Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Smilovem u Olomouce
9. 4. 2011 (So)
Seznam nalezených taxonů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS

Abies alba

jedle bělokorá

C4a

Acer pseudoplatanus

javor klen

Anemone nemorosa

sasanka hajní

Asarum europeum

kopytník evropský

Asperula odorata

mařinka vonná

Asplenium trichomanes

sleziník červený

Bellis perennis

sedmikráska chudobka

Betula pendula

bříza bělokorá

Caltha palustris

blatouch bahenní

Corydalis solida

dymnivka plná

Cystopteris fragilis

puchýřník křehký

Daphne mezereum

lýkovec jedovatý

Dentaria bulbifera

kyčelnice cibulkonosná

Dentaria enneaphyllos

kyčelnice devítilistá

C4a

Euphorbia amygdaloides

pryšec mandloňovitý

C4a

Fagus sylvatica

buk lesní

Ficaria verna subsp. bulbifera

orsej jarní hlíznatý

Gagea lutea

křivatec žlutý

Galeobdolon luteum

pitulník žlutý

Galeobdolon montanum

pitulník horský

Chrysosplenium alternifolium

mokrýš střídavolistý

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Mercurialis perennis

bažanka vytrvalá

Oxalis acetosella

šťavel kyselý

Petasites albus

devětsil bílý

Petasies hybridus

devětsil lékařský

Picea abys

smrk ztepilý

Poa nemoralis

lipnice hajní

Polypodium vulgare

osladič obecný

C4a

C4a

Polystichum aculeatum

kapradina laločnatá

Primula elatior

prvosenka vyšší

Pulmonaria obscura

plicník tmavý

Salix caprea

vrba jíva

Stellaria holostea

ptačinec velkokvětý

Tussilago farfara

podběl lékařský

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

Veronica officinalis

rozrazil lékařský

Viola reichenbachiana

violka lesní

Zapsala: J. Tkáčiková

C4a

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Jívovou u Olomouce
9. 4. 2011 (So)
Seznam nalezených mechorostů během exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS
Vysvětlivky: M – mech, J – játrovka.
Nomenklatura sjednocena podle práce: Kučera J. & Váňa J. (2005): Seznam a červený seznam mechorostů
České republiky (2005). – Příroda 23: 1-104.
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Amblystegium fluviatile (syn. Hygroamblystegium fluviatile)
Amblystegium serpens
Atrichum undulatum
Brachythecium albicans
Brachythecium rivulare
Brachythecium velutinum
Bryoerythrophyllum recurvirostrum
Bryum argenteum
Bryum moravicum
Calliergonella lindbergii (syn. Hypnum lindbergii, Breidleria
arcuata)
Ceratodon purpureus
Cirriphyllum piliferum
Cynodontium polycarpon
Dicranella heteromalla
Dicranum scoparium
Distichium capillaceum

rokýtek říční
rokýtek obecný
bezvláska vlnatá
baňatka bělavá
baňatka potoční
baňatka aksamitová
klenice načervenalá
prutník stříbřitý
prutník moravský

M
M
M
M
M
M
M
M
M

na kamenech v řece
na kůře
na půdě
na půdě
na kamenech v řece
hlína, kůra stromů, skály
na kamenné zdi železničního mostu
na půdě
na skále

károvka Lindbergova
rohozub nachový
hájovka chluponosná
psízubec mnohoplodý
dvouhroteček různotvárný
dvouhrotec chvostnatý
dvoustranník vláskovitý

M
M
M
M
M
M
M

okraj asfaltové silnice
na půdě
na půdě
na skále
na půdě
na skále
na kamenné zdi železničního mostu

Encalypta streptocarpa
Eurhynchium angustirete
Fontinalis antipyretica
Grimmia pulvinata
Hedwigia ciliata
Herzogiella seligeri
Homalia trichomanoides
Homalothecium lutescens
Homalothecium sericeum
Hylocomium splendens
Hypnum cupressiforme
Hypnum pallescens
Chiloscyphus coadunatus (syn. Lophocolea bidentata)
Isothecium alopecuroides
Lepidozia reptans
Leucodon sciuroides
Marchantia polymorpha
Metzgeria conjugata
Metzgeria furcata
Mnium stellare
Neckera complanata
Neckera crispa
Orthotrichum
Paraleucobryum longifolium
Plagiomnium affine agg.
Plagiomnium cuspidatum
Plagiomnium undulatum
Platyhypnidium riparioides

čepičatka točivá
trněnka Zetterstedtova
pramenička obecná
děrkavka poduškovitá
těhovec bezžebrý
kornice slezská
zploštělec sleziníkový
hedvábitec žlutý
hedvábitec pravý
rokytník skvělý
rokyt cypřišovitý
rokyt bledý
křehutka dvouzubá (syn.
obhřebenka dvouzubá)
plazivec obecný
plevinka plazivá
bělozubka ocáskovitá
porostnice mnohotvárná
kroknice spojená
kroknice vidličnatá
měřík hvězdovitý
sourubka hladká
sourubka kadeřavá
šurpek
širožebrec dlouholistý
měřík příbuzný
měřík bodlavý
měřík čeřitý
pateřínka jehlicovitá

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

na kamenné zdi železničního mostu
na půdě
na kamenech v řece
na kamenné zdi železničního mostu
na skále
na tlejícím dřevě
na kůře
na skále
na skále
na půdě
na skále
tlející kmen stromu

J
M
J
M
J
J
J
M
M
M
M
M
M
M
M
M

na půdě
na skále
na skále
kůra stromů
na půdě
na skále
na kůře
na skále
na skále
na skále
na kůře Acer pseudoplatanus
na skále
na půdě
na skále
na půdě
na kamenech v řece

Pleurozium schreberi
Pogonatum aloides
Pohlia nutans
Polytrichum formosum
Polytrichum piliferum
Rhytidiadelphus squarrosus
Sanionia uncinata
Scapania
Schistidium
Schistidium cf. crassipilum
Tetraphis pellucida
Tortela tortuosa
Tortula muralis

travník Schreberův
ploníček aloeovitý
paprutka nicí
ploník ztenčený
ploník chluponosný
kostrbatec zelený
srpnatka háčkovitá
kýlnatka
klanozoubek
klanozoubek silnochlupý
čtyřzoubek průzračný
vijozub zkroucený
kroucenec zední

M
M
M
M
M
M
M
J
M
M
M
M
M

na skále
břeh lesní cesty
na půdě
na půdě
na mělké písčité půdě
v trávníku
na tlejícím dřevě
na skále
na kamenech v řece
na kamenné zdi železničního mostu
na tlejícím dřevě
na kamenné zdi železničního mostu
na kamenné zdi železničního mostu
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Zapsali: Zbyněk Hradílek, Jana Tkáčiková (Moravskoslezská pobočka ČBS)

