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Abstract

Erica tetralix belongs to biogeographically distinctive members of the flora of the Czech
Republic, with clear oceanic tendency in distribution and with Czech sites forming the
south-eastern edge of the species’ distributional range. The origin of its occurrence at
most localities, and thus its native status in the Czech flora, however, remains questio-
nable. Until recently, three extant sites were known in the Czech Republic (Doksy regi-
on, Jizerské hory Mts and Šumava Mts). Here we report a new finding of Erica from
Tajga bog in Slavkovský les Mts, where small population grows in open bog vegetation
of Sphagnion magellanici alliance. Considering the circumstances, we admit the possi-
bility of natural origin of this occurrence and tend to support the native status of Erica
tetralix in the Czech flora.
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Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) patří mezi význačné oceanické druhy naší
květeny, přičemž na našem území dosahuje jihovýchodní hranice svého rozšíření.
Jeho areál zahrnuje zejména nejzápadnější část Evropy s oceanickým klimatem,
od Pyrenejského poloostrova po západní okraj Skandinávie, včetně Britských ost-
rovů. Ve střední Evropě se souvisle vyskytuje pouze v severní polovině Německa
a v severozápadním Polsku, dále je znám jen z izolovaných lokalit, z nichž část
je považována za nepůvodní (Meusel et al. 1978). V ČR byl zaznamenán na vět-
ším počtu dnes již většinou zaniklých lokalit zejména v severních Čechách, ale
i v Podorličí nebo na Šumavě (Křísa 1990, Jehlík et al. 2012). V posledních dese-
tiletích byl pozorován pouze na třech dosud existujících nalezištích: na Malé
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Jizerské louce v Jizerských horách, v Mrtvém luhu na Šumavě a na rašeliništi
v litorálu Poselského rybníka u Doks (Křísa 1990, Chán 1999, Jehlík et al. 2012),
a je tedy řazen mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny (Grulich 2012).
V oceanické západní Evropě se vřesovec vyskytuje na rašeliništích, vlhkých i suš-
ších vřesovištích, v bezkolencových loukách a běžně i v borových lesích, nezřídka
jako dominanta porostu (Bannister 1966). Na našem území roste v současné době
výhradně na rašeliništích převážně vrchovištního typu (Jehlík et al. 2012).

Slavkovský les představuje v rámci ČR jednu z významných oblastí výskytu
suboceanických druhů, jež mají většinou těžiště rozšíření v západní Evropě (např.
Chrysosplenium oppositifolium, Dianthus sylvaticus, Juncus squarrosus, Lathyrus
linifolius). Jejich výskyt zřejmě souvisí s relativně humidním klimatem oblasti
a její geografickou polohou. Přes poměrně dobrou prozkoumanost místní květeny
zde vřesovec čtyřřadý dosud nebyl nalezen (Jehlík et al. 2012), a proto je jeho
nález, učiněný během exkurze studentů Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy
univerzity 13. září 2011, velmi překvapivý.

Vřesovec byl objeven na vrchovišti Tajga v komplexu Kladských rašelin poblíž
obce Prameny. Zaznamenán byl pouze v centrální části lokality, kde roste na ploše
několika metrů čtverečních ve vrchovištní vegetaci, kterou jsme zdokumentovali
následujícím fytocenologickým snímkem.

Prameny (okr. Cheb), rašeliniště Tajga (NPR Kladské rašeliny), západní část otevřené
vrchovištní plochy, 50°1'50,7" N, 12°41'5,7" E (WGS-84), 13. 9. 2011, 16 m2, 810 m n. m.,
rovina, zapsali V. Melichar, P. Novák & J. Roleček.

E1 (60 %): Eriophorum vaginatum 3, Empetrum nigrum 2a, Vaccinium uliginosum
2a, Erica tetralix 2m, Andromeda polifolia 1, Calluna vulgaris 1, Avenella flexuosa +,
Calamagrostis villosa +, Carex nigra +, Oxycoccus palustris +, Picea abies r, Pinus
rotundata r; E0 (75 %): Sphagnum fallax/flexuosum 4, S. magellanicum 1, S. russowii
1, Pleurozium schreberi +.

Porost představuje typickou ukázku zdejší vrchovištní vegetace, kterou lze za-
řadit do asociace Andromedo polifoliae-Sphagnetum magellanici ze svazu Spha-
gnion magellanici, jenž sdružuje vegetaci kontinentálních a subkontinentálních
vrchoviš�. Tato asociace je charakteristická vyšším zastoupením vrchovištních ke-
říků (zde Andromeda polifolia, Empetrum nigrum a Oxycoccus palustris) a sou-
visle zapojeným porostem rašeliníků (Hájková & Hájek 2011). Tento vegetační
typ je ve Slavkovském lese vzácný a známý pouze z komplexu Kladských rašelin,
z PR Smra	och a z rašeliniště V Borkách u Krásna. Ostatní recentní výskyty vře-
sovce na našem území jsou uváděny také z rašeliništní vegetace: v případě lokalit
v Jizerských horách a na Dokesku jde o porosty blízké oceanicky laděné asociaci
Trichophoro cespitosi-Sphagnetum papillosi, v případě lokality na Šumavě o ve-
getaci asociace Empetro nigri-Sphagnetum fusci s převážně boreálním rozšířením
(Jehlík et al. 2012).



49Erica, Plzeň, 20: 47–51, 2013

Původnost vřesovce na našich lokalitách bývá často diskutována a názory na ni
se různí (např. Jehlík 1958, Sýkora 1974, Křísa 1990). Nejnověji se k ní vyjadřují
Jehlík et al. (2012); by� je argumentace autorů poněkud nejednoznačná, výskyt
v Jizerských horách považují snad za původní, zatímco v případě lokalit na Dokes-
ku a na Šumavě se přiklánějí spíše k nepůvodnosti. U některých výskytů je jako
pravděpodobný způsob zavlečení uváděno zanesení se sazenicemi lesních dřevin.
Tento způsob zavlečení se však v případě lokality ve Slavkovském lese jeví jako
nepravděpodobný, nebo� vřesovec byl nalezen pouze v centrální části vrchoviště,
poměrně daleko od člověkem výrazněji ovlivněných lesních porostů. Vzhledem
k relativně velké vzdálenosti od komunikací a lidských sídel snad lze vyloučit
i většinu dalších možností nevědomého zavlečení. Další možný původ výskytu,
tedy záměrné vysazení, naproti tomu vyloučit nelze, by� v regionu nejsou žádní
„vysazovači“ rostlin do volné krajiny v současné době známí. Zdokumentované
jsou sice výsadby některých druhů u nedalekého loveckého zámečku v Kladské
(např. Ligularia sibirica a Telekia speciosa; Hendrych 2003), je však podle našeho
názoru málo pravděpodobné, že s nimi souvisí výskyt vřesovce v centrální části
vrchoviště Tajga.

S určitou nejistotou panující ohledně původnosti výskytu souvisí obtížnost
určit stáří výskytu na Tajze. Hypotézu o nedávném původu podporuje fakt, že zde
vřesovec nebyl při předchozích floristických průzkumech zaznamenán (např.
Nesvadbová in Žán 1983). Proti tomu však stojí skutečnost, že zjištěn nebyl ani
během nedávných inventarizačních průzkumů (Mudrová 2004, Melichar 2005),
kdy zde vzhledem k současnému stavu populace podle všeho musel růst. Možnost
přehlédnutí podporuje i skutečnost, že centrální část Tajgy nepatří mezi botaniky
příliš navštěvované destinace a malá populace vřesovce může být v nekvetoucím
stavu poměrně nenápadná.

Hranice souvislého rozšíření vřesovce v Německu sahá asi 150 km severový-
chodně a 250 km severně až severozápadně od Slavkovského lesa. Izolované vý-
skyty, recentní i historické, se nacházejí i blíže, většina z nich je však považována
za nepůvodní (Haeupler & Schönfelder 1988, Hardtke & Ihl 2000). Vřesovec,
podobně jako někteří další zástupci čeledi Ericaceae, vytváří drobná, lehká seme-
na (Bannister 1966, Jehlík et al. 2012), která se zřejmě mohou šířit větrem na
poměrně velké vzdálenosti. Lze tedy uvažovat i o možnosti přirozeného dálkové-
ho výsadku vřesovce na lokalitu ve Slavkovském lese. Nakonec i řada druhů
z dalších skupin produkujících velké množství drobných, větrem lehce šiřitelných
diaspor (např. kapra	orosty, Orchidaceae) vytváří izolované lokality na příhod-
ných stanovištích za hranicemi souvislého rozšíření, jež mohou být jen přechodné-
ho charakteru. Úvahy o původu výskytu vřesovce na Tajze proto nelze bez dalších
poznatků uzavřít, tak jako v mnoha jiných podobných případech. Vzhledem
k okolnostem výskytu (zachovalá vrchovištní vegetace, odlehlost lokality, snadno
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šiřitelné diaspory) se však na tomto místě přikláníme k možnosti spontánního
původu populace vřesovce čtyřřadého ve Slavkovském lese.

Použitá nomenklatura: Kubát et al. (2002), Kučera & Váňa (2003), Chytrý
(2011).

Poděkování

Za ochotné poskytnutí informací o výskytu vřesovce čtyřřadého na našem úze-
mí děkujeme Vítu Grulichovi a Pavlu Lustykovi. Příprava příspěvku byla podpo-
řena z prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO
67985939.
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