Brachysteleum
chum

Rogeri,

polyphylum*),

na

jeřábu

v aleji u Podzámeckého
u

Podzám.

dvora,

na

jedině

Třemšíně,

na Třemšíně
Orthotrichum

dvora, Orthotrichum

Ulota

Bruchii,

na

les.

v Čechách,

Orthotri-

Braunii,

jasanech

gymnostemum,
stromech

na

na

na osice v aleji

Třemšíně,

Neckera

pennata, na buku a jedli na Třemšíně, Leskera nervasa, na buku a jeřábu
na Třemšíně, Hypnum Crista castrensis, na vrchu Hřebencích u Roželova.
Z lišejníků vyskytují se tu tyto vzácnější druhy:
Cladonia alpestris,**) na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Kočce, Parmelia
"encausta, na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Parmelia incurva, na Třemšíně,
Praze, Hřebencích, Parmelia stygia, na Třemšíně, Praze, Hřebencích, Par-

melia

stygia

var.

panniformis,

na

Praze,

Parmelia

pubescens

(lanata),

na

Třemšíně, Parmelia farinacea, na Třemšíně a Praze, Parmelia Mongeotis, na
skále Hořovic, Parmeliopsis hyperopta, na skále Hořovic, Třemšíně a Praze,

Lobaria pulmonaria, pouze na lipách a javorech na Třemšíně, Lecidia tenabrosa, na Třemšíně, Gyrophora hyperborea, na Praze, Rhizocarpon badiaatrum, na
Teslínech,

Praze, Rinodina demissa,
Lecanora suffurea, Hájek

Houby

na

na Praze, Stereocaulon
březový u Sedlice.

coralloides,

na

Rožmitálsku.

Rožmitálsko je hubnou komorou celých středních
odtud vyveze ročně za 80.000—100.000 Kč hřibů. Na

Čech.
tomto

Známo,
velikém

že se
sběru

participují ovšem rozsáhlé lesy rožmitálské, jimž vévodí památný Třemšín.
Nelze ani zdaleka vypočísti veškerého bohatství zdejší hubné flory. Nás
bude zajímati jen zcela malý výběr řidších zjevů.
Amanita (muchomůrka): ampla Pers. (vysoká), strangulata Fr. (smáčknutá), virosa Fr. (jízlivá), hybrida Kuč. (zvrhlá).
Boletus (hřib): fulvidus Fr. (připlavělý), impolitus Krombh. (nelesklý), sericeus Pers. (hedvábný), alutarius Fr. (jirchový).
Cortinarius (pavučinec): muricinus Fr. (nachovcový), serarius Fr.
(hedvábný), hircinus Bolt. (čpavý), centrifugus Fr. (odstředivý).
Daldinia (uhelka): concentrica Bolt. (vrstevnatá).
Entoloma (závojenka): aprile Britz. (dubnová), speculum Fr. (lesklá).
*) V r. 1892 zjištěn p. prof. Velenovským.
**)

a motýli

Dle

sdělení

redakci

p.

dodal,

správce

Syrovátky,

zjistil v Brdech

který

výtečný

stať

v Hořovicích, z rodu Cladonia 49 druhů a variet,
„A variet a z ostatních 62 rodů 195 druhů a variet.
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mechy

lichenolag
z

rodu

a

lišejníky,

p. V. Los,
Parmelia

brouky

ředitel šk.
45

druhů

Helvella (chřapáč): atra Kónig (černý).
Hydnum (lošák): fuligineo-album Schmidt (hnědobílý).
Lactarius (ryzec): cremor Fr. (výtažkový), luridus Pers.
Lentinus (houžovec): dentatus Pers. (zubatý), odorus Vill.
Lepiota (bedla): illinita Fr.
nymharum Kalchbr. (rusalčí).

(slizká),

Forguignoni

©.

(hořký).
(vonný).

(Forguignonova),

Limacium (hlenovka): melizeum Fr. (jablečná), pustulatum Pers. (neštovičná), marzuolum Fr. (raná), limacinum Scop. (mokrá).
Morchella (smrž): costata Ventenat (žebrovaný).
Paxillus (čechratka): giganteus Sow. (obrovská), rhodoxanthus Bres.
(zlatolistá).
Pholiota (šupinovka): aurea Pers. (zlatá), capistrata Cooke (ohlávková), filamentosa Schaefř. (tyčinková).
Pleurotus (hlíva): serotinus Schrad. (pozdní).
Pluteus (štítovka): pellitus Pers. (rounatá), affinis Vel. (příbuzná),
praestabilis Britz. (plyšová).
Polyporus (choroš): alligatus Fr. (upoutaný), giganteus Pers. (obrovský), nigricans Fr. (černý), vegetus Fr. (statný), fraxineus Bull, (jasanový),
spumeus Fr. (pěnový), nidulans Fr. (hnízdivý), arcularius Batsch (plástvový), velutinus Pers. (sametový).
Psalliota: silvicola Vitt. (lesomilá), duriuscula Roze et Rich. (tvrdá),
Bernardi ©. (Bernardova),

Russula
jemná),

incarnata

Vaillantii Roze et Rich.

(holubinka):
©.

amethystina

(masová),

melliolens

(Vaillantova),

©.

(ametystová),

amoena

©.

(pří-

©.

(medovonná),

Raoultii

©.

(Ra-

oultova), rigida Vel. (tuhá), seperina Dup. (vyhoštěná), serotina ©. (pozdní),
velutipes Vel. (sametonohá).
Trametes (outkovec): inodora Fr. (nevonný), cinnabarina Jack. (rumělkový), Trogii Fr. (Trogův).
Tremella
(rosolovka): encephala Wild. (mozková), violacea Relh.
(fialová), indecorata Somm. (ohyzdná).
Tricholoma
(čirůvka): caligatum Viv. (krokodylí), persicolor Fr.
(broskvová), grammopodium Bull. (ryhonohá), impolitum Lasch (bezleská),
focale Fr. (límcová), ionides Bull. (nachová), arcuatum Bull. (obloukovitá),
atrocinereum Pers. (popelavá), humile Pers. (nízká), subpulverulentum Pers.
(jínatá), verrucipes ©. (klkonohá).
Volvaria (kukmák): bombycina Schaefř. (bělostný), speciosa Fr. (okázalý), volvacea Bull. (plachetkatý).
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