
1. Onosma arenaria W. et K. ruměnice pí-
Tab. 22/3sečná

Onosma arenaria WALDSTEINet KITAIBELPI. Rar. Hung.
3:308, 1812.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 1412.
—REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 2186. —SCHUĽrz Herb,
Norm., ser. n., no 305.

Vyrvalé, na bázi často dřevnatějící odstále
štětinatébyliny; štětiny na lodyze 2—3mm dl. Od-
denek vícehlavý, s několika růžicemi listů a ob-
vykle sjedinou, 15—70cm vys., v hor. 1/2 větve-
nou květonosnou lodyhou. Dolní listy kopisťovité,
50—180mm dl., 4—13mm šir., horní vejčitě ko-
pinaté, zašpičatělé, přisedlé, po obou stranách
s 1—2mm dl. štětinami; bradavky štětin bez aste-
rosetul, vzácněji s 1—5vzpřímenými, 0,1 mm dl.
štětinkami. Listeny podlouhle vejčité až úzceko-
pinaté, špičaté, kratší nebo zdéli kalicha; květy
krátce stopkaté (stopky až 4 mm dl.) nebo při-
sedlé. Kalich za květu 6—12mm dl., za plodu se
prodlužující, asi 0 1/3 kratší než koruna, kališní
cípy čárkovitě kopinaté, dl. zašpičatělé; koruna
trubkovitá, 12—15(—17)mm dl., žlutá; prašníky
5—7mm dl., pod konektivem na okraji zřetelně

6. Cerinthe L. —voskovka *)

zubaté, stejně dlouhé nebo o málo delší než nitky.
Tvrdky vejcovité, špičaté, 2,5—3,0mm dl., hladké,
lesklé. V-VI. Hkf.

2n = 20 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Výslunné stráně,

řídké bory, nasvětlýchnebočástečnězastíněných
místech s nezapojeným podrostem. Na vysýcha-
vých až suchých, mělkých, zásaditých,písčitých
půdáchsvyšším obsahemvápníku, předevšímna
píscích. Optimum ve společenstvechsvazuKoe-
lerion glaucae, případně řádu Festucetalia vale-
siacae (mimo území CR).

Rozšíření v CR: Planární a nižší část ko-
linního stupnějv. Moravy (max.: Velké Pavlovice,
ca 220 m), dříve velmi vzácně, nyní nezvěsmý
druh. Naposledy pozorovánajediná rostlina s.od
Hodonínav roce1992(R.Řepka).JižníMoravou
probíhá sz. hranice celkového rozšíření druhu
i rodu. A

T: 18. Jihomor. úv. (Lidéřovice u Bzence; Hodonín, více
lokalit), 20.Jihomor.pah.(Cejč;VelkéPavlovice).

Celkové rozšíření: Jihovýchodní část stř. Evropy na
severozápadpo j. Slovensko,j. Moravu a v. Rakousko; Bal-
kán (v Řeckuneroste),jih Ukrajiny aevropskéčástiRuska,
na východ jz. Sibiří po Altaj.

CerintheLINNAEUSsp. Pl. 136, 1753.- syn.: Ceranthe(REICHENB.)opu in BERCHT.et opłz Oekon.-Techn.FI. Böhm.
2r2:67, 1839.

Lit. : JOHNSTONI. M. (1954): Studiesin the Boraginaceae,XXVI. Further reevaluationsof the generaof theLithosper-
mae. J. Arnold Arbor. 35:65—69. —LHOTSKÁM. (1974): Ein neuer Typ der Heteromerikarpie. Folia Geobot. Phytotax.
9:437—438.—SUTORÝK. (1998):RozšířenídruhuCerintheminorL naúzemíČeskérepubliky.ActaMus.Morav.,ser.natur.,

Dvouleté, méně často jednoleté nebo vytrvalé, lysé nebo téměř lysé, modravě ojíněné byliny.
Lodyhy přímé, při bázi někdy vystoupavé, v hor. části větvené. Listy s bělavými skvrnami, poměrně
dužnaté, bazální v přízemní růžici, lodyžní střídavé, poloobjímavé až objímavé. Vijany s listeny. Ka-
lich hluboce členěný s kopinatými až vejčitými cípy; koruna Žlutá, trubkovitá, korunní trubka rovná,
bez šupin pakorunky, cípy korunního lemu úzce kopinaté, zašpičatělé; tyčinky z trubky nevyčníva-
jící, prašníky šípovité, konektiv prodloužený; semeník dvoupouzdrý, čnělka dlouhá, z koruny
vyčnívající, blizna dvouhlavá. Tvrdky po 2 srostlé, vejcovité, hladké. —4 druhy ve stř., j. a v. Evropě
a z. Asii. —Entomogam.

1. Cerinthe minor L. — voskovka menší
Tab. 24/3

Cerintheminor LINNAEUSSp.PI. 137,1753.—Syn. : Ce-
rinthe acuta MOENCHMeth. Pl, 520, 1795,nom. illeg. —Ce-
ranthe acuta (MOENCH) Optz Oekon.-Techn. FI. Böhm.
2/2:68, 1839.- C. wierzbickii OPIZOekon.-Techn. FI. Böhm.
2/2:68, 1839.

Exsikáty: PEI'RAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 377.

*) Zpracoval K. Sutorý

—TAUSCHFI. Bohem. Exs., no 1028. —Extra fines: CALLIER
FI. Siles- Exs., no 877. - DÖRFLERHerb. Norm-, no 4907. -
FI. Exs. Austro-Hung., no 933. - FI. Olten. Exs., no 453. -
FI. Polon. Exs., no 454. -FI. Rom. Exs., no 2269.- MAGNIER
FI. SelectaExs., no 1762.- Pl. Bulg. Exs., no 958. - Reliq.
Maill., no 186. —SCHULTZHerb. Norm., no 918.

Dvouleté, méně častojednoleté nebo vytrvalé,
lysé, v hor. části štětinatě brvité, modravě ojíněné

Tab. 24: I Nonea pulla, Ia —koruna. —2 Symphytum asperum, dolní Částlodyhy s listem, 2a —Odění lodyhy, 2b —Odění listu
na spodnístraně,2c—květ.—3 Cerinthe minor, 3a—koruna,
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byliny s ± nápadnými skupinami sklerenchyma-
tických buněk, zvl. na svrchní stranělistů. Lodyha
15—65cm vys., v hor. části větvená, často, zvl.
v dol. části, fialově naběhlá. Listy přízemní růžice
řapíkaté, obvejčité, až 15 cm dl. a 5 cm šir., lo-
dyžní podlouhle vejčité, srdčitou bází poloobjí-
mavé až objímavé, na vrcholu zaokrouhlené až
tupě špičaté, až6 cm dl. a 3 cm šir. Vijany husté,
s vejčitými, v hor. části úzce vejčitými, až 3 cm
dl. listeny. Kališní cípy 5 mm dl.; koruna tnłb-
kovitá, 10—14mm dl., sírově žlutá, někdy s 5
hnědopurpurovými skvrnami, korunní cípy zdéli
1/3—1/2koruny, úzké, čárkovité až kopinaté, za-
špičatělé, k soběvrcholy skloněné;nitky tyčinek
srůstající s dol. 3/4 korunní frubky, z koruny ne-
vyčnívající, prašníky šípovité,4 mmdl., žluté,po-
kryté řadami drobných špičatýchvýrůstků, volné
části nitek 1mm dl.; čnělka 10 mm dl., z koruny
vyčnívající, blizna dvouhlavá. Dvojice srostlých
tvrdek 2,5—3,0mm dl., hladké, tmavě hnědé s ne-
pravidelnými skvrnami, na vrcholu se dvěmatu-
pými špicemi. V—VII. Hkf.

2n = 18 (extra fines)
Variabilita: Druh variabilní v tvaru, velikosti a skvr-

nitosti listů (např.f.maculata HORNEM.,var.imnzaculataOpłz)
a v odění květních stopek (var. hispida TURRILL,var. verru-
coso-ciliata SCHUR).Tyto odchylky jsou pouze v rámci indi-
viduálnĺ variability. Na našem území nemají vazbu k jiným
znakům amohou být hodnocenyna úrovni forem.

Ekologie a cenologie: Přirozená spole-
čenstvalesníchlemů, výslunnéstráně,v mezofy-
tiku hojněji pouzena bazických podkladech(vá-
pence, opuky), často na druhotných stanovištích
—na polích, úhorech,hrázích, náspechav příko-

7. Echium L. —hadinec *)

Echium LINNAEUSsp. Pl. 139, 1753.

pech podél cest a železničních tratí a v okolí lomů;
na neutrálních a zásaditých půdách. Ve společen-
stvech řádů Onopordetalia acanthii, Secalietalia
nebov plášťovýchspolečenstvechsvazůBerberi-
dion a Prunion spinosae.

Rozšíření v ČR: Častějiv pahorkatinách
anížináchstř.,v.asz.Čechaj. astř.Moravy,oje-
diněle proniká údolími řek nebo po bazických
podkladech i mimo tato území.Od planárníhopo
submontánní stupeň s těžištěm výskytu v kolin-
ním stupni (max.: Horní Pootaví, mezi Albrechti-
cemi a Milčicemi, 740 m). —Mapy: SLAVIKZpr.
Cs.Bot.společ. 1974;SLAVIKPres-
lia 56:256, 1984; SLAVÍKin Květena CSR 1:85,
1988; SUTORÝ 1998:41.

T: roztr. až ve všech fyt. o. —M: hojněji v 37.
Šum.-novohr.podh.,62.Litomyš.pán.,68.Mor. podh.Vy-
soč., 70. Mor. kras, 71. Drah. vrch., 76a.Mor. brána vl.; roztr.
v 31a. Plz. pah. vl., 35.Podbrd., 36.Horaž. pah.,41. Stř. Po-
vlt., 45a.Loveč.střed.,51.Polom.hory,53.Podješ„55.Čes.
ráj, 56.Podkrk.,63.Českomor.mezih.,64. Říčan.ploš.,67.
Ceskomor.vrch., 69a.Železnoh.podh.,72. Zábř.-unič.úv.,
78. B. Karp. les., 79. Zlín. vrchy, 80a.Vset. kotl., 84a. Besk.
podh.;ojediněle azpravidla jen přechodněv 28f. Svojš. pah.
(Krasíkov u Kokašic), 29. Doup. vrchy (Perštejn, Horní
Hrad), 30a. Jesen. ploš. (Hořovičky), 32. Křivokl. (Křivoklát;
VranoviceuRadnice),38.Bud.pán.(ČeskéBudějovice),39.
Třeboň. pán. (Soběslav), 42b. Táb.-vlaš. pah. (Tábor), 58e,
Žaltm. (MaléSvatoňovice),60.Orl. opuky(KostelecnadOr-
licí), 65. Kutnoh. pah. (Perštejnec;Běstvina), 69b. Seč.vrch.
(Lichnice), 73. Hanuš.-rychleb. vrch. (Chrastice), 74. Slez.
pah. (Opava), 75. Jes. podh. (Ježnĺk u Krnova), 77c. Chřiby
(Velehrad), 83. Ostr. pán. (IZŠĺn).

Celkové rozšíření: Od j. Ruska, Altaje (adventivně),
sz.Íránu,Sýrie aMaléAsie v celéjv. a stř.Evropěnazápad
aždojv. Francie,Švýcarska(jen adventivně),Bavorska,Du-
ryňska, Saskaaj. Polska.

Lite: LITARDIĚRER. (1943): Recherchescaryologiqueset caryotaxonomiquessur les BoraginacéesII. Nombreschromo-
somiquesdans le genreEchium. Boissiera 7:155—165. KLőrz G. (1960): Die in der UdSSR vorkommendenEchium-Arten
(eine kritische Übersicht).Wiss.Z. Univ. Halle, ser.math.-natur.,9:363—377.—KLarz G. (1963): Die Echium-Arten der CSSR.
Wiss. Z. Univ. Halle, ser. math.-natur., 12: 137—142.—FRITSCHB. (1973): Karyologische Untersuchungen in der Gattung Echium
L. Bot. Not. 126:450-458.

Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny a pak s kořeny kůlovými, často dosti dlouhými s četnými
tenkými postranními kořeny. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, po celé délce hustě štětinatě chlupaté.
Listy střídavé,přízemní zúženév řapík, lodyžní přisedlé, všechny podlouhle kopinaté, celokrajné, po
obou stranách pokryté chlupy různého tvaru, nezřídka přisedlými na bradavkách. Květy v hustých
úžlabních vijanech skládajících nepravý hrozen, souměrné,modré, červeně fialové, la•vavěčervené
nebo růžové až bílé. Kalich hluboce členěný v čárkovitě kopinaté cípy; koruna s nálevkovitou, pro-
hnutou trubkou s nestejně dlouhými korunními cípy, šupiny pakorunky chybějí; tyčinky nestejně
dlouhé, z koruny zřetelně vyniklé; čnělka nitkovitá, delší než korunní trubka. Tvrdky 4, vejcovité,

*) Zpracoval B. Křísa
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