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12 V GE krystaly většinou ve tvaru širokých jehel, postupně se zužujících do
úzkých, ale často tupých vrcholů (obr. 10); v GAW krystaly ve formě jemných
jehel (obr. 9 - kys. grayanová); pohárky dlouze stopkaté, obvykle sorediózní.....
................................................. C. grayi G.K. Merrill ex Sandst. (široce rozšířená)
V GE krystaly jehlovité, nebo širší a postupně se zužující do ostrých konců,
často špičkami pohromadě ve vějířovitych shlucích (obr. 12); v GAW podobné,
nebo štíhlé, rovné nebo zahnuté jehly mohou převažovat (obr. 11 - sferoforin);
pohárky někdy skoro přisedlé, soredie chybí......................... C. imbricaria Krist.
(udávána pouze z Islandu, Norska a Wyomingu)
[Z Brit. Lichen Soc. Bull. 70, 1992 přeloženo se svolením autora, mírni zkráceno]

ZAJÍMAVÉ

NÁLEZY

Acaulon triquetrum (Spruce) C. Müll. - Česká rep.: Praha, CHPV Podbabské skály,
na zemi, ca 200 m, c. spor., 26.3.1994 leg. J. Váňa, herb. J. Váňa. Vzácný atlantsko-mediteránní mech; z území Velké Prahy naposledy doložen sběry Velenovského
a Podpěry z r. 1903 (cf. Pospíšil, Čas. Morav. Mus. 63,1978).
Fontinali'; squamosa Hedw. - Česká řep.: Chebská pánev, obec Kaceřov, Libocký
potok, na kamenech v potoce S obce, 450 m, steril., 27.8.1991 leg. P. Nevečeřal,
herb. P. Nevečeřal. Vzácnější vodní mech dosud sbíraný v západních Čechách jen
v Brdech a na Šumavě (cf. Vondráček, Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír. 83,
1992).
Orihodontium lineare. Schwaegr. - Česká řep.: Šumava, rez. Obří hrad nad osadou
Popelná (asi 14 km JJV Sušice), okraj suti při vrcholu, na zemi, c. spor., ca 960 m,
18.8.1993 leg. J. Liška, herb. PRC. - Šumava, kar Černého jezera, ca 1380 m,
10.6.1994 leg. J. Váňa, herb. J.Váňa. - Podyjí, obce Konice, Trauznické údolí (0,7
km SZ obce), na tlejícím kmenu olše, c. spor., ca 270 m, 7.9.1993 leg. Z. Hradílek,
det. L. Pujmanová, herb. Z. Hradílek et BRNM. Invazní druh mechu šířící se ze
západní Evropy na východ; v Čechách poměrně hojně rozšířen (cf. Btyonora 8,
1992), ale na Šumavě dosud nenalezen; nález v Podyjí je asi prvním na Moravě (ze
Slovenska dosud znám ze dvou lokalit).
Rlivnchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. - Česká rep.: Podorličí, Ústí n. Orlicí, stinná
opuková skalka na levém břehu Tiché Orlice poblíž žel. zast. Bezpráví (ca_5 km SZ
Ústí n. O.), 330 m, c. spor.!, 6.5.1994 leg. Z. Šoldán, herb. Z. Soldán. Ü Ústí n. O.
sbíral tento zřejmě mizející mech Velenovský v r. 1895 a Podpěra v r. 1898. Od
r. 1950 byl v bývalém Československu sbírán jen 9x. Poslední nález se sporogony byl
učinín před více než 50ti (!) lety v Moravském krasu (cf. Pospíšil, Acta Mus.
Moraviae 76,1991).
Tonula latifolia Bruch ex Hartm. - Česká rep.: Podorličí, Ústí n. Orlicí, na levém
břehu Tiché Orlice u můstku asi 1 km J žel. zast. Bezpráví, na k řece přivrácené
borce vrby (Salix fragilis), steril., 310 m, 6.5.1994 leg. Z. Soldán, herb. Z. Soldán.
Velmi silně ohrožený druh mechu dosud ve vých. Čechách sbírán poblíž Pardubic
(1901) a Hradce Králové (1932) (cf. Pospíšil, Ácta Mus. Moraviae 72, 1987).
Lccanactis abscondita (Th.Fr.) Lojka - Slovenská rep. (6884c): Liptovské Tatry,
Zdiarská dol., na zastíněné rulové skalce, ca 1000 m, 28.5.1984 leg. J. Liška, det.
J.M. Egea & P. Torrente. Vzácný lišejník, z ČR neudáván.

