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hh Úvod
Hlevík vycpálka okrouhlá (Notothylas orbicularis) patří k velmi vzácným druhům naší bryoflóry.
Je zařazen mezi druhy Přílohy 1 Bernské konvence a Přílohy 2 Evropské směrnice o biotopech
a druzích, v České republice je sledován v rámci Monitoringu evropsky významných druhů. Až do
jeho znovunalezení v roce 2010 byl výskyt tohoto druhu v České republice znám asi z pěti lokalit,
poslední údaj pocházel z roku 1919 (Duda 1972). V říjnu roku 2010 byl Notothylas orbicularis nalezen
na čtyřech lokalitách v podhůří Hrubého Jeseníku, čímž byl jeho výskyt v České republice potvrzen
po více než 90 letech (Koval & Zmrhalová 2010).
Cílem monitoringu v roce 2011 bylo ověřit jeho výskyt na těchto čtyřech lokalitách, případně v okolí
nalézt lokality další.
Výskyt hlevíku Notothylas orbicularis je vázaný především na pole, úhory a strniště, dosud známé
lokality se nacházejí spíše v podhorských oblastech. Druh roste na konci léta a začátkem podzimu,
období, kdy je možné jeho výskyt sledovat, je ve většině případů omezeno na poměrně krátkou dobu,
mezi sklizní a orbou. Výběr lokalit, vhodných k průzkumu, je v současnosti značně omezený, neboť
většinu hospodářsky využívané plochy dnes v podhorských oblastech zaujímají louky a pastviny.
Režim obhospodařování polí tento výběr ještě zužuje, v letošním roce zde byla většina polí zorána
téměř ihned po sklizni.

hh Výsledky monitoringu
Průzkum probíhal v září a říjnu 2011, přednostně byla navštívena pole, kde byl druh nalezen v roce
2010. Během září bylo navštíveno i několik dalších polí v okolí Rýmařova a Šumperka, právě časná
orba však nedovolila průzkum řady dalších lokalit.
Notothylas orbicularis byl v roce 2011 nalezen na šesti polích, tři z toho jsou lokality nové.

Seznam monitorovaných lokalit, jejich stručný popis a lokalizace
1. Nový Malín, okres Šumperk, pole po pravé straně silnice č. 446 ve směru na Hrabišín, cca 1,4
km od konce obce, louka, 390 m n. m., WGS-84: 49°55'48.875"N, 17°0'55.484"E
15. 9. 2011, 28. 10. 2011
2. Velké Losiny, okres Šumperk, pole naproti zámku na JJZ okraji obce, směrem na Rapotín,
strniště po ovsu, 390 m n. m., WGS-84: 50°1'17.747"N, 17°2'1.409"E
23. 9. 2011
3. Velké Losiny, okres Šumperk, pole šlechtitelské stanice Sempra, po pravé straně silnice na
Maršíkov, strniště po ovsu, 400 m n. m., WGS-84: 50°2'15.250"N, 17°3'15.358"E
23. 9. 2011
4. Rýmařov, okres Bruntál, pole Zkušební stanice Rýmařov, cca 1 km za koncem zástavby,
po levé straně silnice č. 11 ve směru na Bruntál, strniště po pšenici, 590 m n. m.,
WGS-84: 49°56'6.436"N 17°18'3.014"E
22. 10. 2011
5. Huzová, okres Bruntál, pole AGRO Huzová, 2,8 km severně od obce, po levé straně silnice ve
směru na Kněžpole, strniště po pohance, 615 m n. m., WGS-84: 49°50'42.201"N, 17°18'5.209"E
12. 9. 2011, 13. 9. 2011
6. Huzová, okres Bruntál, pole AGRO Huzová, cca 1 km Z od obce, po pravé straně silnice ve směru
na obec Paseka, strniště po pohance, 580 m n. m., WGS-84: 49°49'25.321"N, 17°16'44.973"E
13. 9. 2011
7. Nové Pole, okres Bruntál, pole hned za obcí, po pravé straně silnice na Janovice, strniště po
pšenici, 630 m n. m., WGS-84: 49°56'40.421"N, 17°14'44.962"E
17. 9. 2011
Výsledky monitoringu na jednotlivých lokalitách jsou zpracovány v tabulkách 1–7 a doplněny
fotodokumentací. V samostatné tabulce (tab. 8) je uveden seznam druhů mechorostů, zaznamenaných
na jednotlivých lokalitách. Uvedené názvy mechorostů a kategorie jejich ohrožení vycházejí ze
Seznamu a červeného seznamu mechorostů ČR (Kučera & Váňa 2005).
Foto na titulní stránce (obr. 1) – Vycpálka okrouhlá (Notothylas orbicularis) na lokalitě Velké Losiny, pole u zámku,
23. 9. 2011 (foto © Š. Koval)
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Orientační mapka výskytu hlevíku Notothylas orbicularis

Lokality nalezené v roce 2010, výskyt druhu v roce 2011 ověřen
Lokality nalezené v roce 2010, výskyt druhu v roce 2011 neověřen
Lokality nalezené v roce 2011
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obr. 2 – Orientační mapka s vyznačením monitorovaných lokalit
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1.

hh Nový Malín – louka

Pracovní název lokality

Nový Malín – louka

Lokalizace lokality

Nový Malín, okres Šumperk, pole po pravé straně
silnice č. 446 ve směru na obec Hrabišín, cca 1,4 km
od konce obce

GPS souřadnice (WGS–84)

49°55'48.875"N, 17°0'55.484"E

Nadmořská výška

390 m n. m.

Typ pole, popis místa výskytu

louka (viz poznámka)
Druh byl nalezen při okraji louky, ve vlhčí části,
na obnažené jílovité půdě. Místo je v odpoledních
hodinách zastíněno přilehlou lesní vegetací.

Datum návštěvy lokality

15. 9. 2011, 28. 10. 2011

Velikost populace

2 jedinci

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

Phaeoceros carolinianus, Riccia sorocarpa, Riccia sp.,
Barbula unguiculata, Bryum sp., Dicranella staphylina,
Dicranella sp., Ephemerum sp. (juv), Tortula truncata

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Anthoceros neesii, Notothylas orbicularis, Phaeoceros
carolinianus, Riccia ciliata

Datum a autor sběru/herbář

15. 9. 2011, herb. Š. Koval

Poznámka

V loňském roce byla na tomto poli pěstována
pšenice, od letošního roku však je zde již pěstování
ukončeno a pole je přeměněno na louku. Touto
změnou hospodaření zde došlo k velmi výraznému
úbytku výskytu polních druhů mechorostů. Notohylas
orbiucularis byl na lokalitě přesto nalezen, jeho výskyt
v dalších letech však je zde patrně ohrožen.

tab. 1 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Nový Malín – louka, 15. 9. a 28. 10. 2011

obr. 3 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Nový Malín – louka
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1.

hh Nový Malín – louka

obr. 4 – Pohled na lokalitu Nový Malín – louka, 15. 9. 2011

obr. 5 – Pohled na místo výskytu hlevíku Notothylas orbicularis na lokalitě Nový Malín – louka, 15. 9. 2011
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1.

hh Nový Malín – louka

obr. 6 – Juvenilní jedinec hlevíku Notothylas orbicularis na lokalitě Nový Malín – louka, 15. 9. 2011

obr. 7 – Notothylas orbicularis na lokalitě Nový Malín – louka, 15. 9. 2011
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2.

hh Velké Losiny 1 – pole u zámku

Pracovní název lokality

Velké Losiny 1

Datum návštěvy lokality

23. 9. 2011

Lokalizace lokality

Velké Losiny, okres Šumperk, pole naproti zámku na
JJZ okraji obce, směrem na Rapotín

GPS souřadnice (WGS–84)

50°1'17.747"N, 17°2'1.409"E

Nadmořská výška

390 m n. m.

Velikost populace

24 jedinců, další nepočítáni, druh se vyskytoval hojně
po ploše pole

Typ pole, popis místa výskytu

strniště po ovsu
Detailněji prozkoumán byl JJZ okraj pole hraničící
s loukou, druh se však vyskytoval i v dalších částech
pole. Rostl společně s dalšími druhy mechorostů na
relativně vlhké, jílovité půdě.

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

Anthoceros agrestis, Phaeoceros carolinianus,
Fossombronia wondraczekii, Marchantia polymorpha
subsp. ruderalis, Riccia bifurca, Riccia glauca, Riccia
sorocarpa, Riccia warnstorfii, Riccia sp., Barbula
unguiculata, Bryum argenteum, Bryum klinggraeffii,
Dicranella staphylina, Dicranella sp., Ephemerum sp.
(juv), Eurhynchium hians, Leptobryum pyriforme,
Pohlia sp. Tortula truncata, Trichodon cylindricus

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Notothylas orbicularis, Phaeoceros carolinianus, Riccia
bifurca, Riccia warnstorfii, Bryum ruderale

Datum a autor sběru/herbář

23. 9. 2011, herb Š. Koval, herb. M. Zmrhalová

Poznámka

Oproti loňskému nálezu byl v roce 2011 zaznamenán
značný nárůst počtu nalezených jedinců Notothylas
orbicularis.

tab. 2 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Velké Losiny 1, 23. 9. 2011

obr. 8 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Velké Losiny 1 – pole u zámku
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2.

hh Velké Losiny 1 – pole u zámku

obr. 9 – Pohled na lokalitu Velké Losiny 1 – pole u zámku, 23. 9. 2011

obr. 10–11 – Pohled na místo výskytu hlevíku Notothylas orbicularis a detail druhu na lokalitě
Velké Losiny 1 – pole u zámku, 23. 9. 2011
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2.

hh Velké Losiny 1 – pole u zámku

obr. 12 – Pohled na místo výskytu hlevíku Notothylas orbicularis na lokalitě Velké Losiny 1 – pole u zámku,
23. 9. 2011
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3.

hh Velké Losiny 2 – pole Sempra

Pracovní název lokality

Velké Losiny 2

Datum návštěvy lokality

23. 9. 2011

Lokalizace lokality

Velké Losiny, okres Šumperk, pole Šlechtitelské
stanice Sempra, po pravé straně silnice na Maršíkov

GPS souřadnice (WGS–84)

50°2'15.250"N, 17°3'15.358"E

Nadmořská výška

400 m n. m.

Velikost populace

4 jedinci

Typ pole, popis místa výskytu

strniště po ovsu
Druh byl nalezen ve vlhčí části pole, při jeho jižním
okraji. Rostl na jílovité půdě, spolu s dalšími druhy
mechorostů.

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

Anthoceros agrestis, Phaeoceros carolinianus,
Fossombronia wondraczekii, Riccia ciliata, Riccia
sorocarpa, Riccia sp., Barbula unguiculata, Bryum
klinggraeffii, Dicranella staphylina, Dicranella sp.,
Ephemerum sp. (juv), Eurhynchium hians, Fissidens
viridulus, Tortula truncata, Trichodon cylindricus

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Notothylas orbicularis, Phaeoceros carolinianus, Riccia
bifurca, Riccia ciliata

Datum a autor sběru/herbář

23. 9. 2011, herb. Š. Koval

Poznámka

Notothylas orbicularis byl nalezen na stejném poli
jako v roce 2010, ale v jeho jiné části. Nalezení 4
jedinci rostli na ploše cca 5 x 7 m. Z časových důvodů
nebylo možné v tentýž den prozkoumat i další pole v
komplexu šlechtitelské stanice, následně byla tato pole
zorána a jejich průzkum již nebyl možný.

tab. 3 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Velké Losiny 2, 23. 9. 2011

obr. 13 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Velké Losiny 2 – pole Šlechtitelské stanice Sempra
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3.

hh Velké Losiny 2 – pole Sempra

obr. 14 – Pohled na lokalitu Velké Losiny 2 – pole Šlechtitelské stanice Sempra, 23. 9. 2011

obr. 15–16 – Detaily místa výskytu hlevíku Notothylas orbicularis na lokalitě Velké Losiny 2 – pole Šlechtitelské
stanice Sempra, 23. 9. 2011
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3.

hh Velké Losiny 2 – pole Sempra

obr. 17 – Notothylas orbicularis na lokalitě Velké Losiny 2 – pole Šlechtitelské stanice Sempra
(detail z obr. 15–16), 23. 9. 2011

Monitoring hlevíku Notothylas orbicularis • Štěpán Koval • 2011

12

4.

hh Rýmařov

Pracovní název lokality

Rýmařov

Datum návštěvy lokality

22. 10. 2011

Lokalizace lokality

Rýmařov, okres Bruntál, komplex polí Zkušební stanice
Rýmařov, cca 1 km za koncem zástavby, po levé
straně silnice č. 11 ve směru na Bruntál

GPS souřadnice (WGS–84)

49°56'6.436"N 17°18'3.014"E

Nadmořská výška

590 m n. m.

Velikost populace

druh nebyl nalezen

Typ pole, popis místa výskytu

strniště po pšenici a máku

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

–

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Anthoceros neesii, Phaeoceros carolinianus, Acaulon
muticum

Datum a autor sběru/herbář

–

Poznámka

Loňské místo výskytu bylo zcela zarostlé plevelem
a nebyl zde nalezen žádný zástupce hlevíků.
Prozkoumána byla i jiná, sousedící část pole, zde
Notohylas orbicularis nalezen nebyl. Další části
komplexu polí již byly v době monitoringu zorány.
Vzhledem k loňskému výskytu druhu na této lokalitě
a bohatosti jeho populací v letošním roce na jiných
lokalitách v oblasti, zde lze výskyt druhu přesto
předpokládat.

tab. 4 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Rýmařov, 22. 10. 2011

obr. 18 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Rýmařov – pole Zkušební stanice Rýmařov
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4.

hh Rýmařov

obr. 19–20 – Pohled na lokalitu Rýmařov, 22. 10. 2011
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5.

hh Huzová 1

Pracovní název lokality

Huzová 1

Datum návštěvy lokality

12. 9. 2011, 13. 9. 2011

Lokalizace lokality

Huzová, okres Bruntál, pole AGRO Huzová, 2,8 km
severně od obce, po levé straně silnice ve směru na
obec Kněžpole

GPS souřadnice (WGS–84)

49°50'42.201"N, 17°18'5.209"E

Nadmořská výška

615 m n. m.

Velikost populace

1 jedinec, náhodně nalezen při krátké zastávce

Typ pole, popis místa výskytu

strniště po pohance
Druh byl nalezen při okraji pole, v jeho horní, relativně
suché části, na štěrkovité půdě, v místě bez zástinu.

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

Anthoceros agrestis, Fossombronia wondraczekii,
Riccia sorocarpa, Riccia sp., Barbula unguiculata,
Ceratodon purpureus, Dicranella staphylina, Dicranella
sp.

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Notothylas orbicularis, Phaeoceros carolinianus

Datum a autor sběru/herbář

12. 9. 2011, herb. Š. Koval

Poznámka

Notothylas orbicularis byl nalezen v podvečer, při
náhodné zastávce. Druhý den ráno již pole bylo
připravováno k orbě – hnojeno močůvkou, průzkum
proto již nebyl možný.

tab. 5 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Huzová 1, 12. 9. a 13. 9. 2011

obr. 21 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Huzová 1
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5.

hh Huzová 1

obr. 22 – Pohled na lokalitu Huzová 1, 13. 9. 2011

obr. 23 – Hlevík Notothylas orbicularis na lokalitě Huzová 1, 12. 9. 2011
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6.

hh Huzová 2

Pracovní název lokality

Huzová 2

Datum návštěvy lokality

13. 9. 2011

Lokalizace lokality

Huzová, okres Bruntál, pole AGRO Huzová, cca 1 km
západně od obce, po pravé straně silnice ve směru
obec Paseka

GPS souřadnice (WGS–84)

49°49'25.321"N, 17°16'44.973"E

Nadmořská výška

580 m n. m.

Velikost populace

15 jedinců, další nepočítáni, hojně po ploše pole

Typ pole, popis místa výskytu

strniště po pohance
Prozkoumána byla část ve středu pole, na mírném, SV
svahu. Druh zde rostl na stěrkovité půdě, na relativně
suchých místech, bez zástinu.

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

Anthoceros agrestis, Anthoceros neesii, Phaeoceros
carolinianus, Fossombronia wondraczekii, Riccia
bifurca, Riccia sorocarpa, Riccia sp., Barbula
unguiculata, Bryum argenteum, Bryum klinggraeffii,
Dicranella staphylina, Dicranella sp., Ephemerum
sp. (juv), Eurhynchium hians, Funaria hygrometrica,
Pseudephemerum nitidum, Tortula truncata

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Anthoceros neesii, Notothylas orbicularis, Phaeoceros
carolinianus, Riccia bifurca

Datum a autor sběru/herbář

13. 9. 2011, herb. Š. Koval

Poznámka

Lokalita s bohatým výskytem hlevíku Notothylas
orbicularis, druh byl nalézán v různých částech pole,
často rostl zcela osamoceně, další druhy mechorostů
se na této lokalitě vyskytovaly v relativně malých
populacích.

tab. 6 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Huzová 2, 13. 9. 2011

obr. 24 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Huzová 2
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6.

hh Huzová 2

obr. 25 – Pohled na lokalitu Huzová 2, 13. 9. 2011

obr. 26–27 – Hlevík Notothylas orbicularis na lokalitě Huzová 2, 13. 9. 2011
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6.

hh Huzová 2

obr. 28 – Pohled na biotop s výskytem hlevíku Notothylas orbicularis na lokalitě Huzová 2, 13. 9. 2011
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6.

hh Huzová 2

obr. 29–30 – Detail biotopu s hlevíkem Notothylas orbicularis na lokalitě Huzová 2, 13. 9. 2011
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7.

hh Nové Pole

Pracovní název lokality

Nové Pole

Datum návštěvy lokality

17. 9. 2011

Lokalizace lokality

Nové Pole, okres Bruntál, pole hned za obcí, po pravé
straně silnice ve směru na obec Janovice

GPS souřadnice (WGS–84)

49°56'40.421"N, 17°14'44.962"E

Nadmořská výška

630 m n. m.

Velikost populace

35 jedinců, další nepočítáni, hojně po ploše pole

Typ pole, popis místa výskytu

strniště po pšenici
Prozkoumána byla střední část pole na vrcholu kopce.
Pole je spíše sušší, jílovité, v odpoledních hodinách
částečně zastíněné alejí, lemující přilehlou silnici.

Seznam doprovodných druhů mechorostů (do 10 cm
od N. orbicularis)

Anthoceros agrestis, A. neesii, Phaeoceros
carolinianus, Fossombronia wondraczekii, Marchantia
polymorpha subsp. ruderalis, Riccia bifurca, R. glauca,
R. sorocarpa, R. warnstorfii, Atrichum undulatum var.
undulatum, Barbula unguiculata, Bryum argenteum,
Ceratodon purpureus, Dicranella staphylina, D. varia,
Dicranella sp., Ephemerum sp. (juv), Eurhynchium
hians, Pohlia sp., Tortula modica, T. truncata,
Trichodon cylindricus

Seznam zájmových druhů/druhů z Červeného
seznamu, nalezených na lokalitě

Anthoceros neesii, Notothylas orbicularis, Phaeoceros
carolinianus, Riccia bifurca, Riccia warnstorfii

Datum a autor sběru/herbář

17. 9. 2011, herb. Š. Koval

Poznámka

Na této lokalitě byl zaznamenán zatím nejbohatší
výskyt druhu, Notothylas orbicularis zde často rostl ve
skupinkách, v jednom místě bylo na ploše cca 20 x 20
cm nalezeno 10 jedinců.

tab. 7 – Výsledky monitoringu, zjištěné na lokalitě Nové Pole, 17. 9. 2011

obr. 31 – Orientační mapka s vyznačením umístění lokality Nové Pole
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7.

hh Nové Pole

obr. 32 – Notothylas orbicularis na lokalitě Nové Pole, 17. 9. 2011
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Seznam mechorostů, zaznamenaných na jednotlivých lokalitách.

Druh

Lokalita 1
Nový Malín

Lokalita 2
Velké
losiny 1

Lokalita 3
Velké
losiny 2

Anthoceros agrestis

x

x

x

Anthoceros neesii (EN)

x

Lokalita 4
Rýmařov

Lokalita 5
Huzová 1

x

x

x

Notothylas orbicularis (CR)

x

x

x

Phaeoceros carolinianus
(LC-att)

x

x

x

x

x

Fossombronia wondraczekii

x

x

Marchantia polymorpha subsp.
ruderalis

x

x

Riccia bifurca (DD)

x

Riccia ciliata (CR)

x

Riccia glauca

x

x

Riccia sorocarpa

x

x

Riccia warnstorfii (DD)
Riccia sp.

Lokalita 7
Nové Pole

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Acaulon muticum (VU)
Atrichum undulatum var.
undulatum

Lokalita 6
Huzová 2

x

Barbula unguiculata

x

x

x

Brachythecium rutabulum

x

x

x

x

x

x

x

Bryum argenteum

x

x

x

x

Bryum klinggraeffii

x

x

x

x

Bryum ruderale (DD)

x

x

x

x

x

x
x

Bryum violaceum
Bryum sp.

x

Ceratodon purpureus

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

Dicranella rufescens
Dicranella schreberiana

x

Dicranella staphylina

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dicranella varia
Dicranella sp.

x

Ephemerum minutissimum
x

x

Eurhynchium hians

x

x

Fissidens viridulus

x

Ephemerum sp. (juv)

x
x
x
x

Funaria hygrometrica
Pohlia sp.

x

x

Leptobryum pyriforme
x

x

x

x

x

x

x
x

Pseudephemerum nitidum
Tortula acaulon var. acaulon

x

x

Tortula truncata

x

x

x

x

Trichodon cylindricus

x

x

x

x

Tortula modica

x
x

x

x
x

Tab. 8 – Seznam mechorostů, zaznamenaných na jednotlivých lokalitách
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hh Závěr
Výskyt hlevíku Notothylas orbicularis byl v letošním roce na třech loňských lokalitách opět potvrzen
a nově byl druh nalezen na dalších třech polích na Rýmařovsku. Původní lokalita v Rýmařově nebyla
dostatečně prozkoumána mj. z důvodu pozdní sklizně a následné orby části pole, i zde však lze
výskyt druhu předpokládat. Populace hlevíku Notothylas orbicularis v letošním roce byly na většině
lokalit mnohem bohatší, než v roce loňském. Výskyt druhu je patrně značně ovlivněn vývojem počasí
v daném období, určitou roli zcela jistě hraje i režim obhospodařování polí. Zdá se, že tento druh
nevyžaduje specifický typ zeminy, že není úzce vázaný na konkrétní typ pěstované plodiny, že nemá
zvláštní nároky na zástin... Vyžaduje však pravděpodobně pole pravidelně obdělávaná, po sklizni
delší dobu ponechaná bez zásahu, pole ležící spíše v podhorských oblastech. O těchto a dalších
faktorech však lze zatím, na základě údajů z pouhých dvou let sledování, jen spekulovat. Bylo by
proto žádoucí druh nadále sledovat a pokusit se zjistit více informací o jeho ekologických nárocích
i celkovém rozšíření v ČR. Výskyt druhu lze patrně očekávat i na dalších lokalitách, možná i v jiných
oblastech, v průzkumu polí by proto bylo vhodné pokračovat nejen v podhůří Hrubého Jeseníku.
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