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Úvod

Během roku 2013 jsme provedly výzkum na třech brněnských
hřbitovech (Líšeňském, Židovském a Ústředním). Cílem tohoto
výzkumu bylo zjistit, jaké druhy mechorostů se v Brně vyskytují a
sestavit miniatlas z těch nějčastějších.

Na brněnských hřbitovech jsme celkově nalezly 56 druhů mechů
(nezaznamenaly jsme žádnou játrovku). Zjistily jsme, že častými
druhy jsou Amblystegium serpens, Barbula unguiculata, Ceratodon
purpureus, Grimmia pulvinata, Hypnum cupressiforme,
Oxyrrhynchium hians, rod Schistidium a Syntrichia virescens.
Na základě těchto výsledků jsme sestavily atlas.

Mechy dělíme na bokoplodé a vrcholoplodé:
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Bokoplodé mechy
Sporofyt se tvoří na krátké 
postranní větvi; rostlinky 
většinou poléhavé a větvené.

Vrcholoplodé mechy
Sporofyt vyrůstá na vrcholu 
lodyhy; rostliny vzpřímené, 
nevětvené, nebo větvené jen 
málo.
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Abietinella abietina, zpeřenka jedlová
Amblystegium serpens, rokýtek obecný
Barbula unguiculata, vousatěnka nehetnatá
Brachythecium albicans, baňatka bělavá
Brachythecium campestre, baňatka ladní
Brachythecium rutabulum, baňatka obecná
Brachythecium salebrosum, baňatka draslavá
Bryoerythrophyllum recurvirostrum, klenice

načervenalá
Bryum argenteum, prutník stříbřitý
Bryum caespiticium, prutník drnatý
Bryum capillare, prutník chluponosný
Bryum moravicum, prutník moravský
Bryum rubens, prutník červenající
Bryum ruderale, prutník rumištní
Bryum sp., prutník
Calliergonella cuspidata, károvka hrotitá
Ceratodon purpureus, rohozub nachový
Cynodontium polycarpon, psízubec

mnohoplodý
Didymodon rigidulus, pározub tuhý
Entodon concinnus, pokryvnatec přímý
Fissidens taxifolius, krondlovka tisolistá
Grimmia pulvinata,  děrkavka poduškovitá
Homalothecium lutescens, hedvábitec žlutý
Homalothecium sericeum, hedvábitec pravý 
Homalothecium sp., hedvábitec
Homomallium incurvatum, přímolistec

zakřivený
Hypnum cupressiforme, rokyt cypřišovitý
Hypnum sp., rokyt
Leskea polycarpa, stejnozoubek mnohoplodý

Orthotrichum affine, šurpek tenkožeberný
Orthotrichum anomalum, šurpek odchylný
Orthotrichum cupulatum, šurpek číšovitý
Orthotrichum diaphanum, šurpek chluponosný
Orthotrichum sp., šurpek
Oxyrrhynchium hians, trněnka odstálá
Plagiomnium affine, měřík příbuzný
Plagiomnium cuspidatum, měřík bodlavý
Plagiomnium undulatum, měřík čeřitý
Platygyrium repens, prstenatka plazivá
Pseudocrossidium hornschuchianum, 

patřásnatka Hornschuchova
Pylaisia polyantha, čepejřnatka mnohoplodá
Rhytidiadelphus squarrosus, kostrbatec zelený
Rhytidiadelphus triquetrus, kostrbatec tříkoutý
Schistidium sp., klanozoubek
Schistidium apocarpum, klanozoubek obecný
Sciuro-hypnum populeum, baňatka topolová
Syntrichia latifolia, rourkatec širokolistý
Syntrichia ruralis, rourkatec obecný
Syntrichia virescens, rourkatec poduškovitý
Thuidium assimile, zpeřenka Philibertova
Tortella tortuosa, vijozub zkroucený
Tortula acaulon, kroucenec bezštětý
Tortula lindbergii, kroucenec kopinaý
Tortula muralis, kroucenec zední
Tortula sp., kroucenec
Weissia longifolia, termovka kadeřavá

Seznam nalezených druhů



Barbula unguiculata Hedw. 
vousatěnka nehetnatá 

Celkový vzhled:
vytváří porosty žluto-zelené barvy.
Listy:
podlouhlý, jazykovitý list s ohrnutým
okrajem.
Žebro:
vybíhá v krátký hrot.
Buňky:
téměř čtvercové až šestiboké, papilnaté.
Štět a tobolka:
vzpřímená, podlouhle válcovitá, červená
tobolka, červený štět.
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Bryum argenteum Hedw. 
prutník stříbřitý

Celkový vzhled:
husté stříbřitě zelené trsy, či polstáře,
hnědočervené lodyhy.
Listy:
vejčité lístky s náhle zúženou šičkou, za sucha
až jehnědovitě přitisklé, za vlhka nepatrně
odstávající.
Žebro:
slabé s načervenalpu bází, končící před
špičkou.
Buňky:
volné, šestiboké, ve špičce kosníkovité a
bezbarvé.
Štět a tobolka:
tobolka převislá, vejčitá, za zralosti hnědo-
červená, štět červený.
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
rohozub nachový

Celkový vzhled:
přímé, místy větvené lodyhy.
Listy:
kopinaté, postupně zúžené do špičky, kde je
na okraji několik zubů, okraj ohrnutý od báze
skoro k vrcholu. Za sucha mírně kadeřavé, za
vlhka odstálé.
Žebro:
výrazné, zasahuje až do špičky.
Buňky:
v horní části krátké, skoro čtvercové, dole
široce obdélníkové.
Štět a tobolka:
tobolky kaštanově hnědé až vínové, později
hluboce brázdité.
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Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
děrkavka poduškovitá

Celkový vzhled:
drobný mech, tvořící husté polštářky šedavé
od chlupů na konci listů.
Listy:
ze zúžené vejčité báze kopinaté, s vysoce
ohrnutým okrajem.
Žebro:
vybíhá v dlouhý, vroubkatý, bezbarvý chlup.
Buňky:
v horní části čtvercové až okrouhlé, drobné se
ztloustlými stěnami, dole prodloužené.
Štět a tobolka:
hnědavá podlouhle oválná tobolka za sucha
rýhovaná, zakřivený až ohnutý štět.
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Orthotrichum anomalum Hedw.
šurpek odchylný

Celkový vzhled:
tmavě zelený mech rostoucí v bochánko-
vitých trsech.
Listy:
kopinaté, za sucha listy přitisklé k lodyze, za
vlhka odstálé.
Žebro:
žebro sahá až do konce listu.
Buňky:
okrouhlé, papilnaté buňky.
Štět a tobolka:
tobolka zřetelně vyniká nad listy a je oválná
až válcovitá, hnědočervená, podélně
rýhovaná.
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Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
šurpek chluponosný 
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Celkový vzhled:
tmavě zelené polštářky nebo porosty.
Listy:
špičaté listy s bezbarvou špičkou, ohrnuté
okraje.
Žebro:
končí krátce před špičkou.
Buňky:
okrouhlé, papilnaté.
Štět a tobolka:
tobolka téměř celá ponořená mezi listy,
oválná.



Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop.
(Mnium affine Bland.)

měřík příbuzný
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Celkový vzhled:
tmavě zelený, 2–5 cm vysoký mech, porosty
tvoří poléhavé a přímé nevětvené lodyhy.
Listy:
široce eliptický, lemovaný a jednoduše
zubatý list, s krátkou hrotitou špičkou. Okraj
je zubatý po celé délce. Zúžená báze listu.
Žebro:
jednoduché, končí pod špičkou, nebo ve
špičce listu.
Buňky:
šestiboké.
Štět a tobolka:
oválná, převislá tobolka.



Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop.
(Mnium cuspidatum Hedw.)

měřík bodlavý

Celkový vzhled:
tmavě zelené porosty tvoří poléhavé a přímé
nevětvené lodyhy.
Listy:
vejčité lístky, na okraji lemované a pouze do
poloviny jednoduše zubaté.
Žebro:
končí krátce před špičkou listu.
Buňky:
šestiboké.
Štět a tobolka:
tobolka oválná, má kuželovité víčko, štět je
vzpřímený, nebo zakroucený.
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Celkový vzhled:
husté až rozvolněné, tmavozelené až
černohnědé polštáře, nebo porosty.
Listy:
za sucha přitisklé, za vlhka odstáté, vejčitě
kopinaté.
Žebro:
vybíhá v bezbarvý, zubatý chlup, nebo končí
ve špičce listu.
Buňky:
okrouhlé až zaobleně čtvercové, jejich stěny
laločnatě ztloustlé, místy mohou být
dvojvrstevné.
Štět a tobolka:
vejčitá tobolka zanořená mezi horní listy.

Schistidium sp.
klanozoubek

Častým zástupcem je Schistidium apocarpum
(Hedw.) Bruch et Schimp., klanozoubek
obecný.
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Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber et D. Mohr.
(Tortula ruralis (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.)

rourkatec obecný

Celkový vzhled:
za vlhka žlutavě zelený, 1–3 cm vysoký mech.
Tvoří rozpadavé porosty.
Listy:
zaokrouhlená špička, okraje dospodu
ohrnuté téměř po celé délce. Listy jsou za
sucha pokroucené, za vlhka odstávají.
Žebro:
vybíhá v dlouhý, bezbarvý, ostře zubatý
chlup.
Buňky:
horní šestiboké, hustě papilnaté, dolní
podlouhlé, hladké.
Štět a tobolka:
dlouze válcovitá, přímá tobolka.
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Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
(Tortula virescens (De Not.) De Not., Syntrichia pulvinata (Jur.) Jur.)

rourkatec poduškovitý

Celkový vzhled:
tmavě zelené porosty.
Listy: 
jazykovitý, v horní polovině širší, dole užší list.
Žebro:
vybíhá v dlouhý, bezbarvý a drsný chlup.
Buňky:
čtvercové až krátce obdélníkové, papilnaté, 
dolní podlouhlé, hladké.
Štět a tobolka:
tobolka dlouze válcovitá, přímá.
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Tortula muralis Hedw.
kroucenec zední

Celkový vzhled:
husté, bochánkovité, za vlhka zelené, za
sucha od chlupů šedavé polštáře, případně
porosty.
Listy:
podlouhle jazykovité, za sucha zprohýbané a
pokroucené, za vlhka přímo odstálé.
Žebro:
vybíhá do dlouhého, hladkého, bezbarvého
chlupu, nebo jen hrotu.
Buňky:
horní drobné a téměř okrouhlé, papilnaté,
dolní prodloužené, bezbarvé.
Štět a tobolka:
válcovitá, přímá tobolka.
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Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.
(Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp.)

zpeřenka jedlová
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Celkový vzhled:
středně veliký mech, matný, žlutozelelý až
hnědavý.
Listy:
lodyžní listy ze srdčité báze postupně zúžené
do ostré špičky.
Žebro:
žebro jednoduché, končí krátce před špičkou.
Buňky:
buňky krátké nepravidelného tvaru (oblé,
šestiboké, kosníkovité) s jednou papilou
uprostřed.
Štět a tobolka
tobolka slabě nachýlená.



Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
rokýtek obecný

Celkový vzhled:
drobný, nepravidelně větvený mech.
Listy:
z vejčité báze kopinaté.
Žebro:
jednoduché, dosahuje do poloviny délky listu.
Buňky:
podlouhle šestiboké až kosníkovité,
obdélníkové křídelné buňky.
Štět a tobolka:
zelená válcovitá tobolka, hnědo-červený štět.
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Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 
baňatka obecná

Celkový vzhled:
statný, tmavě až světle zelený mech.
Listy:
listy za sucha přiléhavé, za vlhka šikmo
odstávající, jejich tvar je vejčitý, horní okraj
listu je zoubkatý až pilovitý.
Žebro:
sahá cca do 2/3 délky listu.
Buňky:
ve středu čárkovité, křídelné buňky zaobleně
obdelníkové.
Štět a tobolka
tobolka nachýlená až vodorovná, nesou-
měrně vejčitá, štět dlouhý a silně papilnatý.
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Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob.
(Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp.)

hedvábitec žlutý
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Celkový vzhled:
statný, nepravidelně větvený, žlutozelený
mech.
Listy:
podélně rýhované, prodlouženě trojúhel-
níkovité, protáhlé do dlouhé špičky.
Žebro:
jednoduché, končí před špičkou.
Buňky:
ve střední části čárkovité, křídelné buňky
nepravidelné.
Štět a tobolka:
prohnutě válcovitá tobolka.



Hypnum cupressiforme Hedw.
rokyt cypřišovitý

Celkový vzhled:
zelené, pravidelně zpeřené až nepravidelně
větvené lodyhy.
Listy:
podlouhle kopinaté, mírně vyduté, na špičce
zoubkaté.
Žebro:
krátké dvojité.
Buňky:
čárkovité, křídelné buňky čtvercové až
nepravidelného tvaru, se ztloustlými
stěnami.
Štět a tobolka:
zakřivená, válcovitá tobolka.
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Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske
(Eurhynchium hians (Hedw.) Sande Lac., Eurhynchium swartzii (Turner) Curn.)

trněnka odstálá

Celkový vzhled:
žluto-zelený až načernalý, plazivý mech
s nepravidelně větvenou lodyžkou.
Listy:
řídce rozmístěné, široce odstávající od
lodyhy, ze širší vejčité báze kopinaté.
Žebro:
jednoduché končící krátce před špičkou.
Buňky:
ve střední části čárkovité, křídelné málo
odlišené.
Štět a tobolka:
zakřivená, vejčitě oválná tobolka, drsný štět.
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