouvrstevná, 
buňky nejsou tečkované, žebro silné až velmi silné, zabírají«' 1/5 až 1/3 báze, 
tobolka přímá, pravidelná_______________________________    15
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Obr. 1. 1 - Dicranum potysetum, 2 - D. bonjeanii, 3 - D.  scoparium, 4 - D. majus, 5 - 
D. affine, 6 - D. spurium, 7 - D. fuscescens, 8 - D. muehlenbeddi, 9 - D. 
congestum, 10 - D. spadiceum, 11 - D. elongatum, 12 - D. 
groenlandicum, 13 - D. acutifolium, 14 - D. sendtneri, 15 - D. tauricum, 
16 - D. montanum
(a - lístek, b - buněčná síť lístku, c - okraj lístku v horní části, d - detail 
špičky lístku, e - příčný řez řebrem)
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2a. Buňky lístků prosenchymatické............................................................................. .3
2b. Buňky lístků parenchymatické___________________ 6
3a. Lístky příčné vlnkaté______________________  4
3b. Lístky nejsou příčně vlnkaté........................................................................  5
4a. Lístky silně příčné vlnkaté, okraj daleko ostře zubatý, žebro na hřbetě ve 

špičce se 2-4 vysokými, zubatými lištnami, 1-5 štětů z jednoho obalu (obr. la)...
— ____ ____ ____ _____......__ ...____ ___..._______     ... Dicranum potysetum

4b. Lístky ve špičce slabě vlnkaté, okraj tupé zubatý, žebro ve špičce hladké nebo 
jen slabě zubaté, končící před špičkou, štěty jednotlivé (obr. 2a)..... D. bonjeanii 

5a. Lístky + /-  zubaté, na okraji ve špičce vrstva podlouhle oválných až 6-bokých 
buněk, žebro na hřbetě ve špičce s 2-5 lištnami (výjimečně hladké), na příčném 
řezu 1 vrstva ztloustlých buněk, štěty jednotlivé, druh velmi variabilní (celkový
habitus, tvar lístků, zúbatost lístků a žebra) (obr. 3a,c,e)________ D. scoparium

5b. Lístky ostře pilovité, okraj bez vrstvy okrouhle oválných buněk, žebro na 
hřbetě ve špičce se 3-4 zubatými lištnami, na příčném "řezu žebrem 2 vntvv
velkých zdustlých buněk, 1-5 štětů z jednoho obalu (obr. 4c,e)............ D. majus

6a. Buňky lístků tenkostěnné nebo slabě ztloustlé.........................   7
6b. Buňky lístků se ztlustlými stěnami...............................................  12
7a. Lístky příčné vlnkaté........................................................  8
7b. Lístky nejsou příčně vlnkaté....................................................................................9
8a. Lístky z úzké báze vybíhají v širší, jazykovitou špičku, okraj lístku drobné

zubatý, buňky hladké (obr. 5a,d)............................................................... D. affine
8b. Lístky z vejčítě vyduté báze ostře zašpičatělé (špička je někdy přeložena nebo 

šroubovité stočena), lístky ve špičce tupě zubaté, buňky mamilnaté, žebro na
hřbetě drsné (obr. 6a)........................................................."................... D. spurium

9a. Buňky v horní části lístku většinou zaoblené čtvercové, pravidelně uspořádané,
okraj lístků a žebro ve špičce zubaté, buňky mamilnaté___ _____  10

9b. Buňky v horní části lístku neřazené, "nepravidelné (zaoblené čtvercové, 
trojúhelníkovité, oválné atd.), žebro a okraj lístku ve špičce hladký nebo jen
slabě zubatý, buňky hladké....................................................................................11

10a. Rostlinky hnědě vlášenité, lístky z úzce kopinaté báze vybíhají v žlábkovitě 
šídlovitou špičku, buňky v horní části lístku většinou čtvercové, mamilnatost a
zúbatost lístku variabilní, druh kyselých substrátů (obr. 7b)___ D.fuscescens

10b. Rostlinky rezavě vlášenité, lístky z úzce kopinaté báze vybíhají v šídlovitou až 
rourkovitou špičku, buňky pravidelně čtvercové, druh bázických substrátů 
(obr. 8b).........................................................................................D. muehlenbedái

lla . Lístky kratší, slabě srpovité prohnuté, ze širší báze vybíhají v úzce kopinatou
špičku, okraj plochý, oddálené slabé zubatý, žebro "na hřbetě v horní části 
lístku hladké nebo slabě zubaté (obr. 9b).................................... D. congestum

llb . Lístky dlouze srpovité zahnuté, z úzké báze vybíhají v štětinovitou špičku,
okraj lístku a žebro ve špičce zubaté.................... .".......................  D. flexicauie

llc . Lístky přímo odstálé, ze široké, vejčité báze vybíhají v úzkou šídlovitou až
rourkovitou špičku, okraj lístku celokrajný,'někdy slabě zubatý, buňky v horní 
části lístku oválné, slabě ztlustlé, ve střední' části přecházejí v krátce 
prosenchymatické, slabě tečkované a v dolní části prosenchymatické, 
tečkované buňky (obr. 10b)..........................................................  D. spadiceum

12a. Rostlinky v hustých kompaktních trsech, lístky celokrajné, žebro hladké........13
12b. Rostlinky v rozpadavých trsech, lístky na okraji nepravidelné pilovité nebo

slabé zubaté, žebro slabé zubaté......................................................   14
13a. Lístky přímo odstálé, z úzké báze vybíhají v ostrou celokrajnou, někdy slabé 

zubatou špíčku, žebro silné, zabírající 1/3-1/4 báze, křídelné buňky
neohraničené (obr. lla ,b ).................................................................. D. elongatum

13b. Lístky přímo odstálé, z vejčité báze vybíhají v krátkou celokrajnou špičku, 
žebro slabé, málo výrazné, zabírající 1/10-1/7 báze, křídelné buňky
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ohraničené (obr. 12a)................................................................... D. groenlandicum
14a. Lístky přímo odstálé, slabě srpovitě zahnuté, z vejčité báze podlouhle kopinaté 

zašpičatělé, ve špičce kýlnaté, nebo přehmuté, okraj lístku slabé pilovitý, žebro 
silné, výrazné zabírající 1/5 báze, na hřbetě slabé zubaté, druh rostoucí jen ua
vápencích v Beiianských Tatrách (obr. 13a,d)________ _______ D. acuňfolium

14b. Lístky na všechny strany odstávající, na vrcholu slabě srpovité, dlouze šídlovité, 
z úzké báze vybíhají v úzkou až rourkovitou špičku, ve špičce slabé zubaté až 
celokrajné, žebro silné, zabírající 1/3 báze, slabě zubaté, jen na křídových
pískovcích v Adršpašsko-teplických skalách (obr. 14a)......................D. sendtneri

15a. Lístky za sucha přímé nebo kadeřavé, žebro silné, zabírající 1/3-1/5 báze,
buňky lístků v horní části jednovrstevné.............................................................. 16

15b. Lístky přímé, tuhé, srpovitě až široce jednostranné nebo slabé kadeřavé, žebro 
silné až velmi silné, zabírající 1/3-1/4 báze, buňky v honu části lístku na okraji
dvouvrstevné............................................................................................................18

16a. Lístky přímo odstálé, křehké, s ulámanými špičkami, z úzce kopinaté báze 
protaženy v šídlovitou až rourkovitou, celokrajnou špičku, žebro hladké,
vybíhavé, na příčném žezu bez stereid, buňky hladké (obr. 15e).__ D. tauricum

16b. Lístky za sucha kadeřavé, ve špičce zubaté, žebro končí před nebo ve špičce,
slabé zubaté, na příčném řezu se stereidami, buňky + /-  mamilnaté................17

17a. Lístka za sucha silné kadeřavé, na okraji daleko nepravidelně tupě zubaté, 
buňky na hřbetní straně v horní části lístku mamilnaté, pravidelně čtvercové,
křídelné buňky dosahují téměř žebra (obr. 16a,d)..........................D. montanum

17b. Lístky za sucha slabě kadeřavé, jen ve špičce pilovité, buňky různých tvarů, 
nepravidelně uspořádané, na hřbetní straně v horní části lístku hladké, 
křídelné buňky nedosahují žebra, často s početnými drobné olistěnými
flagelami________________________________________________ D. flagellare

18a. Lístky přímé, křehké, často ve špičce ulámané, okraj lístku celokrajný, žebro
hladké, druh rostoucí hlavně epifyticky..................................................... D. viride

18b. Lístky pokroucené až kadeřavé, nejsou lámavé, okraj lístku a žebro drobné 
pilovité, skalní druh........................................................................  D. fulvum
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SEKUNDÁRNÍ METABO LITY LIŠEJNÍKŮ: II. REGULAČNÍ ÚLOHA
LIŠEJNÍKOVÝCH LÁTEK

Jiří G a b r i e l

Abstract. The role oř secondary metabolites as photobiont regulators is reviewed. Their effects on 
photobiont membrane permeability, metal-chelation and urease activity are briefly discussed.

Původní experimenty Follmanna z 60. let naznačily, že lišejníkové látky ovlivňují 
permeabilitu membrán fotobiontů. Produkty fotosyntézy jsou tak uvolňovány do 
prostředí a stávají se dostupnými i přo nefotosymetizujícího mykobiónta. 
Experimentálně bylo potvrzeno, že permeabilitu buněčné membrány Trebouxia sp. 
ovlivňuje kys. usnová a usnát sodný, atranorin a kys. physodová. Dáíe bylo zjištěno


