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Z A J Í M A V É  N Á L E Z Y

Fmllania fragiltfolia (Tayl.) G ott et al. - Slovenská řep.: Bukovské vrchy, rezervace 
Záruba, ca 3 km SSV od bývalé osady Ruské, na pískovcové skalce, exp. SZ, 700 
m, 21.6.1993 leg. Z.Soldán, herb. Z.Soldán. Vzácný druh játrovky; ze Slovenska 
dosud znám jen ze čtyř doložených lokalit - Malá Fatra (sběr 1972), Lubietvovský 
Vepor (I960), Nízké Tatry (1971), Belianské Tatry (1957) a dvou literárních údajů 
(Belianske Tatry a Stratenská homatina).'

Helodhim blandowii (Web. & Mohr) Wamst. - Česká rep.: Třeboňsko, rezervace 
Ruda asi 4 km JJZ od Veselí n. Lužnicí, 410 m, 16.9.1993 leg. Z.Soldán, herb. 
Z.Soldán. Vzácný a rychle mizející druh mechu (zařazen do dosud nevyšlé Červené 
knihy); jde o jediný údaj z Třeboňska, nejblíže byl v roce 1892 sbírán Velenovským 
na rašeliništi u Borkovic.

Hookeria lucens (Hedw.) Smith - Česká rep.: Šumava, na několika místech v kam 
jezera Laka, 1100 m, 29.8.1993 leg. J.Kučera. herb. J.Kučera. Vzácný a mizející 
mech (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); ze Šumavy znám jen ze třech 
lokalit

Moerdda btvttii (Moerck) Broth. - Česká rep.: Šumava, Březník, na několika místech 
u Modravského a Březového potoka v nadm. výšce 1160-1180 m, 18.8. a 2.9.1993 
leg. J.Kučera, herb. J.Kučera. Vzácná játrovka známá jen z karu Černého jezera na 
Šumavě (a z Velkého Javom v Bavorsku), dále z Krkonoš a Vysokých Tater. 

Philonoris amelii Husn. - Česká rep.: Tišnov, Doubravník, u železničního tunelu u 
zastávky Prudká, na rulové skále, 320 m s.m., 8.9.1992, leg. LNovotný, herb BRNM, 
PRC. Vzácný druh mechu z čeledi Bartramiaceae.

Sphagnum obtusum W amst - Česká rep.: Třeboňsko, rezervace Ruda asi 4 km JJZ 
od Veselí n. Lužnicí, 410 m, 16.9.1993 leg. J.Váňa, herb. J.Váňa. Vzácný a rychle 
mizející druh rašeliníku (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); z Třeboňska je 
znám asi ze sedmi lokalit ale zřejmě již zde nebyl přes 40 let sbírán.

Splachnum ampullaceum Hedw. - Česká rep.: Třeboňsko, rezervace Červené bláto 
poblíž Salmanovic, na rašeliné v centrální části rezervace (Pino rotundatae- 
Sphagnetum), 650 m, sterilní, 27.9.1993, leg. LRektoris, herb. L.Rektoris. Vzácný, 
převážné koprofilní druh mechu (zařazen do dosud nevyšlé Červené knihy); 
nejblíže zmíněné lokality jsou doloženy sběry ze Šumavy.

Splachnum sphaericum Hedw. - Česká rep.: Šumava,” na břehu Černohorského 
potoka pod rezervací Černohorský močál, ca 3 km JV od Modravý, na exkrementu, 
1100 m, sterilní, 27.10.1993 leg. Z.Paiice, herb. Z.Paiice. Vzácný, převážně 
koprofilm mech.

Tortella bambergeri (Schimp.) Broth. - Slovenská rep.: Slovenský raj, cesta ca 1 km 
V od Vemár, vlhký humus na vápenci, 9.8.1985 leg. F.Múller, rev. R.Marstaller, 
herb. F.Múller, herb. Z.Soldán. Jeden z velmi vzácných slovenských mechů, jehož 
rozšíření není přesně známo. V minulosti byl často hodnocen jako infraspecifický 
taxon druhu Tortella tortuosa.

Hvpocenomvce scalaris (Ach. ex Liljebl.) Choisy - Česká rep. (6348b): Brdy, 
Chocholatá skála poblíž lokality Tři Trubky, asi 5,5 km JV od Strašíc na bázi 
pařezu v boru, ca 620 m, c.fr., Í6.6.1993 leg. Z.Soldán, PRC. Obecný druh, který 
však velmi vzácné vytváří apothecia.

Platismatia glauca (L.) Culb. & Culb. - Česká rep. (5152a): Labské pískovce, SZ 
Chřibské, Acer pseudoplatanus, 1993 leg. B.Wagner. Ojedinělý, leč bohatý výskyt 
citlivého druhu v chráněném údolí.


