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Abstract

Bog pine, a Central European taxon from the Pinus mugo complex was recently circumscribed as subende-
mic for the Czech Republic with several overlapping occurrences at a maximum distance of 25–30 km from
the Bohemian frontier. In the past twenty years this taxon has been interpreted as Pinus rotundata in the
Czech botanical literature. An extensive study of natural populations of the Pinus mugo complex
throughout its distribution range from E Spain to Balkan led the author to form a new taxonomic and bioge-
ographic concept of bog pine, for which the correct name Pinus uncinata subsp. uliginosa is accepted. This
taxon is newly defined here based on taxonomy, biogeography and nomenclature. Localities of all recently
confirmed, supposedly non-introgressive populations of bog pine are listed. Comments on interspecific in-
trogressive or hybrid populations of bog pine, on the biogeography and taxonomy of Pinus uncinata s. l.,
and on Pinus × pseudopumilio are included.
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Úvod

Pøed více ne� deseti lety jsem v tomto èasopisu publikoval souhrnný èlánek o borovicích
agregátu Pinus mugo v bývalém Èeskoslovensku (Businský 1998), který vycházel z ta-
xonomického pojetí této skupiny publikovaného V. Skalickým v Kvìtenì ÈSR (Skalic-
ký 1988). Podle tohoto pojetí byl agregát tvoøen tøemi rovnocennými taxony v kategorii
druhu: Pinus mugo Turra s. str., P. uncinata Ramond ex DC. a P. rotundata Link. Èlánek
rozvádìl tuto problematiku pøedevším na základì nových poznatkù o hybridizaci a
ohro�ení rašeliništních pupulací. V té dobì jsem mìl ji� vlastní zkušenosti a poznatky
z prùzkumu populací agregátu Pinus mugo i v jiných oblastech Evropy (Businský 1999),
ale dosud neuzrály záva�né dùvody ke zmìnì taxonomického pojetí této skupiny. Proto
jsem jako autor zpracování nahosemenných rostlin (Pinophyta) do Klíèe ke kvìtenì
Èeské republiky (Businský 2002) rovnì� akceptoval pojetí pøijaté Kvìtenou ÈSR (Ska-
lický 1988), ve kterém byla borovice blatka ztoto�òována se jménem Pinus rotundata.
V následujících letech jsem se stal jedním ze spoluautorù projektu, který si vytkl za cíl
taxonomicky pøehodnotit agregát Pinus mugo v rámci celého jeho evropského areálu za
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podpory genetických dat s vyu�itím molekulárních analýz. Bìhem realizace projektu
jsem mìl mo�nost navštívit a v pøírodì studovat populace tohoto agregátu ve všech fyto-
geograficky významných oblastech jeho výskytu (Businský 2008: 22–28). Získal jsem
tak celkový pohled na vnitropopulaèní variabilitu v konkrétních oblastech, projevy a
rozsah mezidruhové hybridizace v populacích a jejich vazbu na rùzné typy biotopù.
Z hlediska tìchto poznatkù byl proveden rozbor relevantní literatury a nomenklatury vý-
znamných, populaèních taxonù – tedy taxonù nad úrovní individuálních forem (Busin-
ský & Kirschner 2006). Kromì toho pøipravujeme shrnutí dosavadních poznatkù o
hybridizaci agregátu Pinus mugo, resp. uvnitø agregátu a s druhem P. sylvestris L. Naše
genetické studium agregátu na bázi molekulárních dat není dosud uzavøené, ale chceme
jím potvrdit hypotézu nehybridního pùvodu tøech hlavních akceptovaných taxonù agre-
gátu (Pinus mugo s. str., P. uncinata subsp. uncinata a P. u. subsp. uliginosa) a alespoò
v hrubých rysech pochopit jeho fylogeografii. Dosavadní výsledky tohoto studia nejsou
v rozporu s novým pojetím a vymezením taxonù agregátu.

Zmínìná nomenklatorická studie (Businský & Kirschner 2006) publikaènì odstarto-
vala nové pojetí borovice blatky, které bylo v celkovém kontextu klasifikace agregátu
Pinus mugo pøedlo�eno v nové monografii rodu Pinus (Businský 2008). Proto�e citovaná
nomenklatorická studie vyšla a� koncem roku (18. 12. 2006), bylo ještì v následujícím
roce u nás publikováno staré pojetí borovice blatky pod jménem Pinus rotundata, a to
v rámci kvalitnì encyklopedicky zpracovaného dendrologického díla o jehliènatých døevi-
nách (Musil & Hamerník 2007). Tento pøíspìvek si klade za cíl seznámit širší èeskou bota-
nickou obec s novým pojetím borovice blatky a s dùvody jeho pøijetí.

Definice taxonu

Na základì uvedeného komplexního studia byly formulovány následující závìry týkající
se taxonu nazývaného borovice blatka (ní�e viz blatka), které vyústily v jeho nové rele-
vantní pojetí.

T a x o n o m i c k ý a s p e k t

Blatka je jedním ze tøech hlavních taxonù (výchozích, tj. nehybridních taxonù v kategorii
druhu a poddruhu) agregátu Pinus mugo, který je tvoøen druhem P. mugo Turra s. str. a
druhem P. uncinata Ramond ex DC. se dvìma poddruhy.

Blatka pøedstavuje geograficky pøirozenì vymezený východní poddruh široce rozšíøe-
ného druhu Pinus uncinata a její klasifikace v kategorii samostatného druhu je z pohledu
souèasných informací neadekvátní. Znakové odlišení blatky od typového poddruhu
(subsp. uncinata a jeho typové variety) je omezeno na morfologii šišek, kterou je nutné po-
suzovat z hlediska støedního rozsahu variaèního rozptylu populací s vylouèením extrém-
ních morfotypù. Ekologická vyhranìnost blatky není její jedineèností odlišující ji od
typového poddruhu (viz ní�e).
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Morfologicky mù�e být blatka definována jako taxon monokormnì stromovitì rostou-
cí (hlavní diakritický znak druhu Pinus uncinata od P. mugo s. str.), s šiškami vìtšinou
ménì ne� 4,5 cm dlouhými, jejich� apofýzy jsou na exponované stranì šišek vystouplé
nebo prota�ené do obvykle nízkého, šikmého, nepravidelnì, èasto zaoblenì pyramidální-
ho útvaru. Naproti tomu typový poddruh P. uncinata subsp. uncinata (resp. jeho široce
rozšíøená var. uncinata) má šišky vìtšinou více ne� 4,5 cm dlouhé, s apofýzami na expono-
vané stranì šišek nápadnì zpìt prota�enými do vysokého, šikmého, nepravidelnì pyrami-
dálního útvaru. Typické morfotypy šišek obou taxonù vèetnì novì rozlišené lokální
severoalpské P. uncinata subsp. uncinata var. ancestralis Businský a P. mugo s. str. jsou
vyobrazeny v mé monografii (Businský 2008: Fig. 30/E–K).

B i o g e o g r a f i c k ý a s p e k t

Podle celkového rozšíøení je mo�né blatku nazvat subendemitem Èeské republiky, pøesa-
hujícím do sousedních oblastí Polska, Nìmecka a Rakouska nìkolika víceménì zbytkový-
mi populacemi, a to nejdále okolo 30 km od našich hranic (u nádra�í Wêgliniec v kraji
Dolní Slezsko v Polsku). Zøejmì nejpoèetnìjší populace blatky mimo území ÈR se nachá-
zí okolo hory Schneeberg ve Fichtelgebirge v Bavorsku (asi 26 km od našich hranic);
v Rakousku se nachází jediná populace blatky (pøírodní rezervace Bayerische Au), a to
tìsnì u našich hranic západnì od Rakovské zátoky pøehradní nádr�e Lipno.

Blatka je ekologicky nejvíce specializovaným taxonem agregátu Pinus mugo, váza-
ným výluènì na rašelinné biotopy pøedevším pøechodového typu pøevá�nì mezi 420 a�
780 m n. m. Známé výškové extrémy populací blatky fenotypovì neintrogresní povahy
jsou: minimum ve 195 m n. m. (Wêgliniec, Dolní Slezsko, Polsko), maximum v 880 m n.
m. (Novohùrecká sla�, Prášily, Šumava).

N o m e n k l a t o r i c k ý a s p e k t

Korektní jméno pro blatku v adekvátním subspecifickém ranku bylo vytvoøeno teprve no-
vou kombinací Pinus uncinata subsp. uliginosa (Neumann) Businský, publikovanou 18.
prosince 2006 (Businský & Kirschner 2006), vycházející z basionymu P. uliginosa Neu-
mann (1838), zalo�eného na populaci blatky v dnešním polském Kladsku (Wielkie Tor-
fowisko Batorowskie le�ící 5 km od našich hranic).

Jméno Pinus rotundata Link nemù�e být dále pou�íváno pro blatku [ani v kombinaci
P. uncinata subsp. rotundata (Link) Janch. & H. Neumayer], proto�e se podle protologu i
neotypu vztahuje na severoalpské populace P. uncinata subsp. uncinata rostoucí na vá-
pencových štìrkových náplavech a su�ových svazích (viz ní�e).

Pokud by byla blatka, pøi krajnì rozèleòujícím pojetí (které se pøi souèasné úrovni in-
formací jeví jako nepøirozené), hodnocena jako samostatný druh, muselo by být pro ni
pou�ito jméno P. hartenbergiensis Liebich (1832), zalo�ené na populaci u Horního Stu-
dence u Oloví v okresu Sokolov.
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Pøehled oblastí a lokalit výskytu pøirozených populací borovice blatky

Jsou uvedeny lokality borovice blatky, Pinus uncinata subsp. uliginosa, revidované a potvrze-
né autorem v posledních letech (oznaèeny vykøièníkem v hranaté závorce). Rovnì� jsou uve-
deny autorem nepotvrzené údaje pøevzaté z literatury s uvedením pøíslušného pramene. Je
pravdìpodobné, �e existují – zejména v nejbli�ším zahranièí – ještì další zbytkové populace
taxonu, a to zejména na saské stranì Krušných hor a v Bavorsku na západ od Èeského lesa.

L o k a l i t y n a ú z e m í È R

Mezofytikum:
22. Halštrovská vrchovina: Horní Studenec SZ od Oloví (okr. Sokolov): PR V rašelinách, 665 m n. m. [!].
– Hranice (okr. Cheb)? Nepotvrzený údaj (viz Skalický 1988: 298). – 23. Smrèiny: Polná u Hazlova (okr.
Cheb) – PR Ztracený rybník, 575 m n. m. [!]. – 24a. Chebská pánev: Hájek (okr. Cheb): NPR Soos, 435 m
n. m. Zbytková populace silnì narušená hybridizací s borovicí lesní [!]. – 26. Èeský les: Lesná (okr. Ta-
chov): PR Farské ba�iny, 730 m n. m. [!]. – Lesná: PR Podkovák, 705 m n. m. [!]. – 39. Tøeboòská pánev:
Borkovice (okr. Tábor): PR Borkovická blata, 423 m n. m. [!]. – Mirochov (okr. Jindøichùv Hradec): PR
Losí blato a navazující okraj vytì�eného rašeliništì v okolí osady Hutì u Pøíbraze, 465–480 m n. m. [!]. –
Klikov, bývalá Nová Ves (okr. Jindøichùv Hradec): PR Široké blato, 495 m n. m. [!]. – Rapšach – Spáleništì
(okr. Jindøichùv Hradec): západní okraj rakouského rašeliništì Schwarzes Moos zasahující na naše území,
505 m n. m. (pouze nìkolik stromù ovlivnìných hybridizací s borovicí lesní) [!]. – Byòov, Tìšínov, Hrdlo-
øezy (okr. Èeské Budìjovice / Jindøichùv Hradec): NPR Èervené blato, 470–475 m n. m. [!]. – Dvory nad
Lu�nicí (okr. Jindøichùv Hradec): NPR �ofinka, 470–475 m n. m. [!].

Oreofytikum:
85. Krušné hory: Vejprty (okr. Chomutov): rašeliništì 2,5 km východnì od støedu obce, 755 m n. m. (zbytková
populace) [!]. – Výsluní (okr. Chomutov): PR Na louèkách, 785 m n. m. (zbytková populace) [!]. – 86. Slavkov-
ský les: Kladská (okr. Cheb): NPR Kladské rašeliny, rašeliništì Tajga, 800–830 m n. m.; rašeliništì Paterák,
820–835 m n. m. [!]. – 88b. Šumavské plánì: Prášily, Nová Hùrka (okr. Klatovy): rašeliništì Novohùrecká
sla�, 865–880 m n. m. (nejvýše polo�ený výskyt blatky fenotypovì neintrogresní povahy) [!]. – Prášily: drobná
lesní rašeliništì v povodí Køemelné 3–6 km severnì od obce, 810–860 m n. m. (V. Skuhravý, osobní komunika-
ce 1999). – 88g. Hornovltavská kotlina: Lenora (okr. Prachatice): PP Malá niva, 746–760 m n. m. [!]. – Leno-
ra: NPR Velká niva, 750 m n. m. [!]. – Lenora, Dobrá: rašeliništì Malý luh (0,4 a� 0,8 km S–SZ od �eleznièní
zastávky Dobrá na Šumavì), 740 m n. m. [!]. – Lenora, Dobrá: rašeliništì Mrtvý luh, 733–743 m n. m. [!]. – Pìk-
ná, �elnava, Nová Pec (okr. Prachatice): PP Vltavský luh (komplex rašeliniš� v údolí Vltavy od soutoku Teplé a
Studené Vltavy po SZ cíp Lipenské pøehradní nádr�e, tj. zejména rašeliništì 1 a� 2 km ji�nì od Pìkné a rašeliniš-
tì Houska 1,5 km západnì od �elnavy), 730 m n. m. [!]. – Dolní Vltavice (okr. Èeský Krumlov): Kyselovský les
(rašeliništì na jihozápadním bøehu Lipenské nádr�e u bývalé vsi Kyselá), 725–740 m n. m. [!]. – Svìtlík (okr.
Èeský Krumlov): PP Rašeliništì Bobovec, 775 m n. m. [!]. – 91. �ïárské vrchy: Radostín, Vojnùv Mìstec
(okr. �ïár nad Sázavou): okolí rybníka Velké Dáøko na území NPR Dáøko a Radostínské rašeliništì, 615–625
m n. m. [!]. – 97. Hrubý Jeseník: Rejvíz (okr. Jeseník): NPR Rejvíz, 735–775 m n. m. [!].

Z a h r a n i è n í p o p u l a c e

Nìmecko, Bavorsko:
Fichtelgebirge, oblast Oberfranken, rašeliništì severnì od pramene øeky Eger (Ohøe), Z od obce Weissen-
stadt; zbytková populace blatky tvoøená nìkolika staršími stromy, 650 m n. m. [!]. – Fichtelgebirge, oblast
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Oberfranken, Fichtelsee Moor, pøírodní rezervace okolo stejnojmenné vodní nádr�e le�ící SV nad obcí
Fichtelberg, 745–770 m n. m. [!]. – Oblast Oberfranken, pøírodní rezervace 4,5 km JV od mìsta Selb, 1 km
od hranic ÈR u obce Libá (okr. Cheb); zbytková populace blatky tvoøená nìkolika staršími a skupinou
mladších stromù, 575 m n. m. [!].

Nìmecko, Sasko:
Oblast Vogtland, Grünheider Hochmoor, pøírodní rezervace SZ od Morgenröthe-Rautenkranz, 695 m n.
m.; zbytková populace (Golde 2000). – Erzgebirge, oblast Chemnitz, rašeliništì u rybníka Filzteich JZ od
obce Schneeberg, 545 m n. m. (Golde 2000). – Erzgebirge, oblast Chemnitz, Hormersdorfer Hochmoor,
pøírodní rezervace J od obce Hormersdorf (Auerbach), 670 m n. m. (Golde 2000). – Erzgebirge, oblast
Chemnitz, Moor an der Roten Pfütze, pøírodní rezervace Z od Schlettau, 595 m n. m. (Golde 2000). – Erzge-
birge, oblast Chemnitz, Mothäuser Heide, pøírodní rezervace SZ od obce Kühnhaide JV od Marienberg,
765 m n. m. [!]. – Erzgebirge, oblast Chemnitz, Reitzenhain, JJV od Marienberg, 775 m n. m.; zbytková po-
pulace poblí� hranic ÈR (Golde 2000).

Polsko:
Dolní Slezsko (Vojvodství Dolnoœl¹skie), oblast Bory Dolnoœl¹skie, ba�iny S–SZ od �eleznièního nádra�í
Wêgliniec; zbytková populace blatky rozptýlená na tøech mikrolokalitách na pøechodových rašelinných bio-
topech v komplexu slatin (JV lokalita je zahrnuta v pøírodní rezervaci Torfowisko pod Wêgliñcem, prostøední
reprezentuje jednotlivé rozptýlené stromy a SZ je známá jako Wêglowiec), 195 m n. m. (nejní�e polo�ený
známý výskyt zástupce Pinus mugo agg. v Evropì) [!]. – Kladsko, Góry Stolowe, Wielkie Torfowisko Bato-
rowskie, pøírodní rezervace 6 km severnì od lázní Duszniky Zdrój, 710 m n. m. (typová lokalita Pinus uligi-
nosa Neumann) [!].

Rakousko:
Horní Rakousy, oblast Mühlviertel, Bayerische Au, pøírodní rezervace SV od Aigen im Mühlkreis, tìsnì
vedle hranic ÈR (u Rakovské zátoky nádr�e Lipno, okr. Èeský Krumlov), 727 m n. m. [!].

Introgresní populace borovice blatky a kleèe

Ostatní lokality blatky udávané v botanické nebo lesnické literatuøe z území Èeské republi-
ky, pokud nejsou vùbec chybným údajem (napø. rašeliništì Skøítek v ji�ní èásti Hrubého Je-
seníku – viz Skalický 1988: 298 – ve skuteènosti bez výskytu jakéhokoli zástupce Pinus
mugo agg.), lze rozdìlit do dvou skupin, jejich� delimitace mù�e být v nìkterých pøípa-
dech problematická. První skupina lokalit se vztahuje na extrazonální (nízko, v pásmu lesa
polo�ené) rašeliništní výskyty borovice kleèe, které jsou u nás zastoupeny pøedevším vìt-
šinou populací P. mugo agg. v høebenové èásti Krušných hor. Druhou skupinu tvoøí hypo-
teticky introgresní populace vzniklé dávnou hybridizací mezi kleèí a blatkou. Tìchto
introgresních (tj. vícenásobnou zpìtnou hybridizací vzniklých) populací je v Èeské repub-
lice patrnì ménì ne� se donedávna udávalo, a to zejména z vìtšiny rašeliniš� Krušných hor
a mnoha rašeliniš� Šumavy (le�ících zde v polohách mezi 900 a 1000 m n. m.) pod jménem
Pinus × pseudopumilio (Skalický 1988, Businský 1998, 2002). Za pravdìpodobnì intro-
gresní populace, resp. porosty hybridních pøechodù mezi kleèí a blatkou lze však stále
pova�ovat nìkolik morfologicky variabilních populací v relativní blízkosti souèasného
výskytu obou nebo jednoho z hypoteticky výchozích taxonù. Jde o populace na
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následujících lokalitách: Pohorské rašeliništì (895 m n. m.) u Pohoøí v Novohradských ho-
rách, Multerbergské rašeliništì (790 m n. m.) u Pøední Výtonì a Splavské rašeliništì
(805–817 m n. m.) u Strá�ného na Šumavì, rašeliništì Lysiny (925–950 m n. m.) u Klad-
ské ve Slavkovském lese a rašeliništì Haar (820 m n. m.) u Pøebuze v západní èásti Kruš-
ných hor. Blízko za našimi hranicemi vykazuje podobnou fenotypovì introgresní povahu
zejména populace na Grosse Heide (880 m n. m., 8 km od Pohorského rašeliništì) u Karl-
stift v dolnorakouské oblasti Freiwald (Waldviertel), populace na Torfowisku pod Ziele-
niecem (760 m n. m.) na polské stranì Orlických hor (Góry Bystrzyckie) a patrnì také
nìkolik populací na saské stranì Krušných hor (Golde 2000).

Hybridní populace borovice blatky a borovice lesní

Rozsáhlejší hybridizace P. uncinata subsp. uliginosa a P. sylvestris s èastým výskytem
hybridního roje okolo jádra populace blatky je obvyklá v ni�ších polohách, kde jsou rašeli-
ništì obklopená borovými porosty P. sylvestris, typicky napø. v ji�ních Èechách v Tøeboò-
ské pánvi (420–500 m n. m.) nebo u rybníka Dáøko na pomezí Èech a Moravy (620 m n.
m.). K jihovýchodnímu okraji Tøeboòské pánve se vztahuje také nejstarší popis a binom
této hybridní kombinace, P. digenea Beck, na základì nálezù pøíslušných hybridù na raše-
liništích dnes zvaných Široké blato a Schwarzes Moos (vedle rakouských hranic V od Su-
chdolu nad Lu�nicí) a �ofinka (døíve Sophienwalde) západnì od Nové Vsi nad Lu�nicí
(Beck 1888). Naopak tam, kde je populace blatky obklopena smrèinami, tj. obvykle ve
vyšších polohách nad 700 m n. m., napø. na Fichtelsee Moor ve Fichtelgebirge (Oberfran-
ken), ve Slavkovském lese nad Mariánskými Láznìmi, na Šumavì v údolí Vltavy nebo u
Rejvízu v Hrubém Jeseníku, je jen vzácný výskyt ojedinìlých hybridù s P. sylvestris, je-
jich� staré stromy obèas nacházíme vtroušené v blatkových populacích. Ovšem i ve vyš-
ších polohách okolo a nad 700 m n. m. lze místy nalézt zbytkové populace P. uncinata
subsp. uliginosa dlouhodobì zatí�ené hybridizací s P. sylvestris, kde pøeva�uje výskyt je-
dincù hybridního roje zvolna nahrazujícího blatky a obklopeného porosty borovice lesní
(napø. rašeliništì Podkovák u Tachova v západních Èechách nebo rašeliništì Bobovec u
obce Svìtlík jihozápadnì od Èeského Krumlova v ji�ních Èechách). Èastý výskyt hybridù
v populacích P. uncinata subsp. uliginosa s P. sylvestris se stal zdrojem mylné interpretace
(Staszkiewicz & Tyszkiewicz 1972), kde první z uvedených taxonù byl sám pova�ován za
hybrid mezi P. mugo (s. l.) a P. sylvestris, uvedený pod rovnì� chybnì interpretovaným
jménem P. rotundata Link (jako velmi široce pojatá P. × rotundata).

Biogeografické a taxonomické poznámky k Pinus uncinata s. l.

Jedním z dùvodù, proè byla blatka novì akceptována jen v subspecifickém ranku, je skuteè-
nost, �e její specializovaná ekologie není ani v rámci monokormních (tj. jednokmenným ha-
bitem charakterizovaných) taxonù agregátu Pinus mugo specifickým fenoménem. Také
morfologicky velmi blízká P. uncinata s. str. (tj. P. uncinata subsp. uncinata var. uncinata
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v souèasném pojetí) místy v SZ èásti svého areálu (Vogésy, Schwarzwald, Jura, centrální
Alpy a severní pøedhoøí Alp) osídluje svými morfologicky typickými populacemi (tj. pouze
monokormních jedincù s výraznì zygomorfními šiškami a pyramidálními apofýzami) raše-
liništì stejného typu jako blatka, i kdy� obvykle ve vyšších polohách. Pøitom v blízkém nebo
nedalekém okolí tìchto populací (kromì pohoøí Schwarzwald) se vyskytují morfologicky
stejné populace na stanovištích typických pro P. uncinata subsp. uncinata, tj. na karbonáto-
vých nebo silikátových štìrcích, sutích a skalách. Výškový rozsah rašeliništních populací
P. uncinata s. str. není specifický (spadá pøevá�nì do pásma 900–1800 m n. m.) a je jen tro-
chu u�ší ne� rozsah výskytu taxonu na jeho typických stanovištích v celém jeho areálu a
shodnì i v jeho odpovídající západní, tj. alpské a perialpské èásti (pøevá�nì 800–2100 m n.
m., výjimeènì s horním limitem pøes 2300 m n. m.). Z potvrzených rašeliništních populací P.
uncinata s. str. je výjimeènì nízko polo�ena její jediná lokalita v pohoøí Vogésy na rašeliniš-
ti Morte Femme u obce Costet-Beillard poblí� Gérardmer (Vosges Dept., Francie) ve výšce
610–615 m n. m.; naproti tomu, nejvýše polo�ená populace, zjištìná na severním úpatí hory
Staz mezi St. Moritz a Pontresina (Ober Engadin, Graubünden, Švýcarsko), le�í ve výšce
1750–1820 m n. m. (Businský 2008).

Nejvýchodnìjší disjunktivní populace Pinus uncinata subsp. uncinata soustøedìné
v nevelké oblasti severních Alp podél hranic Tyrolska a Horního Bavorska mezi 11° a 13°
východní délky vykazují specifickou morfologii šišek – ty jsou ménì ne� 4,5 cm dlouhé a
témìø symetrické, jen s mírnì vystouplými a� témìø plochými apofýzami. Dospìlé stromy
jsou v�dy monokormní, ale trochu ni�ší ne� typické západní populace subsp. uncinata,
èasto jen ca 10 m vysoké. Tyto odchylné populace byly novì popsány jako P. uncinata
subsp. uncinata var. ancestralis Businský (Businský 2008). Vyskytují se na starých za-
rostlých fluvioglaciálních náplavech vápencových štìrkù zejména mezi 800 a 1300 m
n. m., tedy na biotopech charakteristických pro subsp. uncinata v pøípadì jejího výskytu
ve vápencových pohoøích. Na nìkterých plochých údolních stanovištích (napø. podél hor-
ního toku øeky Isar v polohách okolo 800 m n. m.) je štìrkový podklad místy pøekryt zraše-
linìlou horní pùdní vrstvou se specifickou vegetací vznikajících vrchoviš�. Na tìchto
stanovištích mù�e být varieta ancestralis bez znalosti populaènì biogeografického kon-
textu snadno zamìnìna s blatkou, resp. s morfotypy P. uncinata subsp. uliginosa s nevý-
raznì zygomorfními šiškami. V morfologii šišek odpovídá varieta ancestralis bì�ným
morfotypùm P. mugo a pøedstavuje morfologický extrém klinální variability P. uncinata,
resp. jejího typového poddruhu. Tento extrém víceménì plynule navazuje pøes intermedi-
ární pøechodné morfotypy západotyrolských populací na silnì a� extrémnì zygomorfní
morfotypy charakteristické pro populace P. uncinata v její hlavní èásti areálu na západ od
východního Švýcarska. Právì z oblasti výskytu tìchto intermediárních pøechodných mor-
fotypù byly popsány taxony P. rotundata Link a P. obliqua Saut. ex Rchb., které je vhodné
pova�ovat za taxonomicky nadbyteèné, a tak tato jména formálnì zahrnout do synonymi-
ky P. uncinata subsp. uncinata. Témìø symetrické šišky variety ancestralis v kombinaci
s jejím monokormním stromovitým habitem staví tento taxon morfologicky nejblí�e hypo-
tetickému výchozímu typu celého agregátu P. mugo.
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Interpretace jména Pinus × pseudopumilio (Willk.) Beck

Jméno Pinus pseudopumilio (Willk.) Beck bylo v posledních dvaceti letech uvádìno
v èeské literatuøe (Skalický 1988, Businský 1998, 1999, 2002, Musil & Hamerník 2007)
jako hypotetický køí�enec druhù P. mugo a P. rotundata, tedy s hybridním symbolem jako
Pinus × pseudopumilio. Takto interpretováno se jméno bì�nì objevuje i v naší ochranáø-
ské praxi, proto�e populace takto oznaèované se nacházejí ve vìtšinì pøípadù v maloploš-
ných nebo velkoplošných chránìných územích. Na základì nových poznatkù zmínìných
v úvodu byl taxonomický obsah jména pøehodnocen paralelnì s obsahem P. rotundata
(Businský & Kirschner 2006). V citované práci jsme basionym jména, P. uncinata var.
pseudopumilio Willk. (Willkomm 1861), fixovali jedním z nalezených syntypù (Opiz: PR
18120), sebraným roku 1836 v Hauensteinském panství v Krušných horách (Hauenstein je
dnešní Horní Hrad u Strá�e nad Ohøí, tedy vzorek musel být sebrán na nìkterém rašeliništi
v širším okolí hory Klínovec). Tímto lektotypem jsme nahradili neotyp stanovený Chris-
tensenem (Christensen 1987), pocházející z morfologicky homogenní populace P. mugo
s. str. (!) v pohoøí Raxalpe v SV Alpách. Beck (1888) sice povýšil Willkommùv taxon na
úroveò druhu, ale souèasnì vyslovil pochybnost, �e snad pøedstavuje pouze formu od
P. pumilio Haenke (= P. mugo) s nepravidelnì vyvinutými šiškami. Tamté� ale uvádí její
výskyt ze tøech lokalit, z toho dvou reprezentujících typické populace blatky (dnešní Širo-
ké blato a rašeliništì �ofinka v JV èásti Tøeboòské pánve) a jedné pøedpokládanì intro-
gresní populace kleèe (u Karlstift na rakouské stranì Novohradských hor, viz výše). Beck
ve své další práci (Beck 1890: 5) uvádí tento taxon jako „keø, øidèeji strom“, ale jinak ve
stejném pojetí, vèetnì zmínìných lokalit, ale pøidává k nim ještì výskyt na Raxalpe. Z toho
vyplývá, �e Beckovo pojetí tohoto i ostatních taxonù agregátu P. mugo (podobnì jako po-
jetí dalších starších autorù) bylo jednostrannì zalo�eno na morfologii šišek a opomíjelo
význam habitu, populaèní variability a geografických souvislostí.

Podle protologu basionymu (Willkomm 1861: 218) a v souladu s lektotypem se Will-
kommùv taxon vztahuje k populacím P. mugo rostoucím na rašelinných stanovištích v zónì
horského lesa v høebenové èásti Krušných hor. Takto interpretován by mohl být akceptován
jako P. mugo var. pseudopumilio (Willk.) Domin a vzta�en i k podobným populacím jinde
v pohranièních horách Èech. Ve stejné kombinaci, ale v kategorii poddruhu byl rovnì� uvá-
dìn dvìma èeskými autory (Holubièková 1965, Dostál 1989). Proto�e se však vzpøímenì
polykormní (vícekmenný) habitus, pøeva�ující v mnoha z tìchto populací, jeví být podmí-
nìn zejména ekologicky a ostatní morfologické znaky nevyboèují z bì�né variability
P. mugo, nebyl tento taxon v našich posledních pracích (Businský & Kirschner 2006, Busin-
ský 2008) akceptován jako samostatný infraspecifický populaèní taxon (poddruh nebo vari-
eta), ale pouze synonymum P. mugo s. str. Takto je rovnì� interpretován i zde. Podobná
situace jako v Krušných horách je i na ní�e polo�ených vrchovištích (pod 1000 m n. m.)
v zónì horského lesa v nìkterých oblastech Šumavy (napø. poblí� Kní�ecích Plání). V uve-
deném typu populací i mimo oblast Èech se místy vyskytují hybridní jedinci mezi stromovi-
tou P. uncinata (obou poddruhù) a keøovitou P. mugo, kteøí komplikují situaci a jejich�
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problematiku vèetnì nomenklatury øešíme v pøipravované shrnující studii o hybridizaci
agregátu Pinus mugo. Jak v Krušných horách, tak na Šumavì tedy existují jednak populace
morfologicky odpovídající P. mugo s. str., tak populace odpovídající Pinus uncinata subsp.
uliginosa, ale také populace zjevnì obsahující produkty hybridizace obou rodièù. Na Šuma-
vì se však jeví populace obou výchozích taxonù lépe diferencovány ne� v Krušných horách.
Odlišnou situaci nacházíme v Krkonoších a Jizerských horách, kde se vyskytují pouze popu-
lace P. mugo s. str., zatímco blatka ani produkty vzájemné hybridizace se zde nevyskytují.
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