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V rubrice budou publikovány jednotlivé nálezy různých autorů. Kritériem pro zařazení příspěvků je 
celostátní či lokální význam lokality druhu s roztroušeným rozšířením, např. pochází z málo 
prozkoumané oblasti, leží mimo hlavní centrum rozšíření u nás, je zajímavá z ekologického hlediska či 
z hlediska změn v rozšíření (ohrožené či naopak invazní druhy) apod. Autoři jednotlivých příspěvků by 
měli dodat úplnou lokalitu (pokud možno vč. souřadnic a popisu stanoviště), číslo čtverce v síťovém 
mapování, datum nálezu a komentář. Jednotlivé příspěvky budou citovatelné pod jmény jejich autorů 
v editorství redaktora rubriky (např. Wagner B. (2003): Fuscidea cyathoides. – In: Liška J. (ed.), 
Zajímavé lichenologické nálezy I., Bryonora 32: 24). 

Nomenklatura je udávána podle práce Vězda & Liška (1999). 
Fuscidea cyathoides (B. Wagner) 
− Česká rep. (5543c), Krušné hory: Boží Dar, na čedičovém balvanu v agrárním valu na pastvině 1 km JV 

od Rýžovny, 1030 m n. m., 1.9.2002 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner a CHOM.  
Indikační hodnota druhu charakterizující změny jeho rozšíření je 3, to znamená že druh začíná mizet. (cf. 
Wirth 2001). 

Lecidea lapicida var. pantherina (B. Wagner) 
− Česká rep. (5543c), Krušné hory: Boží Dar, skalka na okraji lesa 0,5 km J od Rýžovny, 1030 m n. m., 

16.7.2003 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner a CHOM.  
Ojedinělý nález v širším okolí Božího Daru. 

Miriquidica leucophaea var. leucophaea (B. Wagner) 
− Česká rep. (5543c), Krušné hory: Boží Dar, na čedičové skalce ve smrčině 1 km JZ od obce, ca 1000 m 

n.m., 1.9.2002 leg. B. Wagner, herb. B. Wagner a CHOM.  
Ojedinělý nález lišejníku s horským charakterem rozšíření v širším okolí Božího Daru. 

Scutula krempelhuberi Körb. (J. Liška) 
− Slovenská rep.: Nízké Tatry, ad terram inter muscos supra casam alpinam Trangoška dictam, ca 1300 m 

s. m. Matrix: Solorina saccata. 5.9.1977 leg. K. Prášil, det. V. Alstrup. Herb. J. Liška.  
Nový druh lichenikolní houby pro Slovensko a zřejmě pro celé Karpaty. 
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