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O. fucifiora „Uher. Brod: Velká (WILDT). Za Jiříkovcem (Dr. VOTRUBA), na svazích Hradiska u Javorníka (VEČEŘA), na Stráni
(ŠTEFAN), les Mandlový (ČOUKA); údaje o výskytu jiných tořiěů
na Moravě nelze potvrdit." SILL1NGER (29) zmiňuje se o výskytu
tohoto druhu: „Studený vrch nad Březovou. Níže na svahu (severním)
kyselosti půdy ubývá, ale ubývá zároveň dominance smilky, louky jsou
květnatější, hojnou stává se Carex montana a koneěně ještě níže, kde
u četných potůčků, stékajících po svahu, usazuje se hojnost vápenného
tufu a kde roztroušeně roste O. fueijlora a Sunecio umbrosa, smilka
schází a na místo nardet nalezneme pěkně bohaté lučiny s řadou panen
ských typů thermofilnich."
Dosti podrobně o rozšíření a o různých lokalitách onoho druhu se
zmiňuje STANEK (32): „Od Radějova po Březovou a kromě toho u Uh.
Brodu. Krajem Chrástky (prof. MATĚJÍČEK). Radějov: Kuty y Mandátském údolí, Javorník: při Rybníčkem potoku, u Zajíčkova mlýna,
Lhotky: za Jamným, Březová: pod Doubravami. Podle zpráv jest tato
orchidea mnohem rozšířenější v okolí Velké, kde má centrum místního
rozšířeni na Hradisku u Javorníka." Jiné lokality, které zde uvádim,
jsou mi známy z osobního nálezu O.fuci/íora a pak dle udání S. STANKA,
učitele v Korytné u Nivnice, který velmi dobře a podrobně zná lokality
onoho druhu tořiče v oblasti moravské i slovenské. Jsou následující:
Radějov: Zadovec (pod Veselkou) při potoku. Kuty v Mandátském
údolí. Kněždub: při Jarkovci nad Jiříkovcem. Velká: Zahrady pod
Hájem (Velické zahrady). Javorník: tam roste na trávníku pod Svatou
Studnou a na úbočí Hradiska spolu s četnými orchidejemi Orchis militaris.
Gymnadenia COnOpea, Anacampíis pyranúdalis. Tato lokalita tvoří centrum
místního rozšíření na Velecku. Javorník: Zadni dlúhé pod Starým hájem
a pak roste pod Zajíčkovým mlýnem, při Rybníčkem potoku a v údolí
Jainného pod Veleckým hájem. V okolí Sůchova: Petrušky u Horákova
mlýna. V okolí Lhotky roste hojně u Fojtických mlýnů u potoka na
slatinné loučce. V témž místě roste na lukách za Jamným. Horněmčí:
Háje, Květná: pod Jalovci roste hojně na loučkách u potoků, Březová:
luka pod Doubravami, Korytná: pod Prasnicemi, v okolí Korytné se
vyskytuje též u Kulhance v klínu mezi Městským a Panským Hlubočkem,
též na lukách Lozky při Havřicku a pak u Dubiny nad Volenovem,
Suchá Loza: roste hojně na Studeném. Komenská luka u Vápnic.
V okolí Pitína roste hojně na lukách Nivky a na Pitínskérn vrchu.
V okolí Uh. Brodu se vyskytuje též na okraji Chrástkú a nad Havřicemi. Sbíral jej tam prof. MATĚJÍČEK ve 2 es. V okolí Bílnice roste
ve Vlárském průsmyku nad Sv. Štěpánem. SOU udává (42): „Morvaország, Ung. Hradisek ( W I L D T ) .
'
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Na Slovensku se 0. fuciliora vyskytuje dosti hojně v oblasti západokarpatské a to na místech, na kterých se uplatňují vlivy panonské
vegetace, to jest jižní hranice západních Karpat. Jako na lokalitách
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Zdroj: Rozpisy floristické literatury do roku 1945
Taxon: Anacamptis pyramidalis
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