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Abstract: This contribution gives a list of rare, noteworthy and overlooked lichens recorded in the Kocába 

brook valley near Nový Knìn (Middle Vltava Region, Central Bohemia) during several excursions in 2009. 

This area is strongly influenced by long-term land use: agriculture, forestry, gold mining etc. The lichen 

flora (especially epiphytic flora) is poorly developed. The ubiquitous acidophilous species distinctly 

predominate. It is caused by the absence of suitable substrates, former and present air pollution, and the 

long-term land use. Flavoparmelia caperata, Loxospora elatina, and Pycnora sorophora represent the more 

precious epiphytic lichens. The shady outcrops of siliceous rocks with Cystocoleus ebeneus, Lecanactis 

latebrarum, Opegrapha gyrocarpa, and Enterographa zonata occur quite often in the Kocába brook valley. 

In the study area the valuable lichen communities grow on iron-rich substrates. Acarospora sinopica, 

Lecanora epanora, and Rhizocarpon furfurosum are characteristic of these communities. Lecanora 

compallens and Rhizocarpon furfurosum are both reported for the second time from the Czech Republic. 
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Úvod 

Údolì Kocáby patřì z regionálnìho hlediska k přìrodovědně zajìmavým územìm. Na květeně se zde 

výrazně projevuje řìčnì fenomén nedaleké Vltavy. Z botanického hlediska bylo okolì Nového 

Knìna pravidelně navńtěvováno mnoha botaniky, proto existuje značné mnoņstvì údajů 

o cévnatých rostlinách (např. Rohlena & Dostál 1936–1938, Plocek 1975, Hrouda & Skalický 

1988). Průzkum lińejnìků zde patrně nebyl nikdy prováděn. Územì je dlouhodobě pod silným 

hospodářským a lesnickým tlakem. Zcela chybì starńì lesnì porosty, dokonce i jednotlivé 

exempláře starých stromů. Biotopy jsou ve větńině přìpadů značně poničené či zcela degradované. 

Z lichenologicky zajìmavých společenstev nacházìme v údolì Kocáby velké mnoņstvì silikátových 

skalnìch výchozů, ovńem větńinu z nich zastiňuje les. Dále se objevujì fragmenty světlých 

borových lesů s vystupujìcìmi skalkami, mladńì porosty acidofilnìch doubrav, fragmenty suťových 

lesů, údolnì olńiny a lemové porosty křovin (zejména trnek). 

Metodika 

Floristický průzkum lińejnìků proběhl v roce 2009, několik údajů pocházì z roku 2010. Studováno 

bylo údolì Kocáby okolo Nového Knìna přibliņně mezi obcemi Pouńtě a Velká Lečice. Několik 

údajů bylo zaznamenáno v okolì osad Kozì Hory, Chramińtě a Hranice. Tyto lokality jiņ přìmo 

nesouvisì s údolìm Kocáby a výzkum zde probìhal jen okrajově, proto nebyly začleněny do 

charakteristiky přìrodnìch podmìnek územì. 

V přìspěvku jsou zahrnuty v prvnì řadě vzácné a méně známé druhy, dále taxony drobné a 

přehlìņené a některé taxonomicky obtìņné rody (Lepraria, Usnea). V přìpadě epifytických 

lińejnìků zmiňuji také relativně běņné druhy, a to z důvodu v oblasti chudě vyvinuté epifytické 

lichenoflóry. Poloņky druhů Cladonia merochlorophaea, Halecania viridescens, Lecanora 

compallens, Lepraria ecorticata, L. membranacea, Loxospora elatina, Rhizocarpon furfurosum, 

Usnea subfloridana byly prověřovány pomocì tenkovrstevné chromatografie (TLC) dle metodiky 

publikované v práci Orange & al. (2001). 

Pokud je za lokalitou uvedena zkratka „JM/čìslo poloņky―, daný sběr je uloņen v herbáři 

autora. V opačném přìpadě nebyla pořìzena dokladová poloņka a druh byl zapsán v terénu. 

Nomenklatura odpovìdá práci Lińka & al. (2008) s výjimkou taxonů Cladonia ciliata var. tenuis, 
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C. squamosa var. subsquamosa, Opegrapha niveoatra, Rhizocarpon furfurosum sjednocených dle 

práce Smith & al. (2009). Jména Acarospora moenium, Enterographa zonata a Polysporina 

subfuscescens jsou pouņity na základě nejnovějńìch studiì (Ertz & al. 2009, Nordin & al. 2009, 

Knudsen & Kocourková 2008). Souřadnice GPS jsou uvedeny v systému WGS-84. Metodika 

uņitého sìťového mapovánì (pod zkratkou „kv.―) je sjednocena dle Slavìka (Slavìk 1971). 
 

Obr. 1. Mapka studovaného územì s vyznačenìm výskytu ferofilnìch společenstev [Fig. 1. Map of the study 

area, black points mark the occurence of lichen communities on iron-rich substrates] 

 

 

Stručná charakteristika přírodních podmínek 

Oblast se nacházì v regionu střednìho Povltavì, v okrese Přìbram ve střednìch Čechách. Průměrné 

ročnì teploty v zájmovém územì se pohybujì mezi 8–9 °C, ročnì úhrn sráņek mezi 500–600 mm 

(viz webová stránka ČHMÚ). Geomorfologicky je územì značně členité. Údolì Kocáby mìsty 

vytvářì hluboce zařìznuté údolì s výrazným převýńenìm (aņ 200 m převýńenì mezi korytem 

Kocáby a vrchem Chvojná). Nejnìņe poloņeným bodem studované oblasti je hladina Kocáby ve 

Velké Lečici, kde dosahuje necelých 270 m n. m. Naopak nejvyńńì kótou je vrchol Chvojné 

s 481 m n. m. Druhý nejvýńe poloņený je Podleský vrch (458 m n. m.). Z geologického hlediska je 

územì poměrně monotónnì. Zcela dominujì kyselé horniny: břidlice a prachovce (s převahou 

kontaktně metamorfovaných) a amfibolicko-biotitický granodiorit (Mańek 1987, 1996). V západnì 

části studovaného územì v okolì Podleského vrchu se objevuje také ryolit (Mańek 1996). V severnì 

polovině územì majì horniny zvýńený obsah těņkých kovů, zvláńtě ņeleza. To je dobře patrné na 

rezavém zabarvenì skalnìch výchozů. Oblast vrchu Chvojná je významná lokalita výskytu 

zlatonosných ņil. V minulosti zde probìhala rozsáhlá těņba tohoto kovu. Kocába je levostranným 

přìtokem Vltavy. Jejì ńìřka zpravidla nepřesahuje 10 m a dlouhodobý průměrný průtok před 

soutokem s Vltavou u Ńtěchovic činì 0,62 m
3
/s (Povodì Vltavy 2009). 
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Seznam zaznamenaných druhů 

Acarospora impressula Th. Fr. 

- skály nad Kocábou na JV okraji Velké Lečice, N49°48‘45,3‖ E14°19‘33,4‖, 275 m n. m., kv. 6151d, na 

svislé břidličnaté skále, herb. JM/1685 

Acarospora moenium (Vain.) Räsänen 

- JZ okraj města v údolì Kocáby, N49°46‘56,2‖ E14°16‘23,4‖, 290 m n. m., kv. 6251b, na betonu, herb. 

JM/1719 

Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb. 

- Velká Lečice: skalnaté svahy nad Kocábou v J části obce, N49°48‘46,1‖ E14°19‘18,3‖, 285 m n. m., 

kv. 6151d, na ņelezem obohacené silikátové skále 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na ņelezem obohacené silikátové skále, herb. JM/1646 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na ņelezem obohacené silikátové skále 

Taxon vázaný na silikátové horniny obohacené sloučeninami ņeleza (Smith & al. 2009). Bohaté 

porosty byly nalezeny na exponovaných skalách nad Václavovou ńtolou. Nepřìliń vzdálenou 

lokalitu v údolì Vltavy u Ņupanovic uvádì Suza (1940). 

Arthonia radiata (Pers.) Ach. 

- SZ orientované skalnaté svahy vrchu Chvojná nad Strnadovým mlýnem, 300–310 m n. m., kv. 6251b, 

na borce Carpinus betulus, herb. JM/1658 

- skalnaté svahy na levém břehu Kocáby cca 1 km JZ od Nového Knìna, N49°46‘51‖ E14°15‘39‖, 310–

340 m n. m., kv. 6251b, na borce Carpinus betulus, herb. JM/1664 

Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold s.str. 

- Hranice: pozůstatky po těņbě zlata vedle silnice 500 m SZ od kóty Čihladlo, N49°45‘31‖ E14°15‘18‖, 

450 m n. m., kv. 6251b, na mechorostech na nìzké zìdce, herb. JM/2472 

Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris 

- nad údolìm Kocáby SSV od Nového Knìna, N49°47‘53,4‖ E14°17‘47,8‖, 330 m n. m., kv. 6251b, na 

větvìch Prunus spinosa 

- Kozì Hory: lesnì cesta 200 m JV od kóty Kateřinka, N49°46‘00‖ E14°16‘15‖, 500 m n. m., kv. 6251b, 

na větvìch Larix decidua, herb. JM/2467 

Caloplaca aractina (Fr.) Häyrén 

- skály nad Kocábou na JV okraji Velké Lečice, N49°48‘45,3‖ E14°19‘33,4‖, 275 m n. m., kv. 6151d, na 

svislé břidličnaté skále, herb. JM/1683 

Tato dobře poznatelná krásnice je teplomilným druhem charakteristickým pro řìčnì údolì, kde se 

vyskytuje převáņně na výslunných kolmých stěnách silikátových skal (Suza 1942). 

Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg. 

- skály nad Kocábou na JV okraji Velké Lečice, N49°48‘45,3‖ E14°19‘33,4‖, 275 m n. m., kv. 6151d, na 

svislé břidličnaté skále, herb. JM/1684 

Caloplaca demissa (Körb.) Arup & Grube 

- skály nad Kocábou na JV okraji Velké Lečice, N49°48‘45,3‖ E14°19‘33,4‖, 275 m n. m., kv. 6151d, na 

svislé břidličnaté skále 

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na kyselé půdě 

Chaenotheca chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

borce Quercus robur 
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Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon 

- 700 m Z od okraje Nového Knìna v údolì Kocáby, N49°46‘55,1‖ E14°15‘53,9‖, 290 m n. m., kv. 

6251b, na stinné silikátové skále 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

stinné silikátové skále 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘50‖ E14°15‘38‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na stinné silikátové skále 

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘50‖ E14°15‘38‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále  

Cladonia ciliata var. tenuis (Flörke) Ahti 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘50‖ E14°15‘38‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na kyselé půdě 

Cladonia merochlorophaea Asahina 

- vrch Chvojná, na cestě 200 m SZ od vrcholu, N49°47‘32,2‖ E14°18‘36,8‖, 430 m n. m., kv. 6251b, na 

kyselé půdě, herb. JM/1872 

Cladonia merochlorophaea je druhem z taxonomicky obtìņné skupiny Cladonia chlorophaea. 

Jednotlivé druhy v rámci této skupiny se lińì předevńìm na základě sekundárnìch metabolitů (cf. 

Kowalewska & al. 2008), proto je k určovánì nezbytné vyuņìvat chromatografických metod 

(zvláńtě TLC). V sousednìm Polsku patřì C. merochlorophaea k nejhojnějńìm zástupcům této 

skupiny. Podobnou situaci lze očekávat i v ČR. Z nańeho územì byla tato dutohlávka publikována 

z pěti lokalit (Leuckert & al. 1971). 

Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

kyselé půdě 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na kyselé půdě 

Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. var. squamosa 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

kyselé půdě 

Cladonia squamosa var. subsquamosa (Nyl. ex Leight.) Vain. 

- Z orientované svahy vrchu Chvojná, N49°47‘36,3‖ E14°18‘25,6‖, 360 m n. m., kv. 6251b, acidofilnì 

doubrava, na kyselé půdě, herb. JM/1869 

Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na půdě, herb. JM/1496, JM/1646 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na půdě, herb. JM/1877 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na kyselé půdě, herb. JM/1835 

Zjińtěna na několika lokalitách na velmi kyselé a ņivinami chudé půdě, často v mìstech výskytu 

ferofilnìch společenstev lińejnìků. 

Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. 

- Z orientované svahy vrchu Chvojná, N49°47‘36,3‖ E14°18‘25,6‖, 360 m n. m., kv. 6251b, acidofilnì 

doubrava, na kyselé půdě, herb. JM/1870 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na půdě, herb. JM/1878 

Cystocoleus ebeneus (Dillwyn) Thwaites 

- skála nad Kocábou cca 1 km JZ od Nového Knìna, nad památným mìstem, N49°46‘47‖ E14°15‘35‖, 

310–340 m n. m., kv. 6251b, na stinné silikátové skále, herb. JM/1661 
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- 700 m Z od okraje Nového Knìna v údolì Kocáby, N49°46‘55,1‖ E14°15‘53,9‖, 290 m n. m., kv. 

6251b, na stinné silikátové skále 

Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na půdě 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na kyselé půdě 

Enterographa zonata (Körb.) Källsten ex Torrente & Egea 

- skála nad Kocábou cca 1 km JZ od Nového Knìna, nad památným mìstem, N49°46‘47‖ E14°15‘35‖, 

310–340 m n. m., kv. 6251b, na stinné silikátové skále, herb. JM/1662 

- 700 m Z od okraje Nového Knìna v údolì Kocáby, N49°46‘55,1‖ E14°15‘53,9‖, 290 m n. m., kv. 

6251b, na stinné silikátové skále, herb. JM/1722 

Evernia prunastri (L.) Ach. 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris 

Flavoparmelia caperata (L.) Hale 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na borce Quercus robur 

Ohroņený druh lichenoflóry ČR (Lińka & al. 2008), který se vyskytuje častěji v údolì Vltavy 

typicky na borce dubů (Malìček & al. 2008). 

Halecania viridescens Coppins & P. James 

- v údolì Kocáby 600 m Z od okraje Nového Knìna, N49°46‘56,7‖ E14°15‘58,2‖, 285 m n. m., kv. 

6251b, na borce Acer platanoides, herb. JM/1721, rev. Z. Palice 

Halecania viridescens je nenápadný, soredióznì a převáņně sterilnì lińejnìk. Můņe se podobat např. 

druhu Scoliciosporum sarothamni, od něhoņ se spolehlivě odlińuje reakcì Pd+ červeně způsobenou 

látkou argopsinem. Kladnou reakci s parafenylendiaminem má také podobná Rinodina 

efflorescens, kterou jednoznačně odlińìme pomocì TLC – obsahuje pannarin (Smith & al. 2009). 

Z ČR byla poprvé publikována aņ v roce 2006 z několika mìst v jiņnìch Čechách: ze Ńumavy, 

Novohradských hor a z okolì Českého Krumlova (van den Boom & Palice 2006, Vondrák 2006). 

Vyskytuje se nejčastěji na větvičkách stromů s úņivnou borkou (Smith & al. 2009). 

Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Mey. 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris 

- Z orientované svahy vrchu Chvojná, N49°47‘36‖ E14°18‘25‖, 360 m n. m., kv. 6251b, acidofilnì 

doubrava, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na borce Pinus sylvestris a Betula pendula 

Charakteristický lińejnìk na kůře a dřevě exponovaných borovic, hojný zvláńtě na reliktnìch 

stanovińtìch. 

Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

stinné silikátové skále, herb. JM/1827 

Lecanactis latebrarum je sterilnì lepróznì druh, snadno zaměnitelný se zástupci rodu Lepraria, 

s nimiņ roste často pohromadě. Jeho stélka je ale vyńńì a tvořì jakési bochánky, které je zpravidla 

moņné snadno oddělit od podkladu. Na rozdìl od rodu Lepraria obsahuje jako fotobionta řasu rodu 

Trentepohlia. Roste na stinných kolmých plochách silikátových skal a na převisech (Smith & al. 

2009). 

Lecanora chlarotera Nyl. 

- Hranice: na modré turistické stezce 700 m JJZ od osady, N49°45‘39‖ E14°15‘33‖, 460 m n. m., kv. 

6251b, na borce Fraxinus excelsior, herb. JM/2473 
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Lecanora compallens Herk & Aptroot 

- v údolì Kocáby mezi Novým Knìnem a Velkou Lečicì, blìņe osady U Pařeza, N49°48‘06,9‖ 

E14°18‘25,9‖, 280 m n. m., kv. 6151d, na borce Acer campestre, herb. JM/1761 

Druh velice podobný L. expallens, od které se odlińuje předevńìm chemicky (van Herk & Aptroot 

1999). Z ČR zatìm publikována pouze jako Lecanora cf. compallens z pìskovcové rokle na 

Kokořìnsku (Peksa & al. 2007). Rozlińenì obou taxonů bez vyuņitì TLC je velice nespolehlivé. 

V některých klìčìch uváděná reakce s C+ oranņově (popř. KC+ oranņově) u L. expallens a C- u L. 

compallens (Laundon 2003, Smith & al. 2009) nemusì v praxi vņdy fungovat. Dle mých 

pozorovánì reaguje L. expallens s C nejčastěji ņlutě, ovńem podobnou barvu pozorujeme také u 

savem zvlhčených sorédiì L. compallens. Determinaci navìc můņe komplikovat existence dalńìch 

velmi podobných a zpravidla sterilnìch druhů obsahujìcìch xanthony, např. Lecidella 

flavosorediata a L. subviridis. 

Lecanora epanora (Ach.) Ach. 

- Velká Lečice: skalnaté svahy nad Kocábou v J části obce, N49°48‘46,1‖ E14°19‘18,3‖, 285 m n. m., 

kv. 6151d, na ņelezem obohacené silikátové skále 

- vchod do Václavovy ńtoly 1 km SV od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°18‘16‖, 290 m n. m., kv. 

6251b, na stinné, ņelezem obohacené silikátové skále, herb. JM/1645 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na ņelezem obohacené silikátové skále, herb. JM/1879 

- SZ orientované svahy vrchu Chvojná nad Strnadovým mlýnem, 300–350 m n. m., kv. 6251b, na 

ņelezem obohacené silikátové skále 

V údolì Kocáby roste tato soredióznì misnička hojně na skalách obohacených sloučeninami ņeleza. 

Zpravidla zde tvořì dominantu. Na lokalitách ji často doprovázela Acarospora sinopica. 

Lecanora orosthea (Ach.) Ach. 

- Kozì Hory: skalnì výchoz v listnatém lese nad portálem ńtoly Kateřinka 200 m S od kóty Kateřinka, 

N49°46‘11‖ E14°16‘15‖, 460 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/2460 

Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 

- 2 km SSV od Nového Knìna, na zelené turistické stezce v údolì Kocáby, blìņe osady U Pařeza, 

N49°48‘16‖ E14°18‘46‖, 280 m n. m., kv. 6151d, na větvìch Prunus spinosa, herb. JM/1655 

- 300 m V od osady Pouńtě, N49°47‘17,4‖ E14°15‘04,9‖, 315 m n. m., kv. 6251b, na větvìch Prunus 

spinosa 

- nad údolìm Kocáby SSV od Nového Knìna, N49°47‘53,4‖ E14°17‘47,8‖, 330 m n. m., kv. 6251b, na 

větvìch Prunus spinosa 

- Kozì Hory: lesnì cesta 200 m JV od kóty Kateřinka, N49°46‘00‖ E14°16‘15‖, 500 m n. m., kv. 6251b, 

na větvìch Larix decidua, herb. JM/2466 

Lepraria caesioalba (de Lesd.) J.R. Laundon 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na mechu na silikátové skále, herb. JM/1881 

Lepraria crassissima (Hue) Lettau 

- skála nad Kocábou cca 1 km JZ od Nového Knìna, nad památným mìstem, N49°46‘47‖ E14°15‘35‖, 

310–340 m n. m., kv. 6251b, na stinné silikátové skále, herb. JM/1660 

Lepraria ecorticata (J.R. Laundon) Kukwa 

- Kozì Hory: v portálu ńtoly Kateřinka 200 m S od kóty Kateřinka, N49°46‘11‖ E14°16‘15‖, 460 m n. 

m., kv. 6251b, na kolmé silikátové skále, herb. JM/2461 

Lepróznì lińejnìk charakteristický obsahem kyseliny usnové a zeorinu (Kukwa 2006). Z ČR byl 

publikován z několika lokalit M. Kukwou (Kukwa 2006), z dalńì lokality jej uvádějì Bayerová & 

Kukwa (2004, jako Lecanora leuckertiana Zedda). Na nańem územì pravděpodobně hojný, avńak 

přehlìņený druh. 

Lepraria membranacea (Dicks.) Vain. 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na kyselé půdě, herb. JM/1880 
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Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. 

- v údolì Kocáby 1,2 km ZJZ od okraje Nového Knìna, N49°46‘47,6‖ E14°15‘34,6‖, 315 m n. m., kv. 

6251b, na borce Sorbus aucuparia, herb. JM/1726 

Loxospora elatina je soredióznì lińejnìk vzácně tvořìcì apothecia. Stélka je tenká, hladká a světle 

ńedá. Ņlutavé sorály se zakládajì na vrcholcìch nìzkých bradavek, později splývajì a mohou 

pokrývat celou stélku (Tønsberg 1992, Smith & al. 2009). Od řady podobných soredióznìch 

lińejnìků se lińì charakteristickým chemismem. S hydroxidem draselným reaguje zářivě ņlutě a 

s parafenylendiaminem ņlutě aņ oranņově. Jako sekundárnì metabolity tvořì thamnolovou a 

elatinovou kyselinu, popř. stopy kyseliny squamatové (Tønsberg 1992). V poloņce od Nového 

Knìna byly pomocì TLC zjińtěny prvnì dvě jmenované kyseliny. 

Roste na kyselé borce převáņně jehličnatých dřevin. Z listnatých stromů bývá nejčastěji sbìrán 

na břìze, dubu a olńi (Tønsberg 1992, Smith & al. 2009). V Norsku se vyskytuje hojně v ńirńìm 

pásu podél pobřeņì (Tønsberg 1992) a ve Velké Británii v baņinaté lesnì krajině (Smith & al. 

2009). Wirth (1995) uvádì tento lińejnìk jako vysokohorský, vzácněji horský druh rostoucì na 

zachovalých a sráņkami bohatých stanovińtìch v jedlobukových a jedlosmrkových lesìch. 

U Nového Knìna rostl druh L. elatina v inverznìm údolì Kocáby na borce mladńìho jeřábu ptačìho. 

Lokalita měla charakter suťového lesa. Nález je překvapivý pro svoji neobvykle nìzkou 

nadmořskou výńku 315 m. V tomto mìstě byly zjińtěny téņ některé typické rostliny horských a 

podhorských oblastì, které se sem rozńìřily údolìm Kocáby z vyńńìch poloh Hřebenů, popř. i Brd. 

K takovým patřì Actaea spicata, Polygonatum verticillatum a Rosa pendulina (Malìček 2010). 

Údaje o výskytu Loxospora elatina v ČR jsou poměrně řìdké a pocházejì převáņně z 19. stoletì 

(cf. Vězda & Lińka 1999). Nejmladńì sběr vyńel ve Vězdově exsikátu pod jménem Lecanora 

chloropolia (Vězda 1975). Jedná se o poloņku sbìranou v témņe roce v Jesenìkách v údolì Divoké 

Desné na borce javoru klenu. Recentnì publikované údaje zcela chybì. Bez revize historických 

sběrů z 19. stoletì se nelze vyjádřit k jejich věrohodnosti. Druh mohl být sbìrán plodný, tudìņ 

v zásadě nehrozila záměna s řadou velmi podobných sterilnìch taxonů. Loxospora elatina je v ČR 

zřejmě vzácným, moņná i částečně opomìjeným druhem. Na vhodných stanovińtìch na Ńumavě se 

vńak jedná o poměrně častý druh (Z. Palice, ústnì sdělenì). 

Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl. 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na ņelezem obohacené silikátové skále, herb. JM/1647 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/1840 

Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. 

- 300 m V od osady Pouńtě, N49°47‘16,5‖ E14°15‘00,8‖, 315 m n. m., kv. 6251b, na větvìch Prunus 

spinosa 

Micarea erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm.  

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na ņelezem obohacené silikátové skále, herb. JM/1882 

Micarea lithinella (Nyl.) Hedl. 

- stinná rokle s potůčkem cca 600 m ZJZ od kóty Chvojná, cca 350 m n. m., kv. 6251b, na stinné vlhké 

vertikálnì silikátové skále, herb. JM/1865 (rev. Z. Palice) 

Micarea sylvicola (Flot.) Vězda & V. Wirth 

- Kozì Hory: u portálu ńtoly Kateřinka 200 m S od kóty Kateřinka, N49°46‘11‖ E14°16‘15‖, 460 m n. 

m., kv. 6251b, na polostinné silikátové skále, herb. JM/2462 

Mycobilimbia epixanthoides (Nyl.) Vitik. & al. 

- listnatý les v údolì Kocáby 500 m JZ od Velké Lečice, N49°48‘35,9‖ E14°18‘59,0‖, 290 m n. m., kv. 

6151d, na borce Carpinus betulus, herb. JM/1682 

- SZ orientované svahy vrchu Chvojná nad Strnadovým mlýnem, N49°47‘30,7‖ E14°18‘05,2‖, 305 m n. 

m., kv. 6251b, na mechorostech a borce Ulmus glabra, herb. JM/1157 

Mycobilimbia epixanthoides je nenápadný, větńinou sterilnì soredióznì lińejnìk. Stélka je 

granulóznì, zpravidla ńedozelená. Sorály majì světlejńì barvu neņ stélka, nejčastěji ņlutozelenou. 
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Jsou nevýrazně ohraničené aņ splývajìcì. Mohou pokrývat i celou stélku. Apothecia často chybějì, 

jsou biatorinnì, červenohnědá a obsahujì čtyřbuněčné elipsoidnì spory. U tohoto druhu nebyly 

pomocì TLC zjińtěny ņádné sekundárnì metabolity (Smith & al. 2009). Morfologicky i ekologicky 

je velmi podobná Biatora chrysantha, která ovńem reaguje s C+ červeně. 

Tento druh rodu Mycobilimbia porůstá kůru a mechy na kmenech listnatých stromů. Z ČR byl 

publikován z přirozených aņ polopřirozených listnatých lesů v údolìch malých vodnìch toků 

v Bìlých Karpatech (Svoboda & al. 2007), z Drahanské vrchoviny (Svoboda & al. 2008) a dále 

také z horské bučiny na Ńumavě (Palice 1998). S přibývajìcìm mnoņstvìm lokalit v poslednìch 

letech se ukazuje, ņe Mycobilimbia epixanthoides je druh výrazně hojnějńì, neņ se při prvnìm 

nálezu z nańeho územì zdálo (cf. Palice 1998). 

Opegrapha gyrocarpa Flot. 

- 700 m Z od okraje Nového Knìna v údolì Kocáby, N49°46‘55,1‖ E14°15‘53,9‖, 290 m n. m., kv. 

6251b, na stinné silikátové skále, herb. JM/1723 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

stinné silikátové skále 

Opegrapha niveoatra (Borrer) J.R. Laundon 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

borce Quercus robur, herb. JM/1828 

Opegrapha niveoatra (pod jménem O. vulgata var. subsiderella) je recentně z územì ČR 

zmiňován pouze z Orlických hor (Halda 1997, 1999) a Českomoravské vrchoviny (Lińka 1997), 

ale budou sem zřejmě patřit i některé dalńì údaje O. vulgata s.lat. O. vulgata s.str. se lińì od O. 

niveoatra delńìmi konidiemi a tendencì růst na kyselejńì kůře (Smith & al. 2009). Dle práce Ertz & 

al. (2009) jsou O. vulgata a O. niveoatra vzdáleněji přìbuzné druhy neņli O. vulgata a O. 

vermicellifera. Pravděpodobně bude O. niveoatra běņným epifytickým druhem vázaným na 

hladkou borku listnatých dřevin. 

Pertusaria lactea (L.) Arnold 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

vertikálnì polostinné silikátové skále, herb. JM/1826 

Pertusaria leioplaca DC. 

- Hranice: na modré turistické stezce 900 m JZ od osady, N49°45‘39‖ E14°15‘23‖, 460 m n. m., kv. 

6251b, na starém Fagus sylvatica u cesty, herb. JM/2476 

Physcia wainioi Räsänen 

- údolì Kocáby S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29,5‖, 330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové 

skále, herb. JM/1876 

- skály nad Kocábou na JV okraji Velké Lečice, N49°48‘45,3‖ E14°19‘33,4‖, 275 m n. m., kv. 6151d, na 

svislé břidličnaté skále, herb. JM/1702 

Část autorů (např. Moberg 2002, Smith & al. 2009) povaņuje tento taxon za extrémnì formu od 

Physcia caesia, od které se odlińuje rtovitými sorály umìstěnými na koncìch laloků. Rtovité sorály 

jsou charakteristické pro dalńì podobný druh Physcia dubia, který ovńem nemá ņlutou reakci dřeně 

s KOH (Wirth 1995). V českých zemìch byl tento terčovnìk zpravidla uváděn jako samostatný 

taxon (cf. Vězda & Lińka 1999). 

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt 

- v údolì Kocáby mezi Novým Knìnem a Velkou Lečicì, blìņe osady U Pařeza, N49°48‘12,2‖ 

E14°18‘31,3‖, 280 m n. m., kv. 6151d, na borce Salix fragilis, herb. JM/1762 

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb. 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na borce Betula pendula 
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Polysporina subfuscescens (Nyl.) K. Knudsen & Kocourk. 

- skály nad Kocábou na JV okraji Velké Lečice, N49°48‘45,3‖ E14°19‘33,4‖, 275 m n. m., kv. 6151d, na 

svislé břidličnaté skále, parazit na Acarospora impressula 

Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/1836 

Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb 

- Kozì Hory: lesnì cesta 200 m JV od kóty Kateřinka, N49°46‘00‖ E14°16‘15‖, 500 m n. m., kv. 6251b, 

na větvìch Larix decidua, herb. JM/2468 

Pycnora sorophora (Vain.) Hafellner 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris, herb. JM/1647 

Rhizocarpon furfurosum H. Magn. & Poelt ex Poelt 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na ņelezem obohacené silikátové skále, herb. JM/1648, rev. Z. Palice 

Rhizocarpon furfurosum je velice nenápadný druh, který tvořì okrově hnědou stélku často 

pokrytou blastidiemi. Apothecia se objevujì zřìdka (Smith & al. 2009). Málo vyvinutý exemplář 

od Nového Knìna zcela postrádal blastidie i apothecia. Tvořila ho pouze stélka s erodovaným 

povrchem a obnaņenou dřenì, na prvnì pohled připomìnajìcì sorály. Pomocì TLC byly 

identifikovány stiktová a connorstiktová kyselina, které potvrdily přìsluńnost poloņky k tomuto 

taxonu. 

Tento mapovnìk byl z ČR publikován teprve v nedávné době z Valachova na Křivoklátsku 

(Palice & al. 2008). Na téņe lokalitě nańel autor přìspěvku v roce 2009 i poloņku s několika 

apothecii, avńak askospory nebyly vyvinuté. Rhizocarpon furfurosum je druh charakteristický pro 

substráty bohaté na těņké kovy (Wirth 1995, Smith & al. 2009). Na skalách v údolì Kocáby se 

vyskytoval jen vzácně ve společenstvu s Acarospora sinopica, Lecanora epanora, Lecidea 

fuscoatra, Melanelia disjuncta a Umbilicaria hirsuta. Jedná se teprve o druhou známou lokalitu 

v ČR. 

Rhizocarpon lecanorinum Anders 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/1838 

Strangospora moriformis (Ach.) Stein 

- v údolì Kocáby cca 1 km Z od Nového Knìna, N49°46‘47‖ E14°15‘46‖, 350 m n. m., kv. 6251b, na 

mrtvém dřevě Pinus sylvestris, herb. JM/1829 

Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na mrtvém dřevě Pinus sylvestris 

- Kozì Hory: lesnì cesta 200 m JV od kóty Kateřinka, N49°46‘00‖ E14°16‘15‖, 500 m n. m., kv. 6251b, 

na větvìch Larix decidua 

Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm. 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 290–350 m 

n. m., kv. 6251b, na silikátové skále 

- Z orientované svahy vrchu Chvojná, N49°47‘36‖ E14°18‘25‖, 360 m n. m., kv. 6251b, acidofilnì 

doubrava, na silikátové skále 

- v údolì Kocáby cca 200 m S od Nového Knìna, N49°47‘44‖ E14°17‘29‖, 310–320 m n. m., kv. 6251b, 

na ņelezem obohacené silikátové skále 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/1841 

V údolì Kocáby hojný druh na výslunných silikátových skalách, zvláńtě v mìstech obohacených 

sloučeninami ņeleza. 
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Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále 

Usnea scabrata Nyl. s. lat. 

- nad údolìm Kocáby SSV od Nového Knìna, N49°47‘53,4‖ E14°17‘47,8‖, 330 m n. m., kv. 6251b, na 

větvìch Prunus spinosa, herb. JM/1875 

- Kozì Hory: lesnì cesta 200 m JV od kóty Kateřinka, N49°46‘00‖ E14°16‘15‖, 500 m n. m., kv. 6251b, 

na větvìch Larix decidua, herb. JM/2470 

Usnea subfloridana Stirt. 

- levý břeh Kocáby na JZ okraji Nového Knìna, N49°47‘00‖ E14°16‘15‖, 310 m n. m., kv. 6251b, na 

větvìch Larix decidua, herb. JM/1659 

- Kozì Hory: lesnì cesta 200 m JV od kóty Kateřinka, N49°46‘00‖ E14°16‘15‖, 500 m n. m., kv. 6251b, 

na větvìch Larix decidua, herb. JM/2471 

Verrucaria hydrela Ach. 

- stinná rokle s potůčkem cca 600 m ZJZ od kóty Chvojná, cca 350 m n. m., kv. 6251b, na přeplavované 

silikátové skále, herb. JM/1866 

Verrucaria praetermissa (Trevis.) Anzi 

- stinná rokle s potůčkem cca 600 m ZJZ od kóty Chvojná, cca 350 m n. m., kv. 6251b, na přeplavované 

silikátové skále, herb. JM/1867 

Xanthoparmelia protomatrae (Gyeln.) Hale 

- Z orientované skalnaté svahy s borovicì nad Václavovou ńtolou 1 km SV od Nového Knìna, 

N49°47‘42,7‖ E14°18‘18,1‖, 290–350 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/1873 

- skalnì výchozy a vřesovińtě v údolì Kocáby cca 1,2 km Z od Nového Knìna, N49°46‘52‖ E14°15‘35‖, 

330 m n. m., kv. 6251b, na silikátové skále, herb. JM/1834 

Závěr 

Územì nenì po lichenologické stránce přìliń bohaté. Zvláńtě flóra epifytických lińejnìků je ve 

větńině oblasti velmi málo rozmanitá a dominujì vńudypřìtomné acidofilnì druhy. To je patrně 

způsobeno předevńìm nedostatkem vhodných stanovińť a substrátů, doposud přetrvávajìcìmi 

dopady znečińtěnì ovzduńì v minulosti (a moņná i v současnosti) a intenzivnìm dlouhodobým 

hospodařenìm. Bohatńì epifytická lichenoflóra se objevovala aņ ve výńe poloņené lesnaté části 

v okolì obcì Chramińtě a Hranice. 

Několik citlivějńìch epifytických taxonů bylo zaznamenáno na větvičkách trnek, např. Bryoria 

fuscescens, Melanelia subaurifera a Usnea scabrata. Dalńì méně běņné druhy se vyskytovaly na 

kůře a dřevě vìceméně reliktnìch borovic – Imshaugia aleurites, Pycnora sorophora a 

Strangospora moriformis. Na dubu byla nalezena Flavoparmelia caperata a překvapivý byl nález 

převáņně horského lińejnìku Loxospora elatina na jeřábu v inverznìm údolì Kocáby. 

Z nenápadných soredióznìch druhů se podařilo zaznamenat Halecania viridescens, Lecanora 

compallens, Lepraria ecorticata a Mycobilimbia epixanthoides. Na několika mìstech rostou 

společenstva stinných silikátových skal s Chrysothrix chlorina, Cystocoleus ebeneus, 

Enterographa zonata, Lecanactis latebrarum a Opegrapha gyrocarpa. Významná je přìtomnost 

skal obohacených sloučeninami ņeleza. Na nich byly zaznamenány ferofilnì druhy Acarospora 

sinopica, Lecanora epanora a Rhizocarpon furfurosum. U posledně jmenovaného lińejnìku se 

jedná teprve o druhou známou lokalitu v České republice. Z druhů rostoucìch na kyselé půdě 

světlých stanovińť stojì za zmìnku dutohlávky Cladonia caespiticia a poměrně častá C. strepsilis. 

Na břidličnatých skalách ve Velké Lečici se hojně vyskytovaly Caloplaca aractina a C. demissa. 

Poděkování 

Za cenné připomìnky k rukopisu a revizi poloņek Halecania viridescens a Rhizocarpon furfurosum děkuji 

Zdeňkovi Palicemu. 
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