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Orthotrichum tenellum – a new moss species for bryoflora of the Czech Republic 
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Abstract: The epiphytic moss Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. was found for the first time in the 

Czech Republic in Labské pískovce Protected Landscape Area in 2008. According to literature data, several 

records were published from the country but all available specimens of the species proved to be incorrectly 

identified.  
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Rod Orthotrichum byl donedávna v Ĉeské republice zastoupen 23 taxony (Kuĉera & Váňa 2005, 

Pláńek & Marková 2007, Pláńek et al. 2009, 2011). V průběhu revize herbářového materiálu 

sbíraného v CHKO Labské pískovce byla nalezena poloņka náleņící dalńímu druhu – Orthotrichum 

tenellum Bruch ex Brid. (ĉesky ńurpek útlý). Jedná se o první potvrzený údaj z území ĈR. 

V minulosti se v literatuře sice několikrát objevila zmínka o jeho výskytu u nás, např. Podpěra 

(1908) ze Ņďárských vrchů ĉi Bílých Karpat nebo Pilous (1959) z Krkonoń. Několik údajů 

z Moravy se objevuje i v práci Pospíńila (Pospíńil 1988). Následné revize vńak dosud vņdy 

ukázaly, ņe ńlo o chybná urĉení (cf. Vondráĉek 1993). Autory byly recentně revidovány i dalńí 

sběry, oznaĉené jako O. tenellum, zejména z BRNM, OP a soukromých herbářů, ale ani při této 

revizi nebyl z území ĈR nalezen ņádný správně urĉený materiál. 

Popis lokality 

 Druh byl sbírán na lokalitě: Ĉeská republika, CHKO Labské pískovce, PR Pavlino údolí, 5 km SSZ od 

Ĉeské Kamenice, 250 m n. m., na kůře jasanu, souřadnice WGS-84: N50°50’41” E14°24’11”, leg. I. 

Marková (154/2008) 2. 8. 2008, det. V. Pláńek (herb. Marková, herb. OP).  

 [Locality of the record: Czech Republic: Bohemia, Labské pískovce (Elbe Sandstones) Landscape 

Protected Area, Pavlino údolí Natural Reserve, 5 km NNW of Ĉeská Kamenice village, bark of 

Fraxinus excelsior, WGS-84: N50°50’41” E14°24’11”, 250 m a. s. l., 2. 8. 2008 leg. I. Marková 

(154/2008), det. V. Pláńek (priv. herb. Marková, herb. OP).] 

Přírodní rezervace Pavlino údolí tvoří kaňonovité údolí potoka Chřibská Kamenice rozprostírající 

se mezi obcemi Jetřichovice, Rynartice a Studený. Je vyhloubené v druhohorních křídových 

pískovcích. Dno údolí podél potoka pokrývají potoĉní luhy s olńemi, jasany a vrbami. Svahy 

porůstají větńinou smrkové monokultury, kterými byly nahrazeny původní jedlobukové lesy, a na 

skalních plońinách se pak nacházejí bory (Kuncová 1999). Orthotrichum tenellum bylo nalezeno 

na jasanu rostoucím v nivě potoka cca 200 m za statkem leņícím na okraji obce Jetřichovice 

u vstupu do údolí po ĉervené turistické znaĉce.  

Determinační znaky a moţnost záměny 

Orthotrichum tenellum náleņí k velikostně menńím ńurpkům z podrodu Pulchella (Schimp.) Vitt. 

K nejdůleņitějńím znakům patří spodní průduchy s těsným dvorcem, situované pouze (!) v dolní 

ĉásti výtrusnice nebo na krku tobolky. Tobolka je válcovitá, větńinou z poloviny nebo někdy i více 

nad obalné listy vyniklá. Ĉepiĉka je dlouhá, na vrcholu porostlá papilnatými chlupy. Ņebra na 

tobolce jsou výrazná, tvořená vņdy 4 řadami ztloustlých buněk. Peristom je tvořen 8 páry 

papilnatých zubů vnějńího a 8 lehce papilnatými brvkami vnitřního obústí. Pońviĉka je lysá. Listy 
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jsou kopinaté aņ oválně kopinaté, ve ńpiĉce úzce zatupělé. Některé listy mají navíc okraje listů ve 

ńpici nápadně dovnitř vehnuté, tvořící na konci listu ”kanálek”. Na listech jsou někdy 

produkovány krátce vláknité, několikabuněĉné gemy (cf. Appleyard 1986, Sleath 2009). 

Druh Orthotrichum tenellum je moņné při urĉování zaměnit hned s několika podobnými 

ńurpky: O. pumilum se lińí zejména pozicí průduchů, které jsou u tohoto druhu rozńířeny po celé 

tobolce a krátkou lysou ĉepiĉkou. Navíc listy jsou vejĉitě kopinaté a u sterilních rostlin zakonĉeny 

bezbarvým hrotem z 1–2(–3) buněk. O. stellatum je moņné odlińit zejména díky pońviĉce porostlé 

krátkými chlupy. Dále pak exotheciální buňky, tvořící ņebra na tobolce, jsou v horní třetině 

výtrusnice zbarveny výrazně hnědě (aņ hnědo-ĉerveně), ĉímņ kontrastují s její dolní ĉástí. 

Podobný můņe být i druh O. pallens, který se vńak odlińuje předevńím 16 (střídavě delńími a 

kratńími) brvkami endostomu a průduchy, které mají prostornějńí dvorec. Rostliny jsou větńinou 

také bledě zelené a ĉepiĉka je lysá. V neposlední řadě lze O. tenellum zaměnit i s O. schimperi. 

Tento taxon u nás nebyl dosud rozlińován od O. pumilum (cf. Kuĉera & Váňa 2005), resp. byl 

povaņován za jednu z variet O. pumilum (Vondráĉek 1993). V souĉasnosti je povaņován za 

samostatný druh (cf. Lara et al. 2009). Od O. tenellum se lińí zejména oválnou aņ lehce 

hruńkovitou tobolkou (za vlhka), na bázi náhle zúņenou do krátkého ńtětu. Průduchy mají 

prostornějńí dvorec. Brvky endostomu jsou na bázi ńiroké, a celkově jsou kratńí (asi jen do ½ aņ ¾ 

délky zubů exostomu) neņ u O. tenellum (kde jsou tak dlouhé jako zuby exostomu).  

Ekologie 

Populace z Labských pískovců rostla v potoĉní olńině na kůře jasanu (Fraxinus excelsior) ve výńce 

190 cm nad zemí, exponovaná jihozápadním směrem. Velikostně pokrývala plochu asi 12 cm
2
 a 

byla bohatě plodná. Gemiferní rostliny nebyly zaznamenány. Populace rostla samostatně bez 

přítomnosti doprovodných druhů.  

Diskuse 

V roce 1993, na základě podrobné revize herbářového materiálu, publikoval Vondráĉek svoji práci 

o druzích rodu Orthotrichum v Ĉeské republice a na Slovensku vĉetně jejich rozńíření (Vondráĉek 

1993). Uvádí zde, ņe veńkeré herbářové doklady z ĈR oznaĉené jako Orthotrichum tenellum byly 

nesprávně determinovány. Tento fakt se odrazil v následně vydaných check-listech nebo 

ĉervených seznamech mechorostů ĈR. Nejprve Váňa (1993) uvádí O. tenellum jako druh 

nedostateĉně známý. Následně ho vńak jiņ nezahrnul do check-listu ĈR (cf. Váňa 1997, 1998). A 

stejně tak se neobjevil ani v dalńích seznamech druhů ĈR (cf. Kuĉera & Váňa 2003, 2005). Druh 

O. tenellum je tedy poprvé dokladován z nańeho území teprve v r. 2008 z Labských pískovců.  

V okolních zemích má ńurpek útlý větńinou více recentních lokalit. Nicméně i tak je 

povaņován za druh velmi vzácný. V Německu jde o ohroņený druh (RL3), který je recentně 

rozńířený zejména na jihozápadě, tedy ve spolkových zemích Sársko, Porýní-Falcko a Bádensko-

Württembersko (Nebel & Philippi 2001, Meinunger & Schröder 2007). Pozvolný nárůst lokalit 

v posledních několika letech byl vńak zaznamenán v Sasku (Müller 2008). Dá se tedy spekulovat 

o ńíření druhu ze Saska západním směrem na území ĈR, kde byl poprvé nalezen právě v sousedící 

oblasti Labských pískovců. V polském check-listu mechů (Ochyra et al. 2003) najdeme údaj o 

O. tenellum, nicméně ten se opírá o historická literární data. Recentně zde nebyla provedena ņádná 

kritická revize herbářového materiálu tohoto rodu, která by něco o výskytu nebo rozńíření v této 

zemi prozradila. Obdobná situace je na Slovensku. V Jánské dolině byla Pokludou v minulosti 

sebrána poloņka, o níņ Vondráĉek (1993) později uvedl, ņe by mohlo jít pravděpodobně 

o O. tenellum, avńak neúplný a pońkozený materiál nedovoluje přesné urĉení. Existuje také několik 

literárních dat, například z východního Slovenska, které vńak pro neexistenci dokladů nebylo 

moņné ověřit (cf. Pláńek 2007). Na seznamu mechorostů Slovenska figuruje tedy O. tenellum 

v kategorii DD (Kubinská et al. 2001). 
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Summary 

Total 23 taxa of the genus Orthotrichum were reported from the Czech Republic to date (Kuĉera & 

Váňa 2005, Pláńek & Marková 2007, Pláńek et al. 2009, 2011). In course of the revision of 

herbarium specimens, another species – Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. was found from a 

recent collection. In the past, Podpěra (1908), Pilous (1959) or Pospíńil (1988) reported the 

occurrence of O. tenellum in the Czech Republic the revision of herbarium specimens, however, 

has not yet confirmed any of these reports (Vondráĉek 1993). The new collection happened in the 

Labské pískovce (Elbe Sandstones) Landscape Protected Area in 2008. The population was 

observed growing on a tree trunk (Fraxinus excelsior) and was richly fertile. Gemmiferous plants 

(cf. Appleyard 1986, Sleath 2009) were not observed. 
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