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Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XXVI
Records of interesting and new plants in the South Bohemian flora XXVI

Martin Lepší (1) • Petr Lepší (2) • Karel Boublík (3) (red.)

Věnováno památce Václava Chána

Abstract: Plants Dactyloctenium aegyptium, Dentaria glandulosa, Eragrostis pilosa, Euphorbia 
prostrata, Guizotia abyssinica, Knautia arvensis subsp. pannonica, Panicum dichotomiflorum 
have been found as new alien taxa for South Bohemia. New localities of rare native or rare ali-
en taxa of the South Bohemian flora are reported and described: Ajuga pyramidalis, Alchemil-
la propinqua, Allium ursinum, Anacamptis morio, Arnoseris minima, Cardamine trifolia, Carex 
otomana, C� pendula, Centaurea montana, Corydalis intermedia, Crepis mollis subsp. succisifo-
lia, Dactylorhiza ×braunii nothosubsp. braunii, Diplotaxis tenuifolia, Gagea minima, Gerani-
um molle, Gymnadenia conopsea, Hieracium maculatum, Hydrocharis morsus-ranae, Lunaria 
rediviva, Myosotis sparsiflora, Nymphaea candida, Ophioglossum vulgatum, Papaver dubium, 
Petrorhagia saxifraga, Pilosella aurantiaca, Sagittaria latifolia, Saxifraga tridactylites, Schoeno-
plectus tabernaemontani, Senecio vernalis, Silaum silaus, Thymus serpyllum, Th� ×oblongifolius 
and Valerianella carinata� Regional distribution or known localities of some of the above species 
are updated or supplemented here.
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Abstrakt: V příspěvku je publikováno sedm prvotních záznamů o výskytu adventivních druhů 
a poddruhů na území jižní části Čech (Dactyloctenium aegyptium, Dentaria glandulosa, Eragros-
tis pilosa, Euphorbia prostrata, Guizotia abyssinica, Knautia arvensis subsp. pannonica, Panicum 
dichotomiflorum). Zveřejněny jsou nové lokality původních i nepůvodních, ohrožených nebo ji-
nak významných taxonů: Ajuga pyramidalis, Alchemilla propinqua, Allium ursinum, Anacamptis 
morio, Arnoseris minima, Cardamine trifolia, Carex otomana, C� pendula, Centaurea montana, 
Corydalis intermedia, Crepis mollis subsp. succisifolia, Dactylorhiza ×braunii nothosubsp. brau-
nii, Diplotaxis tenuifolia, Gagea minima, Geranium molle, Gymnadenia conopsea, Hieracium ma-
culatum, Hydrocharis morsus-ranae, Lunaria rediviva, Myosotis sparsiflora, Nymphaea can dida, 
Ophioglossum vulgatum, Papaver dubium, Petrorhagia saxifraga, Pilosella aurantiaca, Sagitta-
ria latifolia, Saxifraga tridactylites, Schoenoplectus tabernaemontani, Senecio vernalis, Silaum 
silaus, Thymus serpyllum, Th� ×oblongifolius a Valerianella carinata� U vybraných druhů jsou 
navíc uvedena upřesnění již dříve publikovaných lokalit nebo je jinak doplněno jejich rozšíření 
v jihočeském regionu.
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