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DALŠÍ LOKALITA PLAVUNĚ PUČIVÉ  
(LYCOPODIUM ANNOTINUM L.)  

V ŽELEZNÝCH HORÁCH
Further new  location  of  Lycopodium  annotinum L. 

in the Železné hory Mountains

Martin KOHOUTEK1, Jiří REJL2

1 Gymnázium Kolín, Žižkova 162,  280 02 Kolín
2  Agentura  ochrany  přírody a krajiny ČR, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

Plavuň  pučivá (Lycopodium annotinum L.) patří podle vyhlášky č. 395/92  Sb.  k  
zákonu č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny mezi  ohrožené  druhy.  V  Červeném  
seznamu květeny ČSR (HOLUB, PROCHÁZKA,  ČEŘOVSKÝ  1979)  je  uváděn  jako  
taxon potenciálně ohrožený  nebo  vzácný,  sledovaný  a FALTYS 1995 ji hodnotí pro 
východní Čechy v kategorii kriticky ohrožený.

Roste   především   v   acidofilních   horských   a  podhorských jehličnatých  lesích.  
V  termofytiku je jen vzácně ve vlhkých a stinných  polohách,  roztroušená  až  hojná  
je v oreofytiku a v některých  územích mezofytika. Nalezneme ji od suprakolinního do 
supramontánního stupně, s těžištěm v montánním až supramontánním stupni (HEJNÝ, 
SLAVÍK et al. 1988).

HADAČ,  JIRÁSEK,  BUREŠ  1994  uvádějí z geomorfologického celku Železných  
hor  několik  lokalit.  Většinou  se jedná o lokality několik desítek let staré, které nebyly 
v novější době ověřeny.

V  lesním komplexu východně od Sovoluské Lhoty (okr. Pardubice) byl nalezen   
porost  plavuně  pučivé  o  velikosti  několika  metrů čtverečních.   Roztroušeně  v  okolí  
roste  i  plavuň  vidlačka (Lycopodium  clavatum L.). Lokalita se nachází v mapovém 
čtverci 6059a  v  nadmořské výšce cca 260 m n.m. ve smíšeném lese asi 20 let  starém  
(smrk, borovice, bříza, modřín, ojedinělé solitérní duby  cca  80-100  let). Nejbližší známá 
lokalita leží JV směrem mezi  Vyžicemi  a Kostelcem u Heřmanova Městce v mapovém 
čtverci 6059d (HADAČ, JIRÁSEK, BUREŠ 1994).

Závěr
Lokalita  plavuně  pučivé  se nachází v lesním komplexu východně od Sovoluské  

Lhoty  (okr.  Pardubice).  Poslední kontrola lokality byla  provedena  24.  října 1998. 
Jedná se o další lokalitu této ohrožené  rostliny  v  geomorfologickém  celku Železných 
hor a v okrese Pardubice.

Summary
New discovered lokality of Lycopodium annotinum lies in the forest landscape south of the 

Sovoluská  Lhota village (the district of Pardubice). This place, last visited on the 24 th October 
1998, represents the other new location of this vulnareble species in area of the Železné Mountains.
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