
47a Listy jednoduše zpeřené až peřenosečné
b Listy vícenásobně zpeřené

8. Titrgenia
48

48a Lodyha lysá, vnější korunní lístky okrajových květů silně zveličelé, až 10x delší než vnitřní .
6. Orlaya

b Lodyha štětinatě chlupatá, korunní lístky okrajových květů jen málo zveličelé
7. Torilis (japonica)

49a (45b) Merikarpia ze hřbetu stlačená, s postranním křídlatým lemem
b

50a

b
51a

b

52a
b

53a
b

b
55a

b

56a

b

57a

b

58a

b

Merikarpia nestlačené (oblá) nebo z boku stlačená, bez křídlatého lemu ............ , .
Listy jednoduše lichozpeřené, merikarpia krátce štětinatá
Listy vícekrát zpeřené, merikarpia lysá . .... ... . 51
Merikarpia pouze s postranními křídly, korunní lístky žluté nebo bflé, všechny ± stejně velké..

49. Peucedanum

Merikarpia s postranními i hřbetními křídly, korunní lístky bílé, u okrajových květů vnější často

50

52

43. Tordylium

zvětšené (paprskující)
Listeny obalu (alespoňzčásti) členěnénebo laločnaté ......
Listeny obalu celistvé
Listy jednoduše zpeřené, rostliny vodní nebo bažinné .
Listy vícekrát zpeřené, rostliny suchozemské
Listeny obalu široké, lupenité
Listeny obalu čárkovité .
Kališní cípy zřetelné, ± šídlovité
Kališní cípy nevytvořeny, popř. kalich ve formě lemu.... ,

41. Laserpitium
53
55

22. Benda
54

13. Pleurospermum
20. Ammi

56
57

Rostliny vodní nebo bažinné, s ponořenými listy vícekrát zpeřenými (úkrojky poslednłho řádu ni-
ťovité) a vynořenými jednoduše zpeřenými, merikarpia lysá 21. Sium

Rostliny suchozemské, listy většinou 1—2x zpeřené, merikarpia kratičce chlupatá
33. Libanotis

Rostliny vytrvalé, přízemní listy velké (až 70 cm dl.), korunní lístky bledožluté, čnělky kratičké,
bradavkovité 48. Levisticum

Rostliny jedno- až dvouleté, přízemní listy menší (do 50 cm délky), korunní lístky bílé nebo zele-
navé, čnělky delší (ca I mm a více) 58

Lodyhy na bázi červeně skvrnité, merikarpia s hlavními žebry ostře vyniklými, zvlněnými; rostliny
planě rostoucí... 12. Conium

Lodyhy stejnoměrně zelené, merikarpia s žebry málo vyniklými, rovnými; rostliny pěstované jako
zelenina 24. Petroselinum

Subfam. 1.Apioideae

Listy většinou zpeřeně složené nebo členěné. Květy většinou ve složených okolících. Semeník s ±
vyniklým stylopodiem, karpofor vytvořen. Základní chromozomové číslo obvykle x = 11.

1. Anthriscus PERS.—kerblik *)

Anthriscus PERSOONSyn. Pl. 1:320,1805nom. cons-—Syn.: Chaerophyllum L Sp.Pl.258,1753p.p.—ChaerefoliumHAL-
LERHist. stirp. Ind. Hely. 327,1768p.p. - Cerefolium HALLERHist. stirp. Ind. Helv. 328, 1768.

Lit.: OpĺzPh.M,(1851):NeueFunde.ImGebietederBotanik:AnthriscusArgutisectusOpiz(Štvanice),Dactylisscaberri-
maOpiz(Štvanice).Lotos 1:168.—ASCHERSONP (1864):UeberChaerophyllumnitidumWahlenb.Verh.Bot.Ver.Prov.Bran-
denburg 6:151—189.—KAVINAK.(1930): Virescence květu Anthriscus cerefolium Hoffm. subspec. trichospermus Schult. Rozpr.
Čes.Akad.VědUm.39(1929)/34:1—9.—BOROSÁ. (1964):A turbolya,Anthriscuscerefolium(L.) Hoffm-Magy.Kultúrfl. 4/3:1—
40.—KOPECKÝK. (1974): K fytocenologickému hodnocení a rozšíření antropogenních porostů s Anthriscus nitida (Wahlb.) Haz-
slinszkyv Orlických horách. Preslia46:57—63.—DIHORUG. (1976): Differences betweenChaerophyllumand Anthriscus. Rev.
Roum. Biol. 21:7—9.—LHOTSKÁM. (1978): Contribution to the ecology of germination of the synanthropic species of the family
Daucaceae II (genus Anthriscus). Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., ser. A, 3:157—165.—KUZNECOVA'I: V. (1980): Osobennosti
stroenija socvetii u vidov roda Anthriscus Pers. (Umbelliferae). Biol. Nauk. 6:62—67.—HRUŠKAK. (1982): Considerazioni ecolo-
giche, fitosociologiche e morfologiche sul genere Anthriscus Pers.Giorn. Bot. Ital. 116:175—187.—GERSTBERGERP.(1983): Blat-
tanatomische Merkmale zur Unterscheidung von Anthriscus sylvestris und Chaerophyllum aureum. Gött. Florist. Rundbr. 17:
158-160.—KOPECKÝ K.etHUSÁKOVÁJ.(1985):ProcesapofytizaceAnthriscusnitidavoblastiKnížecffłostolce(jihovýchodníŠu-

*) Zpracoval B. Slavík
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mava). Preslia 57:31—39. STROBLW. et Wľ1TMANNH. (1988): Morphologische, soziologische und karyologische Studien an An-
thriscusnitida (Wahlenb.)Hazsl.einer häufig überseheneArt der heimischenFlora. Ber. Bayer.Bot. Ges.59:51—63.—SPALJKK.
et JARVISC. E. (1989): -łypification of Linnaean names now in Anthriscus (Apiaceae). Taxon 38:288—293.—LUKAČG. (1991a):
Dlakavost stabljike u oblika srodstvene skupine Anthriscus silvestris agg. (Apiaceae) u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat. 50: 67—77.—
LUKAČG. (1991b): Rasprostranjenost i staništa svojti kompleksa Anthriscus silvestris (Apiaceae) u Hrvatskoj. Acta Bot. Croat.
50:79—90.—HANSSONM. L. et PERSSONT. S. (1994): Anthriscus sylvestris —a growing conservation problem? Ann. Bot. Fenn.
31:205—213.—SPALIKK. ( 1996):Speciesboundaries, phylogenetic relationships, and ecological differentiation in Anthriscus (Api-
aceae). Pl. syst. Evol. 199:17-32.

Jednoleté, dvouleté až víceleté byliny, lysé nebo chlupaté. Listy 2—4x zpeřené. Složené okoljb' ±
ploché, terminální nebo laterální, bezobalu nebosobalemz několika málo listenů, okolíčků v
malý ažvelký počet, obalíčky vyvinuté. Květy oboupohlavné a samčí; kalich nepatrný nebo zcela chybí;
korunní lístky paprskující, obvejčité, s vrcholem dovnitř květu více neboméně zahnutým, na bázi klí-
novité nebo náhle zúženév krátký nehet, lysé,bílé, nažloutlé, nazelenalénebo narůžovělé,stylopodi-
um kuželovité. Dvounažky z vejcovité báze více či méně kuželovitě prodloužené, na vrcholu zobánka-
té, z boku mírně smáčklé; plodní stopky převážně kratší než plody, karpofor volný a jen na vrcholu
nebo do 1/2 rozdělený; merikarpia bezžeberná nebo jen na zobánku s málo zřetelnými plochými žeb-
ry, hladká, někdy lesklá, lysá nebo štětinatě chlupatá; sekreční kanálky po jednom pod každou rýhou
a 2 na komisurální straně, v zralých plodech téměř zaniklé. —15—20druhů v Eurasii a v Africe, druhot-
ně v Severní a Jižní Americe. —Protandr. Entomogam. Epizoochor. Endozoochor.

Poznámka: LINNÉ(Sp.PL,1753)zahrnovaldruhy roduAnthriscus do roduChaerophyllum. I v některýchnovějšíchflórách
bývárodAnthriscus přiřazovándo rodu Chaerophyllum L (např. HESS,LANDOLTet HIRZELFI.Schweiz2:830—837,1970).Hlav-
ním odlišovacímznakemrodu Anthľiscus od rodu Chaerophyllum jsou zobánkatéa hladké plody bez žeber.Chromozomové
počty u našichdruhů roduAnthriscus jsou 2n = 16a 18,zatímcou našichdruhů rodu Chaerophyllum jsou 2n 14 a 22.

la Víceleté, popř. dvouleté byliny, většinou 5()—150cm vys.; okolíky s (5—)7—16okolíčky; obalíčky
z (4—)5(—7)listenů; zobánek 5x kratší než plod; plodní stopky neztlustlé . 2

b Jednoleté byliny, většinou 15—60cm vys.; okolíky s (2—)3—5(—7)okolíčky; obalíčky z 1—4listenů;
zobánek 2—4x kratší než plod; plodní stopky ztlustlé .

2a Lodyhy dole krátce štětinatě chlupaté; listová čepel na rubu zprvu lesklá, později matná, v obrysu
trojúhelníkovitá, delší než široká; lístečky podlouhle až čárkovitě kopinaté, ± špičaté; v okolíčku
(4—)6—9(—12) vyvinutýchplodů (minimálně týžpočetoboupohlavnýchkvětů); plodní stopky4-7 mm
dl.; plody ± delší než plodní stopky; čnělky ± vzpřímené; korunní lístky bílé, dlouho vytrvávající;

1.A. sylvestrisdoba květu V—VII

b Lodyhy dole téměř lysé nebo řídce chlupaté; listová čepel na rubu lesklá (v suchém stavu listy čas-
to ztrácejí lesk), v obrysu trojúhelníkovitá, ± stejně dlouhá jako široká; lístečky vejčité až eliptické,
± tupé, s nasazenoukrátkou špičkou; v okolíčku vyvinutých plodů (minimálně týž počet
oboupohlavných květů); plodní stopky 5—10mm dl.; plody ± kratší než plodní stopky; čnělky znač-
ně od sebe rozestálé; korunní lístky zelenavě bűé, opadavé; doba květu VI—VIII 2. A. nitida

3a Stopky okolíku pýřité; korunní lístky 1,2—1,6mm dl., bflé; čnělky delší než stylopodium; plody úzce
elipsoidní, 7—11mm dl., dl. zobánkaté, lysé nebo štětinatě chlupaté; plodní stopka na konci lysá

3. A, cerefolium
b Stopky okolíku lysé; korunní lístky 0,5—0,7mm dl., zelenavě bílé; čnělky kratší než stylopodium;

plody vejcovitě kuželovité, 3—5mm dl., krátce zobánkaté, háčkovitě osténkaté; plodní stopka na
konci s věnečkem štětin , ,

Sect. I. Cacosciadium (REICHENB.)SCHISCHKIN

Syn.: Chaerophyllum sect.Cacosciadium REICHENB.FI.
Germ. Excurs. 444, 1832.

Rostliny dvouleté až víceleté; kořen poměrně
tlustý; s (5—)7—16okolíčky; zobánek do 1/5
délky plodu.

4. A. caucalis

I. Anthriscussylvestris (L.) HOFFM.—kerblll< lesní
Tab. 53/1

Anthriscus sylvestns(LINNAEUS)G. F.HOFFMANNGen.Pl.
Umbell. 40, 1814.—Syn.: Chaerophyllum sylvestreL Sp.PI.
258, 1753.—Cerefolium sylvestre(L.) BESSERPrim. FI. Galic-
1:218,1809.—Chaerefolium sylvestre (L) SCH.et THELL Vier-
teljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich 53:554, 1909.

Tab.53: I Anthriscus sylvestris,Ia —bázelodyhys kořeny, lb —bázelodyhys kořeny, Ic —detail části lodyhy, Id —dolní list, le —
střední částlodyhys listem, If —detail řapilał, lg —příčný průřez řapacem,Ih —listovýúkrojek, li —samčíkvět, Ij —oboupohlavný
květ, 1k —plod.
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Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 352. —
TAUSCHHerb. FI. Bohem. —Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung.,
no 1316. - FI. Neerl. Exs., no 484. -FI. Rom. Exs., no 3466. -
FI. Siles. Exs., no 787. - Herb. FI. Roxs., no 2604.

Dvouleté až víceleté byliny. Kořen kůlový,
někdy z jedné kořenové hlavy několik kůlových
kořenů s tenkými postranními kořeny; kořenová
hlava se zbytky pochev přízemních listů. Lodyha
(30—)50—150(—180) cm vys., přímá, hlavně v hor.
1/2 větvená, oblá, hrubě rýhovaná, tuhá, dutá, dole
krátce hustě štětinatě chlupatá s chlupy rovnováž-
ně až nazpět odstávajícími, nahoře lysá, tmavě
zelená, často hlavně dole nafialovělá. Přízemní lis-
ty dl. řapíkaté, čepel v obrysu
delší než široká, 20—30cm dl., 2—3xzpeřená, s 4—
8 jařmy lístků; lístečky peřeně členěné, v obrysu
úzceažvejčitě kopinaté, ± zubaté, s úkrojky špi-
čatými; čepel na líci lysá,na rubu na žilkách a na
okraji krátce chlupatá, na líci tmavě zelená, zprvu
lesklá, později matná, na rubu světleji zelená; řa-
pík až 40 cm dl., šir. žlábkovitý, krátce štětinatě
chlupatý, dole nepatrně v listovou pochvu rozšíře-
ný; lodyžní listy úměrně k vrcholu lodyhy sezmen-
šující, s čepelí nasedající přímo na rozšířenou, ze
spodu hrubě rýhovanou a hustě krátce štětinatě
chlupatou pochvu,s lemem± krátce brvitým. Ter-
minální okolilcy z 7—16okolíčků na lysých stop-
kách, obal chybí, obalíčky z (4—)5(—8)vejčitě ko-
pinatých až vejčitých, 3,0 mm dl. a 1,5 mm šir.,
často dl. špičatých listenů, na okraji krátce brvi-
tých, po odkvětu nazpět obrácených; květní stop-
ky na konci s věnečkem krátkých štětinovitých
chlupů; vnější květy v okolíčku oboupohlavné, jen
několik vnitřních květů samčích, u postranních
okolíků převaha oboupohlavných květů nad sam-
čími méně výrazná. Kalich nezřetelný; korunní líst-
ky většinou jen mímě paprskující, šir. obvejčité, 1,6
mm dl., 1,3 mm šir., lžícovitě prohnuté, na vrcho-
lu dovnitř mírně zahnuté, s nepatrnou nasazenou
špičkou, bílé; tyčinky s různě dlouhými nitkami,
s prašníky bílými až okrově žlutými; na kuželovi-
tém stylopodiu oboupohlavných květů přímé čněl-
ky, až 2x delší než stylopodium. Dvounažky po-
dlouhle kuželovitě vřetenovité, na 4—7mm dl.
stopce, po (4—)6—9(—12)v každém okolíčku; me-
rikarpia 5—8mm dl., 2 mm šir., na vrcholu s vytr-
vávajícím zaschlým stylopodiem a čnělkou (čněl-
ky na zralých plodech málo rozestálé), pod
stylopodiem s 1—2mm dl. matným zobánkem,
tmavohnědá až černohnědá, lesklá. V—VII. Hkf.

Poznámka: Pokud nejsou vyvinuty plody, je možná zá-
měnasChaerophyllumaureum. U Anthriscus sylvestrisje tvo-
řen obalíček ze 4—8šir. kopinatých listenů, náhle protažených
v častodlouhou špičku,zatímcou Ch. aureum z 5—10kopina-
tých,znenáhladl. zašpičatělýchlistenů,naširokémsuchomázd-

276 Anthriscus

řitémOkrajidlouzebrvitých.Další rozdílyviz uChaerophyllum
aureum.

2n = 16 (extra fines)
Variabil ita: Přibuzenskýokruh A. sylvestriszahrnuje

druhyA. sylvestns,A. nitida (WAHLENB.)GARCKE,jihovýcho-
doevropsko-asijský A. nemorosa (BIEB.) SPRENGEL,jihoevrop-
skýA. fumarioides (W. et K.) SPRENGEL,předoasijskýA. velu-
tina SOMMIERet LEVIER a středoasijský A. glacialis LłpsKY.
Některé z nich bývaly hodnoceny jen jako pouhé subspeciedru-
huA. sylvestris. Tënto druh je značněvariabilní zejména v utvá-
ření listů a jejich částía odění.Z mnohapopsanýchvnitrodru-
hovýchtaxonů (např. PETERSENDansk. Bot. Ark. 1/6, 1915,
4/2,1922)lze pro našeúzemíodlišit f. angustisecta(Opłz) DRU-
CE,s lístečky poměrně úzkými a nepřekrývajícími se a s konco-
vými úkrojky znenáhla zúženými v nepřiliš zřetelně odsazenou
špici a f. latisecta DRUCEs lístečky širšími a často sepřekrýva-
jícími askoncovými úkrojky náhle v přímou nebo srpovitou špici
zúženými. První forma poněkud připomíná taxonomicky nejas-
nouvar.alpina (VII-L.)MARIENSet KEMMLER,uvádénounapř.
zeslezského Kladska a z německých a francouzských pohoří až
do Pyrenejí. Formy popsanéz našehoúzemí J.Otrubou (Sborn.
Klubu Přírod. Brno 10:69, 1928)—f. libanotiformis OTRUBA
slistovými úkrojky širšími,popsanáod Olomoucea f.parviflo-
ra OTRUBAs květy menšími, popsanáod Vrbna pod Pradědem
—nedosahují taxonomické hodnoty.

Ekologie a cenologie: Vlhčí louky, křovi-
ny, okraje lesů i lužní lesy; hojně se rozšířil i jako
apofyt v příkopech, podél cest a vodních toků, na
rumištích, u plotů, na železničních náspech, v sa-
dech a jinde na vlhkých a polostinných až mírně
slunných místech. Osídluje čerstvé,humózní půdy,
bohaté na živiny, především na dusíkaté látky.
Diagnostický druh svazůAegopodionpodagrariae
a Rubo-Prunion spinosae, zastoupen hojně i ve
společenstvechmezofilních luk řádu Arrhenathe-
retalia a lužních lesů svazu Alno-Ulmion.

Rozšíření v ČR: Velicehojnýdruh,zvláště
od planárního do suprakolinního stupně, v sub-
montánním amontánním stupni je roztroušený, ve
vyššíchpolohách vázaný více na antropogenní sta-
noviště (max.: Krkonoše, Velká Kotelná jáma,
1 250 m).

Celkové rozšíření: Celá Evropa kromě malých okra-
jo•výchčástí (ve Skandinávii k 710s.š.,chybí v některých oblas-
tech j. poloviny Pyrenejského poloostrova, na Sardinii a Sicflii
anavětšiněúzemíŘeckakroměseverního,naIslandupouze
synantropnĺ výskyt). V j. Evrope převážně v horách. Dále
v Africe v pohoří Atlas a v horách Etiopie a v. Afriky. Na úze-
mí Asie snad jen v Zakavkazí, ostatní údaje se týkají ve skuteč-
nosti jiných přibuzných druhů (hlavněA. nemorosa (BIEB.)
SPRENGEL].Zavlečen s travním semenem do Severní Ameriky
(Quebec, New York). —Mapy: MEUSELet al. 1978:306; HUL-

NE 1986:694.

Význ am: Na obhospodařovaných loukách je
kerblik lesní považován za plevelnou rostlinu. Ke
zkrmování se hodí jen v mladém stadiu, později
stonek dřevnatí. Množí seintenzivně hlavně vege-
tativně a bohaté růžice listů zabraňují v klíčení
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i růstu ušlechtilejším lučním druhům. Je značně
rezistentní vůči herbicidům.

2. Anthriscus nitida (WAHLENB.)HAZSL.—kerb-
lilc lesklý Tab. 54/1

Anthriscus nitida (WAHLENBERG)HAZSLINSZKYEjsz.Ma-
garh. Vir. 152,1864.—Syn.: Chaerophyllum nitidum WAH-
LENB.FI. Carp. 85, 1814.—Anthriscus alpestris W. et GR. FI,
Siles. 1:289,1827.—A.sylvestris(L.) HOFFM.BalpestrisWIM-
MERFI. Schles. 144, 1832.—Cerefolium nitidum (WAHLENB.)
ČELAK. Prodr. FI, Böhm. 586, 1871.—C. silvestre B nitidum
(WAHLENB.) BECKFI. Nied.-österr. 631,1892. Chaerefoli-
um silvestre (L) SCH.et THELL.subsp.alpestre (W. et GR.)
THELL.var. nitidum (WAHLENB.)THELL in HEGI III. FI. Mit-
tel-Eur. 5/2:1024, 1926.—Chaerefolium nitidum (WAHLENB.)
DOMIN Preslia 13-15:157, 1936.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Eur., no 8421.—FI.
Exs. Austro-Hung., no 1315/1,11.- FI. Rom. Exs., no 3467. -
SCHULTZ Herb. Norm., no 1783. —TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 659.

Dvouleté ažvíceleté byliny. Kořen kůlový, čas-
to z jedné kořenové hlavy dva i více kůlových ko-
řenů s tenkými postranními kořeny;kořenováhla-
va sestopami po pochvách přízemních listů, někdy
z kořenové hlavy několik lodyh. Lodyha (40—)60—
100(—165)cm vys., přímá, hlavně v hor. 1/2větve-
ná, oblá, mělce rýhovaná, dutá, dole s roztr., vel-
mi krátkými, většinou nazpět odstávajícími chlupy
nebo téměř lysá, nahoře lysá, světle zelená,
nanejvýš při bázi nafialovělá. Přízemní listy dl. řa-

2(—3)><zpeřené, čepel v obrysu šir. trojú-
helnikovitá, 25—40cm dl., 40—70cm šir., se3—4jař-
my lístků, s lístky dol. jařma ± stejně dlouhými jako
zbývající část čepele, lístečky peřenodílné, v obry-
su vejčitě kopinaté ažvejčité, hrubě zubaté, úkroj-
ky tupé, s nasazenoukrátkou špičkou, čepel na líci
± lysá, na rubu roztr. na žilkách a hustěji na okra-
ji krátce chlupatá, na obou stranách živě zelená,
na rubu lesklá; řapík až 63 cm dl., mělce žlábko-
vitý, dole nepatrně v listovou pochvu se sucho-
mázdřitým lemem rozšířený, nafialovělý; lodyžní
listy podobného tvaru, úměrně k vrcholu lodyhy
se zmenšující, s rozšířenou listovou pochvou, na-
spodu rýhovanou, s lemem až vlnatě chlupatým.
Terminální složené okolíky z (5—)6—13okolíčků na
lysých stopkách, obal chybí, obalíčky z (4—)5ko-
pinatých ažvejčitě kopinatých, 2,5mm dl., 1,0mm
šir. listenů,naokraji vlnatěchlupatých,po odkvětu
nazpětobrácenýchlistenů, květní stopky nakonci
jen s ojedinělými krátkými štětinovitými chlupy;
některé vnější květy v okolíčku oboupohlavné,
ostatní samčí, vnitřní květy v okolíčku samčí na
nezřetelně papilnatých stopkách; postranní oko-
líky s nápadnou převahou květů samčích, někdy
jen ve vnějších okolíčcích po několika oboupohlav-
ných květech, jindy ve všech okolíčcích jen květy

samčí. Kalich chybí; korunní lístky paprskující,
okrouhle obvejčité, Lžícovitěprohnuté, svrcholem
dovnitř zahnutým, 2,0 mm dl., 1,2 mm šir., zele-
navěbilé; tyčinky s různě dlouhými nitkami, spraš-
niky bflými ažokrově žlutými; na kuželovitém sty-
lopodiu oboupohlavných květů přímo od sebe
rozestálé čnělky, ± stejně dlouhé jako stylopodi-
um. Dvounažky podlouhle kuželovitě vřetenovité,
na 5—10mm dl. stopce, po 1—6(—7)v každém oko-
líčku; merikarpia 6—7mm dl., 2 mm šir., na konci
s stylopodiem ačnělkami, tmavohně-
dá až černohnědá, lesklá. VI-VIII. Hkf.

2n = 16 (extra fines)
Variabilita: Značná proměnlivost je především ve tvaru

listů a v odění rostlin. Taxonomickou hodnotu má var. veluti-

pes (THELL„) TODORs oděním dolní části lodyhy a řapíků dol-
ních listů kromě štětinovitých chlupů i hustými krátkými nazpět
obrácenými chlupy. odrůda je uváděnaz Rakouska, Itálie
a Rumunska,v ČR ji v náznacíchpřipomínajírostlinyz lesa
u zříceniny Cornštejn v Podyjí. Pouze mezi ekomorfózy lze za-
řadit dosud rozlišované formy f. nitida ze stinných stanovišť
af.aprica(REICHENB.fil.)TODORzeslunnýchstanovišť.ZeŠvý-
carskaa z Francieje uváděnaf. abortiva (JORDAN)Soó s ne-
paprskujícími květy.

Poznámka: Dosti častodochází k chybnému určení. Jako
Anthhscus nitida sev chybněurčenémmateriálu nejčastějivy-
skytujeA. sylvestrisa olysaléformy Chaerophyllum hirsułum
L. ZáměnaSA.sylvestrisje pochopitelná,neboťobataxonyjsou
blízce přfruzné, někdy chápané dokonce jako poddruhy jedno-
ho druhu (diferenční znaky viz v klíči). V územích, kde seOba
druhy překrývají, dochází k introgresivní hybridizaci, a pak ta-
kovĺ jedinci tvoří řadu přechodů mezi oběma druhy ajsou prak-
ticky neurčitelní. Chaerophyllum hirsutum má 1()—20okolíčků
(proti 5—13),5—10listenů obalíčku (proti 4—5),korunní lístky
na okraji brvité, častonarůžověléa plody mírně žebernaté.

Ekologie a cenologie: Horské a podhor-
skévlhké lesy,předevšímbučiny a suťovélesy na
prudkých svazích a v roklích, ve vysokobylinných
nivách potoků a řek často sestupuje i do nižších
poloh; roste i v kosodřevině ave vysokobylinných
nivách u potoků nad horní hranicí lesa. Osídluje
čerstvé až vlhké, živinami bohaté, často bazické,
kamenité a humózní půdy na zastíněných sta-
novištích. Ve společenstev svazuTilio-Acerion (di-
agnostický druh) roste i v klenových bučinách
podsvazuAcerenion, v květnatých bučinách ajed-
lobučinách podsvazuEu-Fagenion, v lužních lesích
svazu AIno-UImion a ve vysokostébelných tráv-
nících a nivách řádů Calamagrostietalia villosae
aAdenostyletalia. Zatím ojediněle sejako apofyt
při splavování na antropicky ovlivněné břehy vod-
ních toků začleňuje do společenstev řádu Lamio
albi-Chenopodietalia boni-henrici, popř. jiných
společenstev třídy Galio-Urticetea.

Rozšíření v ČR: Hlavnírozšířeníje v su-
detských pohořích (Jizerské hory, Krkonoše, Or-
lické hory, Králický Sněžník a Hrubý Jeseník),
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v Moravskoslezských Beskydech a odtud přes Ja-
vorníkydoBílýchKarpat.VýchodnílokalityvČR
souvisle navazují na rozšíření v Západních Karpa-
tech. V mnoha případech je výskyt kromě vlast-
ních pohoří vázán plynule i na jejich předhoří.
Údolíminěkterýchřeksestupujei dodostinízkých
poloh, např. podél Jizery až k Turnovu (250m),
podél Labe k Vlčkovicím v Podkrkonoší (ca 290
m), podél Orlice k Malšovicím (235 m), podél Mo-
ravy ke Kyselovicím (195 m), podél Olše k Věř-
ňovicím (200 m). Samostatnou malou arelu tvoří
lokalityv ŽelnavskéhornatiněnaŠumavěsezjev-
nou migrační návazností na alpský areál. Pozoru-
hodný náznak spojení od sudetského areálu k alp-
skému tvoří několik izolovaných lokalit: Kraskov
v Železnýchhorách,HavlíčkůvBrod aHelenínna
řece Jihlavě. Těžiště rozšíření v montánním a hlav-

ně v submontánním stupni, podél vodních toků
údolích sestupuje i do nižších poloh (max.: Krko-
noše, Velká Kotelná jáma, 1 300 m; min.: Kyselo-
vice u Kroměříže, les Rasina, 195 m). —Mapy:
BARTŮŇKOVÁ in HENDRYCH Acta Univ. Carol.-

Biol. 1971: 283, 1973.

T: 15a.Jarom. Pol. (Vlčkovice v Podkrkonoší), 15b.Hrad.
Pol. (Mochovská bažantniceu Opočna, 1900;Malšovice, při
hranici s fyt. o. 61, 1939), 21b. Hornomor. úv. (Střeň; Horka
nad Moravou; OlomoUc; Záříčí, dvůr Plučisko; Kyselovice, les
Rasina).—M: 371.Českokr.Předšum.(Žestov),54.Ješ.hřb.
(Dlouhá hora). 55a. Malosk. (v celém úseku údolí Jizery, po-
slednĺ lokalita po toku v r. 1994pod zámkemHrubý Rohozec
u Turnova), 56. Podkrk. (především v údolí Jizery, Kamenice,
krkonošské Jizerky, Labe a některých jejich přítoků), 57c.Krá-
lovédv. kotl. (ChoustmQovo Hradiště), 58. Sud. mezih. (nerov-
nomérně, místy častěji), 59. Orl. podh. (údolí Zdobnice a Bělé
v celém úseku, údolí Olešenky nad Olešnicí), 60. Ort. opuky
(podél Zdobnice pod její ústí do Divoké Orlice, podél Bělé
k obciČernłkovice),61.Dol. Poorl.(j. od řekyOrlice hojně),
63a.Žamb.(podélZdobnicev celémúseku,podélDivokéOr-
licesouvislek Žamberku,izolovaněu Záchlumí,podélTiché
Orlice ještč u Verměřovic), 66. Hornosáz. pah. (Havlíčkův Brod,
les„Leithen”, 1883PR), 68.Mor. podh. VYSOČ.(Helenin, u řeky
Jihlavy, 1917 BRNU, při hranici s Ott. o. 67), 69b. Seč. vrch.
(Kraskov, údolí Zlatého potoka, 1924lit.), 71c.Drah. podh.
(Rychtářov, lesní Údolí u Obce, 380 m, 1959; Račice, údolí po-
toka Rakovec, 395m, 1984), 72. Zábř.-unič. úv. (Králová), 73b.
Hanuš. vrch. (mnoho lokalit, zvl. v povodí Desné a hor. Mora-
vy), 74a.Vidn.-osobl.pah. (Osoblaha;OstráHora), 74b.Opav.
pah. (Kylešovice; Zbyslavice, říčka Polančice), 75. Jes. podh.
(roztr.), 76a. Mor. brána vl. (více lokalit na Novojičínsku, dále
v Pobečvĺ,nejníželesŽebračkau Přerova),78.B. Karp. les.
(dosti hojně), 79. Zlín. vrchy (Smolina;Lačnov; Lhotka; Bře-
zůvky), 80. Stř. Pobeč. (roztr.), 81. Host. vrchy (roztr.), 82. Ja-
vorn. (roztr.), 83. Ostr. pán. (podél Olše a Stonávky; Polanka,
Polanský les), 84a. Besk. podh. (roztr.). —O: 88d. Boub.-stož.
hor.(Zátoňskáhora),88f.Želnav.hor. (HorníPlaná,vrchKní-

žecíStolec,vrchŠpičák;Želnava,vrchČernýles,horskýmasív
Hvězda),92.Jiz. hory (Hejnice,Černýpotok; vrchOřešník;
horní tok Kamenice), 93. Krk. (dosti hojně v údolích větších
vodních toků a v dol. částech karů, na severozápaděještě vrch
Bukovec), 95. Orl. hory (hlavně ve vrcholové části a podél Di-
voké Orlice hojně), 96. Král. Snä, 97. Hr. Jes. (roztr. až hoj-
ně), 98. Níz. Jes. (Moravský Beroun —Nové Valteřice), 99a.
Radh. Besk.

Některé udávané izolované lokality jsou sporné a vyžadují
další studium, především v terénu. Jsou to: 39. Třeboň. pán.
(Borkovice, PODPĚRA1949 BRNU, morfologicky se poněkud
liší od sudetských rostlin), 68. Mor. podh. Vysoč. (Bítov, lesy
u zříceniny Cornštejn, OBORNY1880 BRNU, PRC, v odění
a tvaru listů se liší od sudetskýchrostlin, viz poznámkuv od-
stavci Variabilita).

Celkové rozšíření: Těžiště rozšíření v alpsko-karpat-
ském prostoru. Na západě začíná areál v Západních Alpách.
v pohoří Jura a Vogézy, pokračuje k východu alpským masívem
a německými (nejseverněji Harc) a českými středohorami do
Karpat. Ze Sudet a Karpat sestupuje k severudo j. Polska a ke
Lvovu. K jihu na Balkán je rozšířen přes pohoří bývalé Jugo-
slávie a Rumunska až do Bulharska (nejjižněji Rila, Západní
a StředníRodopy).Údajez Litvy aod Kijevasezdajíbýt ne-
pravděpodobné. Druh má oceanickou tendenci rozšíření, ne-
překračuje nikde hranice areálu buku.

Sect. 2. Anthriscus

Syn,: Anthriscus sect. Cerefolium (REICHENB.)SCHI-
SCHKIN

Rostliny jednoleté; kořen tenký, vřetenovitý;
okolíky s (2—)3—5(—7)okolíčky; zobánektvoří nej-
méně 1/4 délky plodu.

3. Anthriscus cerefolium (L.) HOFFM.—kerblík
třebule Tab. 55/1

Anthriscus cerefolium (LINNAEUS)G. F. HOFFMANNGen.
PI.Umbell.41, 1814.—Syn. : Scandiľ cerefolium L. Sp.PI. 257,
1753.—Chaerophyllum cerefolium (L) CRANTZStirp. Austr.
3:70,1767.—Chaerefoliumcerefolium(L) SCH.etTHELLVier-
teljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich 53:554, 1909.

Jednoleté byliny, při rozemnutí s aromatickou
vůní (po anýzu). Kořen tenký, vřetenovitý, běla-
vý. Lodyha přímá, 20—70cm vys., často křivolaká,
chudě větvená s přímo odstávajícími větvemi, jem-
ně rýhovaná, lysá, popř. nad uzlinami bíle pýřitá.
Nečetné listy přízemní růžice postupnězasychají-
cí, s řapíkem až30 cm dl., s čepelí jako u lodyžních
listů; lodyžní listy s čepelív obrysušir. trojúhelní-
kovitou, (2—)3x trojeně zpeřenou, nápadně ten-
kou, světle zelenou; lístečky vejčité, vroubkovaně
zubaté širokými, krátce zašpičatělými nebo tupý-
mi zuby, vřeteno, žilnatina na rubu a okraj lístků
štětinatě chlupaté; na listech charakteristické za-
lomení vřetene v místech přisedání jařem;

Tab.54: I Anth"iscus nitida, Ia —bázelodyhys kořeny, lb —příčnýprůřez lodyhou, Ic —dolní list, Id —oboupohlavnýkvět, le
plodenství, If —plůdek.
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žlábkovitý, u hor. listů redukovaný, listová pochva
protáhlá, zdola nahoru na lodyze sezkracující, na
okraji se suchomázdřitým lemem a hustými krát-
kými chlupy. Složené okolíky přisedlé nebo krát-
ce stopkaté, se (2—)4(—6)okolíčky na krátce pýři-
tých, 1—4cm dl. stopkách, většinou bez obalu,
okolíčky se 7—10stopkatými květy (4—6vnějšími
oboupohlavnými, ostatními samčími), obalíčky
z 1—4čárkovitých až čárkovitě kopinatých, úzce su-
chomázdřitých, brvitých listenů, okolíky 4—6cm
v průměru, okolíčky 9—15mm v průměru. Kališní
lístky redukované; korunní lístky mírně paprsku-
jící, podlouhle obvejčité, 1,2—1,6mm dl., na bázi
šir. klínovité, sešpičatýmvrcholemdovnitř zahnu-
tým, lysé, bflé; tyčinky bělavé, 9—10mm dl.; se-
meníky elipsoidní, čnělky vzpřímené, delší než
bělavé, na povrchu bradavčité Dvou-
nažky úzce elipsoidní, z 1/3 délky zobánkaté, plod-
ní stopky silně ztlustlé, kratší než plody; merikar-
pia 7—11mm dl., 1,0—1,5mm tlusté, hladká, lesklá,
lysánebo sca 0,2mm dl. štětinovitými chlupy, hně-
dočerná, čnělky rovnoběžné nebo dovnitř k sobě
skloněné, delší než stylopodium. IV—VII. Tf.

2n= 18(čR: 8. čes.kras)
Celkové rozšíření: Evropsko-západoasijskýdruh, vývo-

jovë vázaný na iv. Evropu, j. části v. Evropy az. Asii. Kontinen-
tálnĺ tendence v rozšíření je zřejmá. Přesné rozšíření jednotli-
vých poddruhů, jak dříve pěstovanésubsp. cerefolium, tak
spontánněrozšířenésubsp.trichosperma, nenídosudspolehli-
vč dokumentováno. V územích výskytu jsou většinou oba pod-
druhy. Předpokládanýprimární areál pro subsp.trichosperma
zasahuje v Evropě Od jv- a v. až na území bývalé Jugoslávie,
Rakouska,ČeskérepublikyaPolska.V dalšíchstátechEvropy
směremna západa severmožnovýskytpokládat zajednoznač-
ně druhotný (např. Německo, Dánsko, Velká Británie, Nizoze-
mí,Belgie,Francie,Švýcarsko,Španělskoa Itálie).

la Plody hladké, jemně tečkované, lysé ..
. (a) subsp. cerefolium

b Plody štětinaté . (b) subsp. trichosperma

(a) subsp. cerefolium —kerblík třebule pravý
Tab. 55/1

Syn. : Chaerophyllum sativum LAM. FI. Frang. 3:438,
1779.-Cerefoliumsativum BESSERPrim. FI. Galie. 1:215,1809.
—Anthriscus sativa (LAM.) BESSEREnum. Volhyn. 13,1822.—
A. cerefolium (L) HOFFM.var. sativa (LAM.) ENDL FI. Poson.
336,1830.—Chaerefolium cerefolium (L.) SCH.et THELLvar.
sativum (LAM.) THELL. in HEGI 111.FI. Mittel-Eur. 5/2:1029,
1926.—Anthriscus cerefolium subsp.sativa (LAM.) DosrÄL
Květ.ČSR1084,1949.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1151.—
TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 657a. - Extra fines: CALUER FI.
Siles. Exs., no 1216, 1217. - HAYEK FI. stir. Exs., no 1216.

Plody lysé, hladké, na povrchu sešpičatými pa-
pilami, jevícími sejako jemné tečkování (lupa).

2n = 18 (extra fines)
Variabilita: V kultuře se vyskytuje kromě typové f. ce-

refolium s plochými listy i f. crispum (ALEF.)THELL.s kadeřa-
vými listy. Mezi oběma formami dochází často k hybridizaci.

Ekologie a cenologie: Dříve dosti často
pěstovaná rostlina, později ze zahradních kultur
téměř vymizela. Přfležitostně a často jen přechod-
ně zplanělá v teplejších územích v zahradách,
u plotů a zdí a na pustých a ruderalizovaných mís-
tech v obcích. Daří se jí v polostínu i na mírném
oslunění,na čerstvěvlhkýchpůdách,živinami bo-
hatých, humózních, písčitýchažjílovitých, kypře-
ných. Klíčivost semen zůstává zachována po dobu
3—4let. Zplanělá se vyskytuje v nitrofilních spole-
čenstvech svazu Galio-Alliarion, především v as.
Alliario oficinalis-Chaerophylletum temuli LOH-
MEYER 1949.

Rozšíření v ČR: Většinadokladovaných
i literárních údajů pochází z 19.a počátku 20. stol.,
kdy byl tento poddruh častěji pěstován v zahra-
dách a občas zplaňoval. Větší frekvence pěstová-
ní i zplaňování byla v teplejších územích, přede-
všímvtermofytiku.Údajevnásledujícímodstavci
jsou spíšedokladem regionální aktivity botaniků
v oné době. Po r. 1950je tento poddruh doklado-
vánpouzezetří lokalit:Praha-Žižkov(1953),mezi
Dušníky a Doksany (1977) a Rabštejn nad Stře-
lou (1988).

T: I. Doup.pah.(Kadaň,1930),2a.Žatec.Poohří(Stran-
ní, 1877lit.), 2b. Podboř. kotl. (Podbořany, 1911),3. Podkruš.
pán.(Chomutov,1844;Most,1855;Přítkov,1886;červenýHrá-
dek, 1843,1851),4. Loun.-lab. střed. (Teplice, Doubravská hora,
1857;Litoměřice,1904lit., 1936;ÚstínadLabem,1904),5a.
Dol. Poohří (Lovosice, 1904 lit.), 5b. Roudn. písky (Liboteni-
ce), 7a. Liboch. tab. (Peruc, 1877lit.; Dušniky —Doksany, 1977),
7b.Podřip.tab.(Dolní Beřkovice,1878pěstovaný),8.Čes.kras
(Karlštejn, 1883;Srbsko- Tetín, 1909), 10b.Praž.kotl. (1877
uváděnv lit. z vícemístv Praze,např.Petřín,Žižkov,Libeň,
Stromovka,Šárka;pozdějšídoklady:Kinskéhosady,1911,Žiž-
kov,1953),lib. Poděb.Pol. (Čáslav,1877lit.), 12.Dol. Pojiz.
(Mladá Boleslav, 1852;Josefův Důl, 1897), 13a.Rožď- tab. (Pa-
třín, 1882lit.), 14a. Bydž. pán. (Jičín, 1889 lit.), 16. Znoj.-brn.
pah. (Znojmo, 1874;Moravský Krumlov, 1897 lit.; Brno, z více
místuváděnnapř. 1895:Petrov,Špilberk,Žlutý kopec,Nové
Sady,pozdější dokladované nálezy: Petrov, 1935, právnická fa-
kulta, 1935), 17b. Pavl. kop. (Pavlov, zřícenina Děvičky, 1894;
Mikulov, zámecká zahrada, 1897 lit.), 18a.Dyj.-svr. úv. (Koby-
lí, 1897lit.; Židlochovice,1936;Brno,Červenýkopec,1895lit.),
20a. Bučov. pah. (Roštín, 1894 pěstovaný), 20b. Hustop. pah.
(Hustopeče, Křížový vrch, 1890; Klobouky, 1897 lit.; Zaječí,
1928,1934),21b.Hornomor. úv. (Kroměříž, 1897lit.; Olomouc,
1929—1935pěstovanývbotanické zahradě).—M: 24a.Cheb. pán.

Täb.55: I Anthnscus cerefolium subsp.cerefolium, Ia—bázelodyhys kořeny, lb —oboupohlavnýkvět, Ic —plod.—2A. cerefo-
lium subsp.trichosperma,plod. —3 A. caucalis,3a—plod.
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(Romberk, 1878lit.), 28d. Touž.vrch. (Teplá, před r. 1877),28e.
Žlut. pah.(RabštejnnadStřelou,1988),30b.Rak.kotl. (Zde-
raz, školní zahrada, 1914),31a. Plz. pah. vl. (Plzeň, 1898;Plzeň
—Lochotín,1938),371.Českokr-Předšum.(ZlatáKoruna—
Třísovs 1917 lit.), 37n. Kap}. mezih. (Kaplice, 1834), 38. Bud.
pán.(ČeskéBudějovice,vz.,1910lit.),39.Třeboň.pán.(Tře-
boň, 1884),41.Stř. Povlt. (Závist, 1882),45a.Loveč. střed. (Pod-
mokly,1888lit.), 53a.Českolip.kotl. (ČeskáLípa,1865;Mi-
moň, 1877 lit., pěstovaný; Zákupy, zámecký park, 1880; Nové
Zámky,1880),53c.Českodub.pah.(KlášterHradištěnadJize-
rou, 1895),56c. Trut. Podkrk. (Trutnov, 1890), 60. Orl. opuky
(Černil:ovice,1903zplanělev zahradě),62.Litomyš.pán.(Li-
tomyšl,zahradagymnázia,1883—1894),67.Českomor.vrch.
(Křemešník, školní zahrada, 1913;Jihlava, zahrada gmnázia,
1894 lit.; Nárameč, 1903), 68. Mor. podh. Vysoč. (Lomnice,
zámeckázahrada,1847),70.Mor. kras(Líšeň,údolíŘíčky,
1920),80a. Vset. kotl. (Vsetín, před r. 1897pěstovaný),84a.
Besk. podh. (Frýdek-Místek, 1927). —O: 88g. Hornovlt. kotl.
(Zvonková —Josefův Důl, 1935), 97. Hr. Jes. (Heřmanovice,
1895 lit.).

Význam: Již od středověku byl kerblll< tře-
bule užíván jako kořeninová a aromatická zeleni-
na.Znalia užívalijej všakjiž staříŘímané.Snad
byl tento taxon s lysýmiplody původně získánvý-
běremzvývojověpůvodnějšísubsp.trichospenna.
Dnes je pěstování spíševýjimkou, začíná sevšak
znovu doporučovat. O hojném pěstování u nás
v dřívějších dobách svědčí např. údaj z r. 1892
(FORMÁNEKKv. Moravy, p. 1244) „u nás všude
pěstovaný”. Listy jak v kadeřavé, tak v normální
ploché formě připomínají listy petržele. Používají
sedomasitýcha vaječnýchpokrmů.Čerstvéob-
sahují vitamín C. Sušenánať se označuje jako
Herba cerefolii. Dříve byly plody a nať používány
v lidovém léčitelství k přípravě čajů. Obsahuje éte-
rické oleje, flavonoidy, saponiny, glykosidy, hoř-
činy a minerální soli.

(b) subsp. trichosperma (SCHULTES)ARCANGELI—
kerblík třebule štětinoplodý Tab. 55/2

Anthriscus cerefolium subsp.trichosperma (SCHULTES)
ARCANGELtComp.FI. Ital. 278,1882,—Syn. : Chaerophyllum
trichospermum SCHULTESOesterr. FI., ed. 2, 1:504 1814,non
LAM. 1783.—Anthriscus trichosperma (SCHULTES)SPRENGEL
in R. et SCH. syst. veget. 6:525, 1820, non (L.) PERS. 1805. -
Cerefolium trichospemum (SCHULTFS)BESSEREnum.PLVOI-
hyn. 44, 1822. —Anthriscus cerefolium (L.) HOFFM.B. tri-
chospe,mus(SCHULTES)W.et GR. FI. Siles.1:291,1827.-An-
thriscuslongirostris BEKFOL.FI. Ital. 3:197,1837.—Cerefolium
sativum(L) BESSERvar.trichospermum(SCHUĽIES)ČELAK.
Prodr. FI. Böhmen 586, 1875.—Anthriscus cerefolium (L.)
HOFFM.f. trichosperma (SCHULTES)SCHUBEFI. Schles.292,
1904.—Chaerophyllum cerefolium (L) SCH.et THELL.var. tri-
chospermum(SCHULTES)SCH.et THELL.in SCHINZet KELLER
FI. Schweiz,ed.3, 2:259,1914.—A.cerefolium (L.) HOFFWI.var.
longirosťis (BERTOL)CANNONFeddesRepert. 74: 36, 1966.

Poznámka: Některými autory je tento taxon hodnocen
jako samostatný druh Anthriscus longirosfris BERTOL

Exsikáty: FI.Exs.Austro-Hung.,no1314/1.—PI,Čecho-
slov. Exs., no 213. —TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 657b. —Ex-
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tra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 1314/11.—FI. Olten. Exs.,
no 363. —Herb. FI. Ross., no 971. —MAGNIER FI. Selecta Exs.,
no 2202.

Plody se štětinovitými chlupy, nasazenými na
drobných bradavičkách.

2n = 18 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Akátiny, listnaté

suťovélesy, křovinatá vlhká místa u potoků, po-
dél cest, u zřícenin hradů, u plotů a na pustých
místech v obcích. Na čerstvě vlhkých půdách, bo-
hatých na živiny, především dusikaté sloučeniny.
V nitrofilních společenstvechsvazůGalio-Alliari-
on (především v as. Alliario oficinaIis-Chaero-
phylletum temuli LOHMEYER1949a as.Anthrisce-
tum cerefolii-tnchospennae HEJNÝet KRIPPELOVÄ
in HEJNÝet al. 1979) a Chelidonio-Robinion.

Rozšíření v ČR: Značná frekvence nálezů
je na j. Moravě, především na Pavlovských kop-
cích a v Podyjí v okolí Znojma. Tam lze také před-
pokládat poslední výběžky primárního areálu z pa-
nonsképodoblasti.OstatnívýskytnaúzemíČeské
republiky je druhotný, roztroušenýporůznu, hlav-
ně v teplejších územích, také asi diky pěstování
spolu s nominátním poddruhem a následnému,
často jen přechodnému zplaňování. Na některých
druhotnýchlokalitách (např.Srbskov Českém
krasu) přetrvává poměrně dlouhou dobu. Po roce
1960jsouzČechznámyjennálezyz lokalit Pra-
ha-Vyšehrad,Praha-Michle,Srbsko,Štěkeň,Be-
chyně, Prahly a Církvice, zatímco na j. Moravě je
nalézán do současnédoby častěji. Výškově seváže
na planární a kolinní stupeň (max.: Pavlovskékop-
ce, vrch Děvín, ca 550 m).

T: I. Doup.pah. (Prahly, Bëšický chochol, 1978 lit.), 3.
Podkruš.pán.(Spořice,1877lit.; ČervenýHrádek,1843;Krup-
ka 1886;Most, 1855), 4b. Lab. střed. (Cfrkvice, 1973;Sebuzín,
vrchDebhlc,1915,1946),4c.Úštěc.kotl. (Žitenice,vrchKočka
[Sovice] 1877lit., 1887, 1928),7a. Liboch. tab. (Peruc, 1846),8.
Čes.kras(Srbsko,od 20.let 20.stol.;meziSrbskema Kodou,
1925-1940;Karlštejn, 1825lit., 1887-1920;Zadní Třebáň, 1914;
Praha-Chuchle,1884,1936),9.Dol. Povit.(žalov,Podmoráň,
železničnínásep,1925;Praha,Šárka,1808;Praha,Podbaba,
1949; Praha-Trója, 1938), 101).Praž. kotl. (Praha, např. Letná,
Stromovka,Holešovice,Smíchov,Vyšehrad,Folimanka,Žižkov,
Vinohrady, údaje z let 1877—1966,naposled Vyšehrad 1966,
Michle 1975), lla. vset. Pol. (Stará Bolestav, 1939; Všetaty,
1946), lib. Poděb. Pol. (Lysá nad Labem, 1923 lit.), 12. Dol.
Pojiz. (Stará Lysá, zámeček Bonrepos), 13a. Rožď. tab. (Char-
vatce, 1929 lit.), 14a.Bydž, pán. (Jičín, 1876, 1884), 15b. Hrad.
Pol. (Nové Město nad Metují, 1927),16.Znoj.-brn. pah. (Znoj-
mo, na více místech ve městě i okolí, údaje Od r. 1868do sou-
časné doby; Dyje, údaje od r. 1897do současnédoby; Morav-
skýKrumlov,1989;Ivančice,1897Eit.;Brno,Špilberk,1930),
17b.Pavt.kop. (množstvíúdajů z prostoru mezi Mikulovem a
Pavlovem),18a.Dyj.-svr.úv.(Brno,Červenýkopec,1868lit.;
Židlochovice, 1954;Hodonice, 1950;Strachotice—Oleksovič-
ky, 1968;Lednice, 1964), 18b. Dolnomor. úv. (Hodonín, polesí
Černébláto,1991),20b.Hustop.pah.(Hostěrádky—Rešov,1987;
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Klobouky, 1868). - M: 28d. Touž. vrch. (Teplá, 1877 lit.), 35d.
Břez.Podbrd.(Štěkeň,1955—1974),37n.Kaplímezih.(Kapli-
ce, 1877lit.), 41. Stř. Povit. (Orltl(, 1888lit., 1955;zvflcov, 1877,
1944,1960;černýVír, 1903lit.; Bechyně,1951,1980),46b.Kaň.
Labe (Děčín, 1856),68. Mor. podh. Vysoč. (Podmolí, 1897lit.;
Nový Hrádek, 1897 lit„ 1931; Veveří, 1897 lit.), 77c. Chřiby
(Koryčany, 1989 lit.).

Důslednějsou u obou poddruhůodlišoványúdajedolože-
né herbářovou položkou od literárních. V případě literárních
údajůnelzevyloučit v ojedinělýchpřípadechzáměnumeziobě-
ma poddruhydruhuA. cerefolium. Pro úplnost jsou na tomto
míste uvedeny i literární údaje, u nichž poddruhy nebyly vůbec
označeny: T: 2a.Žatec.Poohří(Žatec,1867),7b.Podřip.tab.
(vrchŘíp, 1919),20b.Hustop.pah. (StałýPoddvorov,polesí
Kapansko, 1958).—M: 28b. Kaň. Teplé (Karlovy Vary, 1842),
30b.Rak.kotl, (Rakovník,1877),371.Českokr.Předšum.(čes-
ký Krumlov, zahrady, 1877),49, Frýdl. pah. (Frýdlant, zámecký
park, 1912),53b. Ptouč. Podješ.(Janův Důl, 1895),60, Orlí
opuky(KostelecnadOrlicí, 1931), 63a.Žamb.(Klášterecnad
Orlicí, 1931), 74a. Vidn.-osobl. pah. (Vidnava, 1886).

Význam: I tento poddruh se někdy pěstoval
za stejným účelem jako poddruh s lysými plody.

4. Anthriscus caucalis BIEB.—kerblík obecný
Tab. 55/3

Anthriscus caucalis MARSHALL BIEBERSTETN FI. Taur.-

Cauc. I: 230, 1808.—Syn.: Scandix anthriscus L Sp. Pl. 257,
1753, Chaerophyllumanthriscus (L.) CRANTZClass.Umbel).
76, 1767.—Caucalis scandir Scop. FI. Carniol., ed. 2, 191,1772.
—C. scandicina WEBER in WIGGERS Prim. FI. Hols. 23.1780. —

Torilis anthriscus (L.) GAEKIN.Fruct.83, 1788,nonGMELIN.—
Anthriscus vulgaris PERS.Syn.PI. 1:320, 1805,non Bernh. 1800.
—A,scandiľ (Scop.)ASCHERS.FI.Brand.1:260,1860,nonBIEB.
—Cerefoliumanthriscus(L.) G. BECKAnn. Naturhist.Hofmus.,
Wien. 10:210,1895.—Chaerefolium anthriscus (L) SCH.et
THELL.Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich 53:554, 1909.
—Anthriscus scandicina (WEBER)MANSFELDRepert. Spec.
Nov. Regni veg. Beih. 46:309, 1939.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem.,no 656.—Extra fi-
nes: FI. Hung. Exs., no 61. - FI. Jutl. Exs., no 763. - FI. Neerl.
Exs., no 586. —FI. Siles. Exs., no 435. —Herb. FI. Ross., no 1769.
- FI. Selecta Exs., no 1702.

Jednoleté byliny. Kořen tenký, vřetenovitý. Lo-
dyha přímá nebo vystoupavá, 15—70(—80)cm vys.,
chudě větvená, oblá, jemně rýhovaná, lysá, často
dole nafialovělá. Listy jemné, čepel v obrysu vej-
čitě trojúhelnflcovitá, 2—3x zpeřená; lístečky vej-
čité až podlouhle vejčité, peřenosečné, s úkrojky
tupými, hrubě zubatými; čepel tmavozelená, na líci
lysá, na rubu na žilkách a na okraji odstále štěti-
natě chlupatá; dol. listy dl. řapíkaté, horní čepelí
na pochvu přisedlé, listová pochva protáhlá, na
okraji šir. suchomázdřitá a brvitá, olysávající. Ter-
minální okolíky na krátkých stopkách, zdánlivě
proti hor. listům postavené, bez obalu nebo vz.
s obalem z jednoho listenu; okolíčky
na lysých stopkách, nejčastěji s 5 květy a s obalíč-
kem z 2—4vejčitě kopinatých, na okraji sucho-
mázdřitých a štětinatých listenů k jedné straně

směřujících. Všechny květy oboupohlavné, drob-
né; kalich chybí, korunní lístky podlouhle obvej-
čité, nepaprskující, 0,5—0,7mm dl., s tupým vrcho-
lem dovnitř zahnutým, zelenavě bílé; čnělky na
kuželovitém stylopodiu velmi krátké. Dvounažky
vejcovitě kuželovité, v krátký, nanejvýš 2 mm dl.
zobánek zúžené; plodní stopky ztlustlé, na konci
s věnečkem štětin, karpofor v hor. 1/3 vidličnatě
větvený; merikarpia 3—5mm dl., max. 1,5mm tlus-
tá, jemně bradavčitá, slabě rýhovaná pouze na
zobánku, háčkovitě osténkatá, šedohnědá až na-
černalá. V—VI. Tf. Většinou Autogam.

2.n = 18 (extra fines)
Variabilita: Význačněproměnlivéje oděníplodů:vČR

byladosudzjištěnapouzenominátnĺ var. caucalis splody háč-
kovitě osténkatými, zatímco mediteránní var. neglecta (Bołss.
et REUTER)P. SILVAet FRANCOsplody hladkými a lysýmije uvá-
děna nejblíž ze Slovenska.

Ekologie a cenologie: Křovinaté stráně,
akátové háje, vinice, podél plotů a cest, náspy sil-
nic a železnic, rumiště, návsi. Polostinná, vlhká
místa v blízkosti sídlišť v teplejších územích. Na
čerstvě vlhkých půdách bohatých na živiny, před-
nostně vápnitých. Po dozrání plodů rostliny rych-
le odumírají. V nitrofilních společenstvech svazů
Galio-Alliarion (především Alliario officinalis-
Chaerophylletum temuli LOHMEYER1949),Cheli-
donio-Robinion aBalloto nigrae-Robinion.

Rozšíření v ČR: Poměrněvzácněsevysky-
tující druh, především v nejteplejších územích ter-
mofytika(vČecháchPoohří,Polabí,Slánskátabu-
le, na Moravě Podyjí a Pavlovské kopce). Jako
druh smalou konkurenční schopnostív poslední
doběznačněustupuje.V Čecháchbyl po r. 1970
registrován na 6 lokalitách, na Moravě na ca 15
lokalitách. Je rozšířen v planárním a kolinním stup-
ni (max.: hrad Točník u Hořovic, ca 400 m). A

T: I. Doup.pah.(Běšice,1943),2a.Žatec.Poohří(Záhoří
—Stroupeč, 1980;Lenešice, 1914;Větrušice, 1977;Postoloprty,
1891lit.; Volevčice, 1891lit.), 3. Podkruš. pán. (Kralupy u Cho-
mutova,1890lit.; Spořice,1844;ČervenýHrádek,1842;Tepli-
ce, 1867lit.), 4a. Loun. střed. (Most, 1855;Bflina, 1853; Břva-
ny, 1890),4b. Lab.střed. (Žernoseky,1894,1935;Vchynice,
1966), 5a. Do). Poohří (Lovosice, 1902), 7c. Slán tab. (Chržín,
1888 lit.; Velvary, 1887;Otvovice, 1880; Nelahozeves, 1883 lit.,
1935;KralupynadVltavou,1923),8.Čes.kras(Budňany,1874-
1901; Karlštejn, 1874-1886; Praha-Zlíchov, 1927), 9. Dol. Po-
vit. (Dolany, 1872), Praž. kotl. (Praha-Smĺchov, 1896;Pra-
ha-Vršovice, 1831—1853;Praha, Na Bohdalci, 1939—1941;Praha,
Kunratický mlýn, 1940 lit.), ila. Všet, Pot. (Všetaty, doklady
z let 1904-1975; Chrást, 1921; Chlumín, 1892;Tišice, 1950; Ne.
domice, 1891;Kozly, 1948;Libiš, 1886, 1892;Neratovice, 1880—
1887; Stará Boleslav a okolí, 1883 lit.; Lysá nad Labem, 1938),
1lb. Poděb. Pol. (les Kersko, 1923; Kostomlaty, 1881, 1908;
Nymburk, 1938;Třebestovice, 1921;velký osek, 1881,1944;Ko-
lín, 1931;Starý Kolín, 1914;Kutná Hora, 1934lit.; SvatýMiku-
láš,1956lit.; ZábořínadLabem,1982),12.Dol.pojiz.(Čečeli-
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ce, 1880;Předměřice nad Jizerou, 1896;Lipník, 1882lit., 1888;
Nové Benátky, 1896; Mladá Boleslav, 1877—1896;Mnichovo
Hradiště, 1877lit.; Stará Lysá, 1914), 13a.Rožď. tab. (Charvat-
ce,1902,1929;Čachovice,1882lit.;Hlavečník,1944),14a.Bydž.
pán. (Jičín, 1878;Vokšice, 1907), 15c.pard. pol. (Týnec nad La-
bem, 1980;Semín, 1936; Stéblová, 1937; Pardubice, 1983), 16.
Znoj.-brn, pah. (Božice, les Hoja, 1984; Brno, Petrov, 1889—
1935), 17a. Dunaj. kop. (Březí, 1988), 17b. Pavl. kop. (na více
místechodvrchuŠibeničnłkažpoDolníVěstonice,údajezlet
1855-1991), 17c.Milov.-valt. pah. (Sedlec, 1982), 18a.Dyj.-svr.
úv. (mnoho lokalit, údaje z let 1897—1990),18b. Dolnomor. úv.
(Bzenec,1977;Hodonín, 1952,1984),20b. Hustop. pah. (Husto-
peče, 1890-1954; zaječí, 1908-1935), 21a. Han. pah. (Selout-
ky, 1881;Otaslavice, 1897 lit.), 21b. Hornomor. úv. (Hrubčice,
1897lit.; Kralice na Hané, 1897lit.). —M: 24a. Cheb. pán.
(Cheb, 1878 lit.), 30b. Rak. kotl. (Rakovnil(, 1877liE), 32. Kři-
vokl. (Týřov, Podlom, 1916; Nová Huť, 1932 lit., 1938;Hudli-
ce, 1918;hrad TočiĹ 1889lit.), 41. Stř. Povlt. (Bojanovice, 1962
lit.), 53b.Plouč. Podješ. (Janův Důl, 1895lit.), 62. Litomyš. pán.
(Vysoké Mýto, 1933 lit.), 68. Mor. podh. vysoč. (Třebíč, 1882,
1903),76a. Mor. bránavl. (Lipnac, hradHelfštýn, 1897lit.).

2. Chaerophyllum L. —krabilice *)

Důsledně jsou odlišeny doložené herbářové údaje od méně
spolehlivých literárních. Kromě výše uvedených údajů jsou
v literatuře zaznamenány i některé obecné a málo pravděpo-
dobné údaje: M: 74b.Opav. pah. (okolí Opavy a Krnova, 1897),
83. Ostr. pán. (Těšínsko, 1897).

Celkové rozšíření: V teplejších a klimaticky vlhčích
částech Evropy, na jihu na Pyrenejském poloostrově, Korsice,
na Apeninském a Balkánském poloostrově, v Bulharsku až
k Černémumoři.Navýchodětvoříhraniciv temperátnímpásu
karpatský oblouk a povodí Visly (za touto hranicí je jen něko-
lik izolovaných lokalit). Na severuještě v Dánsku, řídce při po-
břežĺj. polovinyŠvédska,veVelkéBritániiav Irsku.Dálev sz.
Africe v oblasti Atlasu, na jv. Krymu, v Předkavkazí a Zakav-
kazí, na Kypru a na několika místech v Malé Asii. Zavlečen
v Severní Americe (Nové Skotsko v Kanadě, Virginie, Oregon
a Kalifornie v USA) a naNovém Zélandu. —Mapy: MEUSELet
al. 1978:307; HULTÉN NE 1986:695.

Význam: Rostlina údajně obsahuje omamné
jedovaté látky.

Chaerophyllum LINNAEUSSp.PI. 258,1753,nom.cons.—Syn. : Rhynchostylis TAUSCHFlora 17:343,1843non BLUME.
Lit. : BEAUVERDG. (1902): Notes sur les caractěresextérieurs de Chaerophyllum hirsutum L Bull. Herb. Boiss.,ser. 2, 2:709—

732.—BUSHB. E (1902): The North American speciesof Chaerophyllum. Trans. Acad. St. Louis 12:57—63. BENEŠA. (1913):
Krabilicebulvatánebolikrkoška,Chaerophyllumbulbosum.Čes.Zahrad.Listy 10:117,128—129.—DOMINK. (1946):O krabilici
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Jednoleté, dvouleté, popř. víceleté až vytrvalé, lysé nebo chlupaté byliny. Kořen vřetenovitý nebo
hlízovitě až řepovitě ztlustlý. Oddenek vytłvalých druhů tlustý, válcovitý. Lodyha obvykle větvená, pod
uzlinami nezřetelněnebo nápadněztlustlá, zejménav dol. části chlupatá, v horní ažolysalánebo lysá,
někdyfialově ažšpinavěčerveněskvrnitá.Listy vícekrátzpeřenés lístečkyposlednmořádu neboúkrojky
peřeněčleněnými ažcelistvými, na okraji zubatými nebocelokrajnými. Složenéokołocyploché ažmír-
ně vypouklé; obal většinou chybí nebo z jednoho až několika opadávajícíchlistenů; obalíčky z 5—11
většinou zašpičatělýchnebo dl. špičatých listenů sblanitým lemem. Květy oboupohlavné a samčív tomtéž
okolíčku; na obvodu okolíčku obvykle květy s dlouhými květními stopkami, buď jenom oboupohlavné,
nebo oboupohlavné a samčí, uprostřed okolíčku jeden oboupohlavný krátce stopkatý květ, ostatní kTěty
samčí s rudimentem ynecea; oboupohlavné květy výrazně proterandrické; některé okolflcy (především
nejdříve rozkvétající terminální) mají ve všechokolíčcích převahu kTětůoboupohlavných;mladší po-
stranní okolíky (rozkvétající později především na postranních větvích) mají často ve všech okolíčcích

Zpracovali B. Slavík a Z. Slavíková

284 Anthriscus / Chaerophyllum

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark

