
tých až podlouhle vejčitých, 5—7 cm dl., v hor.
2/3 jednoduše pilovitých, při bázi ± symetric-
kých, na svrchní straně tmavozelených, naspodu
sivozelených. Květenství poměrně chudokvěté.
Kališní cípy špičaté, za plodu vytrvalé, zaschlé;
korunní lístky ± okrouhlé, 4,8—7,0 mm dl., bílé;
semeník polospodní; čnělek 5, volných. Malvice
± kulovitá až hruškovitá, 1,5—3,0 cm v průměru,
žlutá, z části oranžová nebo červená, hustě tečko-
vaná. Endokarp blanitý. Semena 6—7 cm dl. ,
rezavě hnědá. V. Ff.

2n = 34 (extra fines)
Kdysi vysazován pro tvrdé dřevo ve vinicích

v nejteplejších polohách termofytika, odkud přile-
žitostně zplaňuje. Zřídka se pěstuje jako okrasný
strom. Původní je v jz., j. a jv. Evropě (na severaž
po j. Slovensko);v s.Africe, v Tureckua v Íránu.

Kříženci

2 X 8. Sorbus aria X aucuparia
Sorbus X pinnatifida (SM.) DÜLL jeřáb
polozpeřený Tab. 105/3

SorbusX pinnatifida (J. E. SMITH)DCL-LBer. Bayer.Bot.
Ges. 34: 58, 1961. — Syn. : PyruspinnatifidaSM. in SOWERBY
Engl. Bot. 33: tab. 2331, 1796. — P. semipinnata ROTHEnum.
Pl. 2: 438, 1827. —Sorbussemipinnata(ROTH)HEDL.Mono-
g. Gatt. Sorbus 49, 1901.

Strom nebo keř. Listy sčepelí ± úzcevejčitou,
v dol. části peřenosečnou až zpeřenou, s 1—3 páry
lístků [nm. pinnatifidal, se 4—7 páry lístků, jen
v hor. části nečleněnou [nm. decurrens(KOEHNE)
KÁRPÁTIInebo peřenoklanou až peřenosečnou
[nm. thuringiaca (ILSE)KÁRPÁTII.Jakospontánní

6. Amelanchier MED. — muchovnik*)

Amelanchier MEDICUS Philos. Bot. 1: 155, 1789.

kříženec není v ČR doložen, protože společný
výskyt rodičů je ojedinělým jevem. Vzácně se pěs-
tuje jako okrasný strom.

3 X 1. Sorbus danubialis x torminalis
Sorbus X kitaibeliana BAKSAYet KÁRPÁTI— jeřáb
Kitaibelův

Sorbus X kitaibeliana BAKSAY et KÁRPÁII Feddes Re-

pert. 62: 299, 1960.

Strom. Od druhu S. bohemica se liší listy
s čepelí vejčitě srdčitou, v dol. části hlouběji laloč-
natou, k bázi zaokrouhlenou, naspodu řídce plst-
natou. Velmi vzácně ve fyt, o. Znoj.-brn. pah.
(okolí Ivančic).

Poznámka I: Ve fyt. o. 6. Džbán jsou poměrně časté
rostliny, které jsou patrně výsledkem introgresívní hybridizace
mezi druhy S. danubialis a S. torminalis, Jinde zatím nebyly
pozorovány, ačkoliv rodičovské druhy se nezřídka vyskytují
společně na téže lokalitě, i když v poněkud odlišných ekologic-
kých podmínkách. Nejasný je původ rostlin z rozhraní fyt.
o. 28. Tep. vrchy a 31. Plz pah. (okolí Manëtína a Nečtin).
Tvarem listů se blíží některým introgresantům ze Džbánu,
v území však není znám S danubialis (nejbližší nalezištč jsou
až na Vlčí hoře u Stříbra a v Doupovských vrších. tj. ve
vzdálenosti asi 30 km).

Poznámka 2: (Zpracovali B. Křísa a J. Kirschner):
Poměrně často je pěstován severoamerický temnoplodec čer-
noplodý, Aronia melanocarpa(MICHX.)ELLIOTT(syn.: Mespi-
Ius arbutifolia L var. melanocarpa Młcyx.; lidově zvaný též
černýjeřáb). Je to keř (popř. roubovanýna přfruzné stromkové
druhy,vč. Sorbusaucuparia) asi 1,0—1,5m vys.slisty celistvý-
mi, sČepelí± eliptickou ažširoceobkopinatou. drobně vroub-
kovaně pilovitou. V kultuře pěstovánpro okrasu. v poslední
dobé však častěji pro černofialovč zbarvené, časně opadavé
plody (značný obsah vitaminu C a rutinu).

Poznámka 3: Mezirodový kříženec x SorbopyrtLf
rodem Pyrus. V kultuře byli získáni také mezirodoví kříženci
Sorbaronia C. K. SCHNEIDER a Sorbocotoneaster POJARK.

Beztrnné keře nebo stromy. Listy opadavé, celokrajné, pilovité nebo vroubkované; palisty opadavé.
Květy v hroznech. Kalich vytrvalý; korunní lístky bílé; tyčinek 10—20; gyneceum 2— 5četné;
spodní; čnělky volné nebo částečně srostlé. Malvice bez lenticel, se zaschlým kalichem. Endokarp
blanitý. — Asi 25 druhů v mírnémpásus. polokoule (hlavněSeverníAmerika, dále stř. a j. Evropa,
Malá Asie, Kavkaz, Japonsko).

1. Amelanchier ovalis MED. —muchovník oválný
A melanchier ovalis MEDICUS Gesch. Bot. 79, 1793.

—Syn. : Mespilus amelanchierL Sp. Pl. 478, 1753. Sorbus
amelanchier (L) CRANTZStirp. Austr. 2: 53, 1763. Aronia
rotundifolia PERS.Syn. PI. 2: 39, 1807, nom. illeg.

Keř 1—2 m vys. Mladé větve řídce plstnaté,
olysávající.Čepelokrouhlevejčitá,2—5 cm dl.
a 2,0—3,5 cm šir., ostře pilovitá, špičatá(s nasaze-
nou špičkou), k bázi zaokrouhlená, svrchu lysá,

*) Zpracoval M. Kovanda

484 Sorbus / Amelanchier

naspodu řídce plstnatá; 8—12 mm dl. Květy
v chudých hroznech. Kališní cípy úzce trojúhelní-
kovité, špičaté; korunní lístky úzce vejčité až úzce
kopinaté, 12— 15 mm dl., bílé, v hor. části růžové
na vnější straně chlupaté, tyčinek 20; gyneceum
5četné; čnělky volné; semenflc spodní. Malvice
kulovitá, 8— 10 mm v průměru, černá, ojíněná,
lysá; kališní cípy za plodu zaschlé.IV—VI. Ff.

Pěstován jako okrasná solitéra a ojediněle
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