
Hvězdnice keříčkovitá, Aster dumosusL. (Sp.
Pl. 873, 1753, se vyznačuje listy čárkovitými až
čárkovitě kopinatými, obvykle jen 3(—8)mm šir.
a drobnými, 1,2—1,8cm šir. úbory s 15—25jazy-
kovitými květy. Původem na východě Severní
Ameriky, u nás pravděpodobně pěstována jen

17.CallistephusCASS.—astra *)

v botanickýchzahradách,Údaje o kultivaci se
vztahují k hybridu sA. novi-belgii.

Poznámka: Pod jménem Aster ericoides L. Sp. PJ.
875, 1753 se vzácně pěstují a výjimečně zplaňují i další
severoamerické druhy s velmi drobnými a početnými úbory
a listy.

CallistephusCASSINIin CVVIERDict. Sci. Nat., ed. 2, 37:491, 1825,nom. cons.—Syn.: CallistemmaCASS.Bull. Soc.
Philomat. Paris 1817:32. 1817. nom. rejic.

Lit. : ARANOH. (1963): The karyotype analysis and phylogenetic considerations on the genus Erigeron, and some genera
Callistephus, Emilia, Erechtites. Annual Rep. Showa Pharm. Coli. 1:31—51.—NECHANSKÝF. et JIRÁSEKV, (1967): Systema-
tische Studie über kultivierte Sommerastern (Gartenastern) — Callistephus chinensis (L.) Nees (Asteraceae). Preslia
39:122-150.

Jednoleté(původněi dvouleté)byliny.Listy střídavé,celistvé.Úborykoncové,jednotlivé; zákrov
víceřadý. Okrajové květy jazykovité, samičí; květy terče trubkovité, oboupohlavné. Nažky obvejco-
vité, zploštělé,s chmýrem.—Jedinýdruhrodu, planěrostev s.Číněa v Korei. —Entomogam.

1. Callistephus chinensis (L.) NEES — astra

čínská Tab. 11/4

Callistephus chinensis (LR<NAEUS)NEESGen. Sp. Aster.
222. 1833.- syn.: Aster chinensisL. sp. Pl. 877, 1753. -
Callisľemma hortense CASS, in CUVIER Dict. Sci. Nat., ed. 2.
6: suppl. p.45, 1817.

Byliny 3()—8()cm vys., s kořenem tenkým. Lo-
dyha přímá, jednoduchá nebo řídce větvená, po-
délně mělce rýhovaná, řídce odstále drsně chlu-
patá. někdy načervenalá. Listy zašpičatělé, na
okraji anastř. žilce spodnístrany krátce chlupaté,
dolní řapíkaté s čepelí kopisťovitou, střední s če-
pelí vejčitou až podlouhle kosočtverečnou, dolní
i střední naokraji nepravidelně hrubě zubaté nebo
pilovité, hor. listy přisedlé, úzce kopinaté, řídce
zubaténebo celokrajné.Úbory 4—8cm v prů-
měru, jednotlivé, dl. stopkaté; zákrov polokulo-
vitý, vnější zákrovní listeny bylinné, kopisťovité,
naokraji dl. brvité, vnitřní listeny kratší, v 1—2řa-
dách, blanité až suchomázdřité, podlouhlé, tupé;
lůžko úboru ploché až mírně vypouklé, jamkaté,
bezplevek.Okrajové květy jazykovité v 1—2řa-
dách, s ligulou bělavou, modrou, fialovou, růžo-
vou až.červenou, květy terče žluté (úbory však

18. Erigeron L. —turan **)

často plné). Nažky obvejcovité, zploštělé, 3-4
mm dl., krátce přitiskle chlupaté, hnědé; chmýr
dvouřadý, vnější řada z velmi krátkých, na bázi
srostlých štětinek, vnitřní z delších, opadávajících
paprsků. V II—X. Tf.

2n = 28, 36 (extra fines)
Astra čínská byla dovezena v 18.stol. do Fran-

cie. Je velmi variabilní, dlouholetým pěstováním
i cíleným šlechtěním vzniklo několik set kultivarů
odlišných výškou (10—90cm), hustotou větvení,
velikostí a tvarem květů a úborů (až 10cm v prů-
měru). Vedle jednoduchých a poloplných kulti-
varů se nejčastěji pěstují sorty s plnými úbory,
kde jsou všechny květy jazykovité, nebo vedle
několika okrajových řad jazykovitých převažují
prodloužené trubkovité květy. Vyskytují se nej-
různější odstíny modré, fialové, růžové, červené,
tmavě purpurové, barva bílá a zřídka žlutá. Astry
seběžně pěstují v zahradách a parcích, nejvhod-
nější použití je ve větším množství na záhonech.
Nízké sorty rostou dobře i v květináčích a truhlí-
cích, vysoké sorty se používají k řezu. Zplaňují
pouze přechodně, nejčastěji na hřbitovech, ru-
mištích a kompostech.

ErigeronLINNAEUSSp.PI. 863. 1753.—Syn. : Trimorpha CASS.Bull. Soc.Philomat. Paris 1817:137.1817.—Stenac-
tis CASS. in CCVIER Dict. Sci. Nat., ed. 2, 37:485. 1825. - Phalacroloma CASS. in CUVIERDict. Sci. Nat., ed. 2, 39:404, 1826.
- PolyactisLESS.syn. Gen.Compos. 188,1832.- Polyactidium DC. Prodr.5:281, 1836.- Diplemium EUFIN.FI. Tellur. 2:50,
1837.

Lit.: HOLUBYJ. L. (1897): Erigeron acer L. und seine Varietäten in der Flora der trentschiner Karpathen. Deutsche
Bot. Monatschr. 15:285—289.- VIERHAPPERF. (1906): Monographieder alpinen Erigeron-Arten Europasund Vorderasiens.
Beih. Bot. Cbl.. sect. 2, 19:385—560.—WIDDERF. J. (1932): Die alpinen Erigeron-Sippen der Koralpe. Ber. Deutsch. Bot.
Ges. 50:73—86.—CRONQUISTA. (1947): Revision of the North American species of Erigeron. north of Mexico. Brittonia

* ) Zpracovala R. Bělohlávková
**) ZpracovalO. Šída
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6:121—300,—PAWLOWSKIB. (1969): De speciebusaliquot ba}canicisgenerisErigeron L, Acta Bot. Croat. 28:285—291
PAWLOWSKIB. (1970): De speciebus polonicis et carpaticis generis Erigeron. Fragm. Flor. Geobot. 16:255—293.—GUTER-
MANNW. (1974): Erigeron acris subsp, macrophyllus, eine verkannte Sippe des Alpen-Ostrandes. Phyton. Horn, 16:75—79.
ADEMA F. (1984): De madelief-fijnstraal, Phalacroloma annuum (L.) Dumort., in Nederland. Gorteria 12:51-56. —NESOMG.
L. (1989a): Infrageneric taxonomy of New World Erigeron (Compositae: Astereae). Phytologia 67:67—93.—NESOMG. L.
( 1989b):The separationof Trimorpha (Compositae:Astereae)from Erigeron.Phytologia 67:61—66.—TZVELEVN. N. ( 1990):
Zametki o nekotorych složnocvetnych (Asteraceae) evropejskoj časti SSSR. Nov. Sist. Vysš. Rast. —HUBERW.
et ZHANGH. ( 1991 Morphologische und chemotaxonomische Untersuchungen an den Erigeron-Arten der Alpen. Ber. Geo-
bot. Inst. Rübel 57:116—164.—TZVELEVN. N. (1991 Zametki o rodach Erigeron L. s. I. i Cirsium Mill. (Asteraceae) v ev-
ropejskoj časti SSSR. Nov. Sist. Vysš. Rast. 28:147—152.—HUBERW. et LEUCHTMANNA. (1992): Genetic differentiation of
the Erigeron species (Asteraceae) in the Alps: case of unusual allozymic uniformity. PI. Syst. Evol. 183:1—16.—HUBERW.
( 1993): Biosystematisch-ökologischeUntersuchungenan den Erigeron-Arten (Asteraceae)der Alpen. Veröff. Geobot. Inst.
Rübel Zürich 114:1—143. OBERHÁNSLIT. et HUBERW. ( 1993): Zur Chemotaxonomie von Erigeron-Arten (Compositae) der
Alpen. Ber. Geobot. Inst. Rübel 59:124—136.—TZVELEVN. N. ( 1993): Zametki o nekotorych složnocvetnych (Asteraceae)
i arojnikovych (Araceae) Kavkaza. Bjull. Moskov. Obšč. Ispyt. Prir., sect. biol., 98/6:99—108.—HEATHP.V. (1994): Com-
mentary on the proposal to conserve Erigeron Linné. Calyx 4/3:108—109.—VÄREH. et VIRTANENR. (1994): Morphological
variationof Erigeronin NWFinnishLapland.Mem.Soc.FaunaFI.Fenn.70:73—82.—HUBERW,et NILSSONÖ. (1995): 10.
Close genetic affinities of Northern and Other Eurasiatic Erigeron species. In: HIND D. J. N., JEFFREYC. et POPEG. V. [red.l,
Advances in Compositae systematics, p. 197—222,Kew. UTELLIA.-B., HUBERW. et ZOPHH.-J. (1995): Phenotypic plasti-
city in alpineErigeron species(Asteraceae).Nord. J. Bot. 15:483—492.—UTELLIA.-B. et HUBERW. (1996):The hypothesisof
introgressionin Alpine Erigeron(Asteraceae):amultivariatemorphologicalapproach.Willdenowia25:443-454.—ŠÍDAO.
jun. (1998): Taxonomix problems in Erigeron sect.Trimorpha (Compositae) in Eurasia. Preslia 70:259—269.—NESOMG. L.
et NOYESR. D. (1999): Notes on sectional delimitations in Erigeron (Asteraceae: Astereae). Sida —
NOYFSR. D. (2000): Biogeographical and evolutionary insights on Erigeron and allies (Asteraceae) from ITS sequence data,
Pl. Syst-Evol.220:93—114.—ŠÍDAO. (2000):Erigeronacrisagg.v ČeskérepubliceanaSlovensku.Zpr.Ces.Bot.Společ.
35:1-33.

Jednoleté až vytrvalé byliny, vz. též polokeře nebo keře. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, někdy
značně zkrácené, jednoduché nebo v hor. části větvené. Listy často v přízemních růžicích, obvykle
celistvé, celokrajné nebo zubaté, vzácněji peřenodílné, lodyžní listy podobné přízemním, někdy silně
redukované.Úbory jednotlivénebouspořádanéve složenýchvrcholičnatýchkvětenstvích(nejdříve
rozkvétá terminální úbor) —ve vrcholíku, kruželi, vrcholičnaté latě nebo vrcholičnatém hroznu, úbory
stopkaté, polokulovité nebo ± válcovité, s různě dlouhými jazykovitými květy; zákrov víceřadý. zá-
krovní listeny přitisklé nebo v hor. 1/2 odstávající, vnější zdéli nebo o málo kratší než vnitřní; lůžko
úboru ploché nebo tupě kuželovité, lysé. vz. s drobnými šupinkami, bez plevek. Okrajové jazykovité
květy četné, v jedné nebo více řadách, samičí, s dobře vyvinutou, jen vz. kratičkou ligulou, delší než
chmýr, bílé, růžové, fialové nebo modré, pouze velice vz. žluté nebo oranžové; květy terče trubkovité,
zpravidla četné, oboupohlavné, žluté, s korunou s 5 trojúhelníkovitými cípy: mezi jazykovitými a trub-
kovitými květy někdy přítomen třetí typ niťovitých samičích květů. Nažky válcovité, někdy smáčklé
a mírně kýlnaté, lysé nebo chlupaté; chmýr převážně dvouřadý, vnější řada tvořená šupinkami nebo
chybí, vnitřní řada z tenkých, křehkých, mírně drsných paprsků (občas chybí u jazykovitých květů);
velice vz. nažky zcela bez chmýru. —Více než 400 druhů rozšířených v Americe, Evropě, sz. Africe
a subtropickýcha mírných oblastechAsie, —Anemogam.Entomogam.Autogam.Agamosperm.Alo-
gam. Anemochor.

la Květenství kružel; zákrovy ploše miskovité; jazykovité květy nejméně 1,5x delší než zákrovní li-
steny, výrazně do stran rozestálé; přízemní listy zubaté nebo celokrajné .2

b Květenství hrozen nebo lata; zákrovy válcovité; jazykovité květy drobné, ven vyhnuté, jen o málo
(nanejvýš 1,5x) delší než zákrovní listeny: všechny listy celokrajné .

2a Úboryvelké,až5 cmv průměru;jazykovitékvěty 0 15mmpřesahujícízákrov,modrénebosytě
růžově fialové .. 8. E. speciosus

b Úbory menší,nanejvýš2 cm v průměru;jazykovité květy nanejvýš0 7 mm přesahujícízákrov,
světle fialové nebo bílé.

3a Alespoň listy přízemních růžic hrubě zubaté; rostliny odstále chlupaté nebo olysalé: květenství
zpravidla bohaté, tvořené více než 15 úbory. 6. E. annuus

b Všechny listy celokrajné; rostliny hustě přitiskle chlupaté; květenství chudé, tvořené 10—15(—20)
úbory 7. E. strigosus

4a Zákrovy kromě přisedlých nebo krátce stopkatých žlázek (lupa!) lysé nebonanejvýš nabázi brvité;
lodyhy lysé nebo roztr. chlupaté (zejména na bázi); listy na obou stranách lysé

b Zákrovy, lodyhy i listy roztr. až hustě chlupaté . 6
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5a Rostliny do 35 cm vys., na lodyhách, listech i zákrovech lysé (s výjimkou drobných přisedlých
žlázek); v době květu s ± dobře vyvinutou listovou růžicí; dol. lodyžní listy čárkovitě kopinaté,
30—45(—65)mm dl., 3—6(—7)mm šir., ostře špičaté, všechny listy i naokraji lysé; úborů 3—
květenství hroznovité, nepravidelně vejčité nebo válcovité, nikdy však vřetenovité; doba květu
VI-VII 5. E. angulosus

b Dobře vyvinuté rostliny zpravidla vyšší než 35 cm (až 110 cm); v době květu zpravidla bez pří-
zemní listové růžice; lodyha hustě olistěná, listy v počtu 20—45,zejména v hor. části lodyhy ales-
poň v dol. 1/2 na okraji brvité, dolní a stř. lodyžní listy šir. kopinaté, (45—)6()—90(—120)mm dl.,

mm šir., tupč špičaté; zákrovy a stopky úborů lysé nebo nabázi pouze roztr.
brvité, úborů 15—55(—110);květenství latnaté, v obrysu vřetenovité: doba květu od poloviny VII

4. E. macrophyllus
6a Alespoň dol. listy kopisťovité, žlábkovité a nazpět k bázi lodyhy ohnuté, střední a horní čárkovitě

kopinaté, na okraji zvlněné, tupě špičaté, v paždí listů často drobné listy zkrácených sterilních po-
stranních větvi, listů u dobře vyvinutých rostlin internodia na bázi lodyhy kratší
(proto dol. listy nahloučené), směrem nahoru seprodlužující; květenství pravidelně dl. válcovité,
málo větvené, s drobnými, čárkovitými, tupě zakončenými listeny, dol. větve někdy vyrůstající
již v dol. 1/2 lodyhy 2 E. muralis

b Všechny listy ploché a vzhůru směřující, kopinaté, ostře špičaté, v paždí bez zkrácených steril-
ních větví; listů u dobře vyvinutých rostlin 5—13(—15)nebo internodia stejně dlouhá
nebo směrem nahoru sezkracují; květenství nepravidelně, málo až bohatě větvené, krátce válco-
vité nebo obkuželovité, bez drobných, čárkovitých listenů, dol. větve vyrůstající až v hor. 1/2 lo-
dyhy (pokud ne, tak viz robustní exempláře 7b)

7a Lodyhy 40—70(—120)cm dl., hustě olistěné; listy v počtu (15—)30—40(—60),v dol. 1/2 lodyhy
(60—)80—95(—120)mm dl., 10—18mm šir., šir. kopinaté, poznenáhlu se zmenšující, v hor. 1/2 lo-
dyhy 25—40mm dl., mm šir., kopinaté ažčárkovitě kopinaté, alespoň2,5x delší nežpříslušné
internodium; internodia směrem nahoru se zkracující (listy proto v hor. části lodyhy hustěji na-
hloučené); přízemní růžice v době květu odumřelá; květenství bohatě větvené, kompaktní, úborů

doba kvetení od poloviny VII do IX 8
b Lodyhy (10—)25—40(—60)cm dl., řídce olistěné; listy v počtu (3—)8—12(—18),kopinaté až čárko-
Vitě kopinaté, zdéli nebo nanejvýš 2,5x delší než příslušné internodium, (18—)40-70(—100)mm
dl., 5—9(—12)mm šir.; všechna internodia přibližně stejně dlouhá; přízemní růžice v době květu
zpravidla zachovaná; květenství chudě větvené, válcovité, rozvolněné; úborů (4—)10—20(—60);
doba květu VI až začátek VII 1. E. acris

8a Lodyhy nanejvýš roztr. brvité (zejména nabázi); zákrovy kromě drobných žlázek lysé nebo pouze
na bázi brvité, listy a zákrovy žlutozelené slámové barvy listy lysé, pouze na okraji brvité
(zejména v hor. části lodyhy); květenství válcovité nebo vřetenovité. 4. E. macrophyllus

b Lodyhy a zákrovy hustěchlupaté; zákrovy i listy šedozelené (vzácněji s červeně naběhlými špič-
kami zákrovních listenů); listy na líci i rubu chlupaté; květenství obráceně kuželovité

3. E. podolicus

Sect. l. Trimorpha (CASS.)DC.

Syn. : Trimorpha CASS.—Erigeron subgen. Trimorpha
(CASS.)M. Popov. —Trimorpha sect. Brachyglossae VIERH.
—Erigeron subsect. Brachyglossae (VIERH.) PAWL.

Dvouleté ažkrátce vytrvalé byliny. Listy celo-
krajné.Úbory ve vrcholičnatýchhroznechnebo
latách, zákrovy válcovité. Jazykovité květy jen
o málo delší než zákrovy. Chmýr okrajových na-
žek stejný jako nažek terče.

1. Erigeron acris L. —turan ostrý Tab. 14/I
Erigeron acris LINNAEUSSp. PI. 863, 1753,—Syn..

Trimorpha acris (L.) S. F. GRAY Nat. Arr. Brit. Pl. 2:466,
1821.- vulgaris CASS.in CUVIERDict. Sci. Nat., ed. 2.
55:324, 1828, nom. illeg. — Erigeron pseudoacris SCHUR
Enum. P). Transsilv. 308, 1866. —E. acris var. praecox
ČELAK.Prodr.FI. Böhm. 2:223, 1871.- E. acris f. arcuatus
ULLEP.Österr. Bot. Z. 45:423, 1895.- E. praecox (CELAK.)
BORB. Balaton FI. 345, 1900.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 925/1.
11.- Extra fines: BAENITZHerb. Eur., no 7749. - FI. Exs.

Tab. 14: Erigeron acris, Ia —odění lodyhy, lb —lodyžní listy, Ic —úbor. 2 E. podolicus, 2a—oděni lodyhy, 2b —lodyžní
listy, 2c —úbor. —3 E. strigosus, 3a—odění lodyhy.
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Rozšíření v CR: Roztroušeněpo celémAustro-Hung.. no 3770/1, IL —Fi. Siles. Exs., no 594. —
Herb. FI. Rosse. no 369. - P). Polon. Exs., no 761. - Pl. území, podél komunikací je zavlékán až do nej-
suec., no 873, 2591, 3806.- REICHENBACHFI. Gem Exs., vyšších horských poloh. Většina výskytů, zejmé-
no 586.

na ve vyšších nadmořských výškách a chladněj-
Dvouleté až krátce vytrvalé byliny. Lodyha ších územích, má však přechodný charakter. Od

přímá, cm dl., až4,5mm v prů- planárního do submontánního stupně. vzácněji
měru, poměrně chudě olistěná, chlupatá, v hor. výše, zavlékán aždo stupně subalpínského (max.:
části obvykle bez červeného zbarvení. Přízemní Krkonoše, sedlo mezi Luční horou a Studniční
růžice za květu zachovalá s listy obkopinatými, horou,ca 1500m).—Mapy: SIDA2000:6.
krátce a šir. řapíkatými, 35—60mm dl., až 12mm

T: ve všech fyt. o. —M: ve většině fyt. o. Ichybějĺ do-šir., špičatými, po obou stranách chlupatými; lo- klady z fyt. o. 27. Tachov. bráz., 30. Jesen.-rak. ploš.. 34.
dyžní listy přisedlé, v počtu (3—)8—12(—18),čár- Plán. hřeb.. 43. Votic. vrch.. 46. Lab. písk„ 65. Kutnoh. pah.].
kovitě kopinaté až kopinaté, ploché, (18—)40—70 —O: přechodněve většiněfyt. o. [chybějí doklady z fyt. o.
(—100) mm dl.. mm šir., (0,8—) 89. Novohr. hory. 90. Jihl. vrchy, 94. Tepl.-ad. sk.. 96. Král.
1,5—2,5(—5,O)xdelší než lodyžní články, na vrcho- snež.l.

Celkové rozšíření: Mirný pásEurasie od Britskéholu špičaté, světle nebo žlutozelené, v paždí bez
souostroví ažpo ruský Dálný východ, najih po s. oblasti Stře-sterilníchvětví. Úbory válcovité, 8—IImm dl.,
dozemi. Kavkaz a Pamír. —Mapy: HULTENCP 1971:289;

4—6mm šir., v počtu stopkaté. HULTÉN NE 1986:885: MECISEL et a]. 1992:456.
uspořádanéve válcovitých květenstvích, bohatší
květenství zpravidla nepravidelně větvená, s pro- 2. Erigeron muralis LAPEYR.—turan pozdní
dlouženými dol. větvemi vyrůstajícími často již Tab. 15/3
v dol. 1/2 lodyhy, listeny při bázi stopek úborů

Erigeron muralis LAPEYROUSESuppl. Hist. Abreg. P}.listům podobné, kopinaté až čárkovitě kopinaté,
Pyren. 133, 1818.—Syn. : Erigeyrm serotinus WEIHEFlora,někdy nejširší v dol. 1/4; zákrov víceřadý. chlu- Regensburg, 13:258. 1830. —E. serotinus var. depressuspatý, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté až čár- WEIHEFlora. Regensburg. 13:258. 1830. —E. corymbosus

kovité, 6-7 mm dl., 0,7 mm šir., lůžko úboru plo- WALLR.Linnaea 14:642, 1840. -E. crispulus BORB.Balaton
ché. Okrajové jazykovité květy vzhůru směřující, FI. 345, 1900. - E. acris f. pusillus DvoRÁK Sborn. Klubu

Přírod. Brno 10:30, 1928. - E. acris auct. non L. 1753. -0 2—3mm přesahující zákrov, 0,2—0,3mm šir.,
E. angulosus auct. non GAUD. 1829.s ligulou na vrcholu zaokrouhlenou, uťatou nebo

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs.. no 92.se 2 zoubky, světle růžově fialovou; květy terče TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 804. - Extra fines: DVRIEN Pl.
trubkovité, 7—8mm dl., 0,4 mm v průměru, žluté, Select. Hisp. Lusit. Astur., no 294. —FI. Lusit. Exs.. no 1542.
s korunními cípy rozestálými. Nažky drobné - SENNENPl.ESP..no5327.5593,5594.6590.- soc.Éch.Pl.
1,5—2,0mm dl., 0,3 mm šir., zploštělé, se4 žebry, Vascul. Europ. Bassin Medit.. no 6225, 16530. REICHEN-

BACH Fi. Germ. Exs.. no 587. - REVERCHONPl. Fr., no 17.jemně chlupaté, světle hnědé; chmýr ca 5—6mm
dl., paprsky chmýru jemné, kratičce chlupaté. Vytrvalé nebodvouleté byliny. skrátkým, 2—3
(V-)VI-VII. Hkf. cm dl.. někdy vícehlavým oddenkem. ca 8 mm2n= 18 (CR: 37b. Suš.-horaž.váp.) v průměru. Lodyhy přímé nebo mírně vystou-

Variabilita: Značně variabilní druh ve velikosti pavé, hustě olistěné, (10—)30—45(—75)cm dl..
rostlin, délce a bohatosti květenství a dalších znacích ovliv- roztr. pýřité, velmi často červenězbarvené: inter-něných prostředím. Trpasličí rostliny z extrémních ekolo-

nodia v dol, části lodyhy velmi krátká. kratší nežgických podmínekbyly v minulosti hodnocenyna vnitro-
ve stř. a hor. části. Přízemní listové růžice za květudruhové úrovni, jako např. f. alpestris RIKL).Tyto odchylky

však z taxonomického hlediska význam nemají. zpravidla zachované, s listy krátce řapíkatými,
kopisťovitými, 5—6cm dl.. 6—8mm šir.: lodyžníEkologie a cenologie: Okraje komuni-
listy v počtu chlupaté, tmavěkací, lomy, skládky, úhory, ale i různé typy přiro-
zelené, 2,0-4,5x delší než příslušné internodium,zených travinných společenstev. Na zpravidla
v paždí často drobné listy zkrácených sterilníchdobře propustných, často nevyvinutých půdách

nakyselémi bazickémpodkladu.Častějisevy- větví, dol. listy čárkovitě kopinaté nebo kopisťo-
vité. krátce řapíkaté, 5—6cm dl., 6—8mm šir.,skytuje ve společenstvech tříd Koelerio-Cory-
žlábkovité, tupě špičaté, dolů ohnuté, hor. listynephoretea, Festucetea vaginatae, Sedo-Scleran-

thetea, Festuco-Brometea, Artemisietea vulgaris čárkovité, přisedlé, 15—30mm dl., 4—6mm šir.,
a Agmpyretea repentis. na vrcholu zaokrouhlené nebo tupě špičaté, na

Tab. 15: I Erigeron macrophyllus. Ia Oděnílodyhy, lb —úbor.—2 E. angulosus.2a—Odění lodyhy,—3 E. muralis,
3a —odění lodyhy. 3b střední lodyžní listy, 3c —úbor.
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okraji výrazně zvlněné, někdy dolů zahnuté.
Úboryválcovité,8—II mmdl.,5—7mmšir.,v po-
čtu (5—)10—40,uspořádanév pravidelném dl. vál-
covitém, málo větveném květenství s drobnými,
čárkovitými, tupě zakončenými listeny, dol. větve
květenství často vyrůstající již pod 1/2 lodyhy
(někdy již od báze); zákrov víceřadý, často čer-
veně zbarvený, hustě až roztr. chlupatý přitisk-
lými chlupy, zákrovní listeny 6—7mm dl., 0,7 mm
šir.; lůžko úboru ploché. Okrajové jazykovité
květy vzhůru směřující, 0,2—0,3mm šir., 0 2 mm
přesahující zákrov, s ligulou na vrcholu zaokrou-
hlenou, uťatou nebo se 2 zoubky, světle růžově
fialovou; květy terče trubkovité, 7—8mm dl., 0,4
mm šir., žluté, korunní cípy rozestálé. Nažky
drobné, I mm dl., 0,3 mm šir., zploštělé, se
4 žebry, jemně chlupaté, světle hnědé; chmýr ca
5—6mm dl. , paprsky chmýru jemné, kratičce chlu-
paté. VII-X. Hkf,

2n = 18(CR: 20b.Hustop.pah.)
Variabilita: Velmi variabilní ve výšce rostlin, boha-

tosti a větvení květenství. a to v závislosti na ekologických
vlastnostechprostředí, předevšímna vlhkostních poměrech.
Trpasličí rostliny z mohelenských hadců byly popsány jako
Erigeron acris f. pusillus DVOŘÁK',lze se domnívat, že se
jedná o ekomorfózu bez taxonomického významu.

Ekologie a cenologie: Meze, starší úho-
ry, rozvolněná travinná společenstva. Na měl-
kých, vysýchavých, dobře propustných půdách
s vyšším obsahem skeletu. Nejčastěji ve spole-
čenstvech třídy Festuco-Brometea.

Rozšíření v CR: Hojný v teplejšíchpolo-
hách geomorfologicky výrazně modelovaných
území(Pražskákotlina,Českýkras,Sušicko,mo-
ravské prebohemikum), jinde roztroušeně. Chy-
bí ve vyšších polohách okrajových pohoří a v ně-
kterých větších územích s plochým reliéfem
(nejzápadnějšíCechy,Voticko,Iteboňsko,Opav-
sko). Od planárního do submontánního, okrajově
(zavlečen?) i v montánním stupni (max.: Rad-
hoši,ca 1100m).—Mapy:ŠtDA2000:10.

T: I. Doup.pah.(Mlýnce),2a.Žatec.Poohří(Cermníky;
Škrle), 3. Podkruš.pán. (Dmaly•, Břešťany:Teplice), 4a.
Loun.střed.(TTebenice),4b. I ab.střed.(VelkéŽemoseky:
Kalvárie, Radobýl), 6. Džbán (Milý, Milská stráň; Kladno:
Vašírov). 7. Středočes. tab., 8. Ces. kras, 9. Dol. Povlt.. 10.
Praž. ploš., I la. Všet. Pol. (Lysá nad Labem), I lb. Podëb.
Pol., 12.Dol. Pojiz., 13a. Rožď. tab. (Voděrady —Dobrovice;
Choťovice,Žehuňský rybník; Lišice), 14a. Bydž. pán.
(Konecchlumí; Mlékosrby), 15. Vých. Pol., 16. Znoj.-brn.
pah., 17. Mikul. pah. (Dolní Dunajovice; Perná: Milovice,
Milovická obora). 18.Jihomor.úv. (MoravskýŽižkov; Ro-
hatec), 19.B. Karp. step. (Radějov),20. Jihomor. pah., 21a.
Han. pah.—M: 29. Doup. vrchy (Strážnad Ohří), 30b. Rak.
kotl. (Zderaz;Švihov),31a.Plz.pah.vl. (Domažlice;Plzeň;
Osek.Plecháč),32. Křivokl. (Ruda,Benešůvluh; Týřovice —
Křivoklát; Křivoklát, Požáry; Zdice, Hřeben; Svatá; Kalu-
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bice), 33.Branž. hv. (Lázeň), 35a.Holoubk. Podbrd.(Mýto),
35c. Příbr. Podbrd. (Hořovice, Ostrý; Příbram), 35d. Břez.
Podbrd. (Dolní Nerestce), 36a. Blat. (Blatná). 37a. Hor. Poot.
(Hartmanice,Anĺn), 37b.Suš.-horaž.váp.,37d.Ckyň. váp.
(Ckyně),37e.Volyň.Předšum.(Štětín).37f.Strak.váp,(Do-
manice; Strakonice; Krty), 37i. Chvalš. Předšum. (Lhenice),
37j. Blan. les (Kleť), 371.Českokr.Předšum.(Boršovnad
Vltavou, osada U Rybáka: Zlatá Koruna; Ceský Krumlov;
Rožmberk nad Vltavou), 37p. Novohr. podh. (Libníč: Vidov),
38.Bud.pán. (Štěkeň),39. pán.(Mezimostí—Níto-
vice:Horusice),40c.Lhot.perm(Úsilné),41.Stř.Povlt..45a.
Loveč.střed.(Jeleč),51.Polom.hory (Želízy; Liběchov; Me-
donosy; Chudolazy; Nebužely), 52. Ral.-bez. tab. (Doksy:
Kufivody),53a.Ceskolip.kotl. (CeskáLípa),53c.Ceskodub.
pah. (Dehtáry; Mnichovo Hradiště, Pachouň), 55b. Stř. Po-
jiz. (Hoškovice: Doubí; Sychrov, nádraží), 55d. Tros. pah.
(Příhrazy, Ptĺhrazské skály; Mužský; Rovensko; Březka),
55e. Mark. pah. (Střevač), 56b. Jil. Podkrk. (Vrchlabí), 57a.
Bělohr.(Lány; Hřídelech 58b. Polic. kotl. (Teplice; Police—
Žďár),59. Orl. podh. (Nové Městonad Metují), 60. Orl.
opuky (Slemeno, dvůr Jedlina; Rychnov nad Kněžnou: Kos-
telec nadOrlici), 62. Litomyš. pán. (Litomyšl, údolí Končiny;
Cerekvice nad Loučnou; Pekla: Benátky: Sloupnice), 63d.
Kozlov. vrch. (Janov).63e. Poličsko (široký Důl), 63f. Ces-
kotřeb.úv. (Ústí nadOrlicí; CeskáTřebová),63j. Lanškr.
kotl. (Pěčíkov), 631.M. Haná (Velké Opatovice, Hradisko;
Vanovice). 65. Kutnoh. pah. (Libice nad Doubravou; Golčův
Jeníkov),66. Hornosáz.pah. (Frýdnava;CeskáBělá;Svatý
Kříž),67.Českomor.vrch.,68. Mor. podh.Vysoč..69a.Ze-
leznoh. podh., 69b. Seč. vrch. (Vápenný Podol). 70. Mor. kras
(Suchý žleb pod Macochou: Josefov, Divoký Kámen:
Ochoz), 71a. Bouz. pah., 71c. Drah. podh. (Ptení —Zdětín;
Lutotín), 72. Zábř.-unič. úv. (Zábřeh; Lukavice), 73. Hanuš.-
rychleb. vrch. (Vápenná: Filipov; Dolní Bohdíkov), 75. Jes.
podh. (Řídeč; Hlubočky;Pohoř: JakubčovicenadOdrou),
76a. Mor. brána vl., 77b. Liten. vrchy (Strabenice). 77c.
Chřiby (Staré Hutě, myslivna Vlčák; Bělov, Tresný), 78. B.
Karp. les. (Brumov), 79. Zlín. vrchy, 80a. Vset. kotl. (Jar-
cová; Vsetín; Hovězí), 80b. Verov. vrchy (Jasenice), 82. Ja-
vorn. (VsackýCáb),83. Ostr. pán.(ČeskýTěšín,Svibice),
84a. Besk. podh. (Staříč; Sklenov; Frýdek; Baška; Frenštát
pod Radhoštěm-Horečky). —O: 87. Brdy (Kozičĺn; Jince;
Pila; Strašice, Trubky), 97. Hr. Jes. (Skřítek), 99a. Radh.
Besk. (Radhošť).

Celkové rozšíření: Západní a stř. Evropa od s. po-
loviny Pyrenejského poloostrova a Britského souostroví přes
Francii,Benelux,Německo,alpskézemě,Polsko,Českoure-
publiku a Maďarskopo Slovensko.Rumunsko,Chorvatsko
a Cemou Horu, pravděpodobnětéžna z. Ukrajině.

3. Erigeronpodolicus BESSER—turan podolský
Tab. 14/2

Erigeronpodolicus BESSEREnum.PI. 76. i 822.—Syn.
Erigeron acris var. asteroides DC. Prodr. 5:290, 1836.
E. acris var. podolicus (BESSER)LEDEB. FI. Ross. 2:489,
1845. —E, acris var, amelloides HOLUBY Deutsche Bot. Mo-
natschr. 15:288, 1897.

Vytrvalé, řidčeji dvouleté byliny, s oddenkem
2—3cm dl., někdy vícehlavým, tlustým, ca I cm
v průměru. Lodyhy přímé, až 120 cm dl., hustě
chlupaté, zelené nebočerveně naběhlé, hustěolis-
těné s internodii v hor. části postupně sezkracu-
jícími. Přízemní listové růžice za květu zpravidla
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odumřelé; lodyžní listy přisedlé, v počtu 25—50,
delší než nad nimi stojící interno-

dium, špičaté, celokrajné, ploché nebo pouze ne-
výrazně zvlněné, na líci, rubu i okraji chlupaté,
světle i tmavě zelené, v paždí listů pouze vz. pří-
tomny drobné listy zkrácených sterilních větví;
dol. lodyžní listy šir. kopinaté, 7—12cm dl., 10—15
mm šir., horní čárkovitě kopinaté, 25—35mm dl.,
4—6 mmšir. Úbory válcovité, 8—IImmdl., 6—7
mm šir., v počtu (6—)20—50(—80),uspořádané
v krátkém, hustém, obráceně kuželovitém kvě-
tenství: zákrov víceřadý, 6 mm dl., chlupatý, še-
dozelený, vnitřní zákrovní listeny 6 mm dl., 0,7
mm šir., na vrcholu často červeně naběhlé, vnější
zákrovní listeny nepatrně kratší; lůžko úboru plo-
ché. Okrajové jazykovité květy 0 4 mm přesahu-
jící zákrov, do stran rozestálé, s ligulou 0,4 mm
šir.. na vrcholu zaokrouhlenou nebo uťatou, sytě
růžově fialovou; květy terče trubkovité, 7—8mm
dl., 0,4 mm šir., žluté, korunní cípy rozestálé.Naž-
ky drobné, 1,5—2,0mm dl., 0,3 mm šir., zploštělé
se 4 žebry, jemně chlupaté, světle hnědé; chmýr
ca 5—6mm dl., paprsky chmýru jemné, kratičce
chlupaté. VII-IX. 1-1kf.

2n = 18(CR: 18a.Dyj.-svr. úv.)
Variabilita: Poměrně málo variabilní druh, pro-

měnlivost seomezuje na početúborů v květenství a výšku
lodyh. Občaslze nalézt rostliny sdrobnějšími asvětlejšími
jazykovitými květy: v tomto případěsemůžejednat o intro-
gresi druhu E. acris nebo E. serotinus.

Ekologie a cenologie: Stepní trávníky,
meze, okraje cest, starší úhory, Na hlubokých pů-
dách, převážně na spraši v nejteplejších územích.
Zejména ve společenstvechsvazuFestucionva-
lesiacae, též ve zbytcích halofilní vegetace řádu
Festuco-Puccinellietalia.

Rozšíření v CR: Pouzev termofytiku
apřilehlém teplejšímmezofytiku j. astř.Moravy;
doCechpouzejednouzavlečenk Bernarticímve
stř. Povltaví. Mimo oblast původního výskytu byl
v minulosti vzácně pěstován v botanických za-
hradách(Praha,ČervenýHrádek).V planárním
a kolinním, okrajově i v suprakolinním stupni
(max.: Rosice. Chroustovské údolí, 440 m). —
Mapy:ŠÍDA2000:20.

T: 16.Znoj.-brn. pah. (Znojmo: Ivančice: Vranovice: Ja-
roslavice; Brno, Medlánecké vrchy), 17b. Pavl. kop. (Ko-
telná: Bavory: Mikulov, Svatý kopeček), 17c. Milov.-valt.
pah.(Milovice; Mikulov; Sedlec.kóta Skalky), 18a.Dyj.-svr.
úv.(Drnholec:Šakvice;Hustopeče;Popice;VelkéNěmčice;
Rakvice).19.B. Karp.step.(Kněždub,vrchSumárník),20.
Jihomor. pah., 21a. Han. pah. (Hněvotín; Lysovice). M: 41.
Stř. Povľt. (Bernartice, zavlečený). 68. Mor. podh. Vysoč.
(Kramolín; Rosice, Chroustovské údolí), 70. Mor. kras (Lí-
šeň), 71c. Drah. podh. (Opatovice), 76a. Mor. brána VI,
(Chvalčova Lhota).

Celkové rozšíření: V pásu stepí a lesostepíOdpa-
nonské nížiny po z. Kazachstán. z. hranice rozšíření probíhá
v. Rakouskem a j. Moravou: vyskytuje sev Maďarsku, Ru-
munskua Bulharsku,najih zasahujepo s, Řeckoa Bosnu.
Ve v, Evropě roste na Ukrajině a v j. třetině Ruska, na jih za-
sahuje(nejdále?)po s. podhůříKavkazu.—Mapy: MEUSELet
al. 1992:456 (nepřesná, chybějí výskyty ve stř. Evropě a na
Balkáně).

4. Erigeron macrophyllus HERBICH—turan vel-
kolistý Tab. 15/1

Erigeron macrophyllus HERBICH Flora, Regensburg,
42:671,1854.—Syn. : Erigeron acris var.glaber CELAK.
Prodr. FI. Böhm. 4:800, 1881. — E. acris var. calvescens
HOLUBY Deutsche Bot. Monatschr. 15:287. 1897. —E. acris
subsp. macrophyllus (HERBICH)GVTERMANNFeddes Repert.
85:454, 1974. —E. angulosus auct, non GAUD. 1829.—E po-
dolicus auct. non BFSSER 1822.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 280.

Dvouleté nebo krátce vytrvalé byliny, s od-
denkem ca 2 cm dl., někdy vícehlavým, ca 6 mm
v průměru. Lodyhy přímé, hustě olistěné, až 120
cm dl., v dol. části častoodstále pýřité, v hor. části
lysé nebo pouze velmi roztr. brvité, světle zelené,
na výslunných stanovištích často červeně naběh-
lé, s internodii v hor. části lodyhy postupně se
zkracujícími. Přízemní růžice za květu zpravidla
odumřelá; lodyžní listy přisedlé, v počtu (15—)
25—40(—50),2-4(—6)x delší než nad nimi stojící
internodium, ploché nebo pouze nevýrazně zvl-
něné, špičaté, celokrajné, na líci a rubu lysé, na
okraji (zejména v hor. části lodyhy) v dol. 1/2 lis-
tu často brvité, světle zelené; dol. lodyžní listy
šir. kopinaté, mm dl., (6,0--)
7,7—10,5(—15,0)mm šir., hor. lodyžní listy čárko-
Vitěkopinaté,25—35mmdl., 4—6mmšir. Úbory
válcovité, 7—9mm dl.. 4—6mm šir„ v počtu (8—)
15—55(—110)uspořádanév krátkém, hustém, vře-
tenovitém nebo válcovitém květenství; zákrov ví-
cefadý, 5—6mm dl., lysý; vnitřní zákrovní listeny
6 mm dl., 0,6 mm šir.; lůžko úboru ploché. Okra-
jové jazykovité květy 0,2 mm šir., 0 2 mm pře-
sahující zákrov, do stran rozestálé, s ligulou na
vrcholu zaokrouhlenou nebo uťatou, růžově fia-
lovou; květy terče trubkovité, 6 mm dl., 0,2—0,3
mm šir., žluté, korunní cípy rozestálé. Nažky
drobné, 1,5—2,0mm dl., 0,3 mm šir., zploštělé, se
4 žebry, jemně chlupaté, světle hnědé; chmýr ca
5—6mm dl., paprsky chmýru jemné, kratičce
chlupaté. VII-IX. Hkf.

2n = 18 (CR: 371.Ceskokr. Předšum.)

Variabilita: Proměnlivost v celkovém vzrůstu rostlin,
délceašířcelistů a bohatostikvětenství závisínadostupnosti
vody a živin a na konkurenci okolní vegetace, a přestože je
velmi nápadná,nemá taxonomický význam; některé popu-
lace (např. u obce Jívová) mají abnormálně hustě vyvinuté
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odění dolních polovin lodyh a zákrovů. V tomto případěse
pravděpodobnějedná o introgresiznakůchlupatýchzástupců
sekce,předevšímdruhu E. acris (viz Kříženci).

Ekologie a cenologie: Původní výskyt
na zazemněných sutích. skalách, lesních světli-
nách a lemech, sekundárně železniční náspy,pří-
kopy,výsypky, lomy ajiná narušovanástanoviště
se sníženou konkurencí. Na mělkých, skeletovi-
tých, živinami chudých, propustných půdách na
kyselém i bazickém podkladu. Nejčastěji ve spo-
lečenstvech třídy Thlaspietea rotundifolii a svazu
Trifolion medii.

Rozšíření v C R: Původní rozšíření vázá-
no na reliktní území s výskytem primárního bez-
lesí, zejména na kaňony řek. Roztroušeně v jz.
a z. Čechách; dále v Ceském středohoří a horním
Pojizeří; izolované lokality naKokořínsku au Li-
tomyšle. Na Moravě se vyskytuje především na
severovýchodě v Karpatech a jejich kontaktních
územích, v širším okolí Hrubého a Nízkého Je-
seníku, v Moravském krasu, v okolí Třebíče; izo-
lovaná lokalita byla zaznamenána u Podhradí
nadDyjí. V rozsáhlýchúzemíchstř. a v. Čech
ajv. Moravy chybí. Převážněv suprakolinním až
montánním, vzácně i kolinním stupni (min.: Gry-
gov, 220 m; Hněvotín. 250 m; max.: Hrubý Je-
seník, údolí Moravice pod Velkou kotlinou, ca
1050—1100m; Hrubý Jeseník,Žárový vrch, ca
1000 m; Šumava, Stožecká skála. 980 m). —
Mapy: ŠÍDA2000:24(corr. in errata,non orig.
pag.).

T: I. Doup. pah. (Mašťov, Sedlec; Tušimice. odkaliště),
3.Podkruš.pán.(ČeskýÚjezd,Oldřichovu Duchcova),4b,
Lab. střed. (Trmice —Stebno). 6. Džbán (Pnětluky —'Tres-
konice), 19.B. Karp. step.(Korytná). 21a. Han. pah.(Gry-
gov; Hněvotín; Holešov). —M: 24b. Sokol. pán.(Sokolov —
Citice: Karlovy Vary), 26.Ces,les (Pec podCerchovem).
28b. Kaň. Teplé (Louka; Bečov nad Teplou, údolí Teplé),
28d. Touž. vrch. (Kojšovice), 33. Branž. hv. (Kanice, Ne-
třeb). 37a. Hor. Poot. (Dračí skály; Srní), 37b. Suš.-horaž.
váp. (Cepičná•.Boubín. Moučanka), 37e. Volyň. Předšum.
(Vimperk), 37f. Strak. váp. (Strakonice), 37g. Libín. Před-
šum. (Libin), 37i. Chvalš. Předšum. (Ratiborova Lhota. vrch
Hora; Otice, údolí potoka Olšina; Otice. tanková střelnice
Jablonec),371.Ceskokr.Předšum.(Český Krumlov,Němá
strouha; Černá v Pošumaví', Plešovice), 40a. Pís.-hlub. hřeb.
(Písek; Písek. Kraví hora; Malý Mehelník), 45a. Loveč.
střed.(Skalice.Dlouhývrch).56a.Železnobr.Podkrk.(skála
Sokol v údoli Kamenice; Hradsko), 56b. Jil. Podkrk. (Stará
Paka, Roškopov). 62. Litomyš. pán. (Litomyšl, Nedošin),
68. Mor. podh. Vysoč., 70. Mor. kras (Rudice; mezi Slou-
pem aMacochou; Křtiny; Babice nad Svitavou —Kftiny),
7 lb. Drah. ploš. (Němčice). 73b. Hanuš. vrch. (Ostružná),
75. Jes.podh.,76a. Mor. brána(Lipová. Ochozy;VelkáBys-
třice; StaráVesu Bílovce), 78. B. Karp. les. (Brumov, Palí-
ková; Pitín; Vlára, nad Svatou Sidonií), 80a. Vset. kotl.
(Vsetín), 81. Host. vrchy (Javorník: Bludný, Liškárna; Bys-
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třice pod Hostýnem.vrch Cerňava).82.Javorn. (Vsacký
Cáb: Valašské Klobouky, Jeleňovská; ValašskéKlobouky.
Matka; Velké Karlovice. Babská). —O: 88b. Sum. pláně
(Sluči Tah). 88d. Boub.-stož. hor. (Stožec. Stožecká skála),
88f. Želnav.hor. (Ondřejov,bývalá osadaPražačka),88g.
Hornovlt. kotl. (Želnava; Bělá), 97. Hr. Jes.. 99a. Radh.
Besk. (Valašské Meziříčí. Trojačka; Beskyd: Prostřední
Bečva —Pustevny).

Celkové rozšíření: Střední a v. Evropa: Alpy (na
západponejvýchodnějšíŠvýcarsko),Ceskýmasiv,Karpaty,
naBalkáněv horách Bulharska,CernéHory. Bosny a Chor-
vatska,přes Ukrajinu a j. polovinu evropskéčásti Ruskaaž
na Kavkaz. — Mapy: PAWLOWSKI1970:258; GUTERMANN
1974:77 (Obojí neúplné, zachycuje rozšíření pouze ve stř.
Evropě).

5. Erigeron angulosus GAUDJN—turan hranatý
Tab. 15/2

angulosus GAUDIN FI. Helv, 5:265. 1829. -
Syn. : Erigeron acris var. glaberrimus HOLUBYDeutsche
Bot. Monatschr. 15:289, 1897. - Trimorpha angulosa
(GAUD.) VIERH. Beih. Bot. Cbl.. sect. 2. 19:423. 1906 (Status
incertus) vel (GAUD.) DALLA TORREet SARNTH.FI. Tirol.
6/3:494, 1912. —Erigeron acris subsp. angulosus (GAUD.)
VACC. Cat. Pl. Vall. Aoste 1:350. 1909. - E. droebachiensis

auct. nonO. F. MUELL. 1782.—E.politus auct.non FRIES1843.
Exsikáty: Extra fines: FI. Ital. Exs., no 1974. —REI-

CHENBAC.HFI. Germ. Exs., no 1654. —SCHULTZHerb. Norm..
no 496.

Dvouleté až krátce vytrvalé byliny s tenkým,
vertikálním, 1 cm dl.. 0,4 cm šir. oddenkem jen
vz. vícehlavým. Lodyhy přímé nebo na bázi vy-
stoupavé, řídce olistěné, 20—35cm dl.. tupě hra-
naté, lysé, často červeně naběhlé. Přízemní li-
stová růžice za květu zpravidla zachovaná, listy
růžice s čepelí vejčitě kopinatou až kopinatou,

mm dl.. 7—10mm šir., na bázi postupně se
zužující v řapík. špičatou, lysou. s řapíkem velmi
řídce chlupatým: lodyžní listy přisedlé, v počtu
8—12,dolní čárkovitě kopinaté, 30—45(—65)mm
dl., 3—6(—7)mm šir., nanejvýš I delší než pří-
slušné internodium, ostře špičaté, i na okrajích
lysé; hor. lodyžní listy čárkovité, 10—20mm dl.,
1—4mmšir. Úboryválcovité,ca8mmdl„ 5 mm
šir., v počtu 3—15(—30)uspořádané v řídkém vál-
covitém květenství, při bázi stopek úborů s listeny
hor, lodyžním listům podobnými; zákrov více-
řadý, zákrovní listeny střechovitě se kryjící, čár-
kovitě kopinaté, vnitřní 5—6mm dl., s drobnými
přisedlými žlázkami, bez krycích trichomů. často
červené; lůžko úboru ploché. Okrajové jazykovi-
té květy 0 1—2mm delší než zákrov. ven vyhnuté,
růžovofialové. Nažky drobné, mm dl..
0,3 mm šir., zploštělé, se4 žebry, jemně chlupaté;
chmýr ca 5—6mm dl., s jemnými paprsky. VI—
VII. 1-1kf.
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Ekologie a cenologie: Na našem území
nedostatečně známé; podle údajů na schedách
rostl v různých typech lučních společenstev, jed-
nou byl nalezennapísčitém úhoru. V oblasti hlav-
ního výskytu roste především na subalpínských
sutích, morénách a štěrkových náplavech řek.

Rozšíření v CR: Známpouzeze čtyř lo-
kalit, které pravděpodobně představují mladé vý-
sadky, vyloučeno není ani zavlečení lidskou čin-
ností. Roku 1890 a 1896 jej sbíral F. Kovář
u Krásňovce (=Krásnčves?) u Velkého Meziříčí
(doklady v PR a BRNU), v letech 1896 a 1897
Podpěra u Benátek nad Jizerou (dva doklady
v BRNU, tři v PR a jeden v PRC), dále v roce
1924 Podpěra u obce Bobrová (doklad v BRNU)
a naposled opět Podpěra roku 1928u obce Krum-
víř na cejčsku (doklad v BRNU). Tyto lokality
jsou v kolinním a suprakolinním stupni v rozpětí
nadmořských výšek ca 180—550m. Vyhynulý ta-
xončeskéflóry. t - Mapy: ŠÍDA2000:30.

T: 12. Dol. Pojiz. (Jiřice: Jiřice —Kbel), 20b. Hustop.
pah. (Krumvíř), —M: 67. Ceskomor.vrch. (Velké MeziŕíčĹ
Krásňovec Bobrová, nad Kaňovcem).

Poznámka: Všechny v literatuře uváděné výskyty se
vztahuji k druhu E. macrophyllus.

Celkové rozšíření: Alpy, především z. část. Roste
veFrancii,Itálii, Švýcarsku,Rakousku,vzácnědoloženzCR
a Slovenska (Bílé Karpaty. Bratislava). —Mapy: MEUSELet
al. 1992:456 (nepřesná. výskyt v Karpatech uvádí chybné).

Sect. 2. Phalacroloma (CASS.)TORREYet A. GRAY

Syn.: Phalacrotoma CASS.—Diplemium RAFIN.

Jednoleté (ozimé) byliny. Listy celokrajné
nebozubaté.Úboryuspořádanévkružel: zákrovy
miskovité až polokulovité. Jazykovité květy vý-
razně (alespoň I ,5x) delší než zákrov. Chmýr na-
žek z okrajových jazykovitých květů výrazně od-
lišný od nažek z květů terče.

6. Erigeron annuus (L.) PERS.—turan roční

Erigeron annuus (LINNAEUS)PERSOONSyn. P). 2:431,
1807. - syn.: Aster annuus L. sp. PL 875. 1753. - Diplo-
pappus annuus (L.) BLUFFet FINGERH.Comp. FI. German.
2:368. 1825. —Phalacroloma acutifolium CASS. in CCVIER
Diet. Sci. Nat., ed. 2, 39:405, 1826, nom. illeg- —P. annuum

DUMORT,FI. Belg. 67, 1827.- Stenactis annua NEES
Gen. sp- Aster. 273, 1832.

Jednoleté (ozimé) byliny. Kořen vřetenovitý,
tenký, větvený v horizontální postranní kořeny.
Lodyha přímá, jednoduchá, 30—120cm dl., hra-
natá, snevýraznými lištami, odstálechlupatá nebo
téměř olysalá. Listy přízemní růžice s čepelí zpra-
vidla Šir. vejčitě kopinatou. 6—12cm dl., (15—)
2()—40mm šir„ zúženou v šir. řapík, na okraji

hrubě zubatou, chlupatou; lodyžní listy přisedlé,
kopinaté, 2—5cm dl., 6—15mm šir., ostře špičaté,
celokrajnénebo hrubě zubaté,chlupaté.Úbory
15—20mm šir., v počtu 40—120 uspořádané v km-
žel, větve květenství roztr. chlupaté nebo téměř
lysé, listeny hor. lodyžním listům podobné a po-
stupně sesměrem nahoru zmenšující; zákrov mis-
kovitý, kuželovitý až polokulovitý; zákrovní lis-
teny střechovitě se kryjící, roztr. chlupaté, vnější
1,6 mm dl., 0,4 mm šir., zelené, vnitřní 3,2 mm
dl., 0,9 mm šir., na okraji s bílým lemem, pouze
podél stř. žilky zelené; lůžko úboru tupě kuželo-
vité. Okrajové jazykovité květy v počtu ca 50, do
stran rozestálé, 7—10mm dl., 0,8 mm šir., 0 5—7
mm přesahující zákrov, bílé nebo nafialovělé, sli-
gulou plochou, na vrcholu zaokrouhlenou nebo
tupěšpičatou,s korunní trubkou 1,7mmdl., v hor.
1/2 roztr. chlupatou: terč polokulovitý, drobný, ca
6 mm v průměru, s trubkovitými květy 3 mm dl.,
na vrcholu 0,9 mm šir.. pod korunními cípy
0,6 mm šir., žlutými, korunní cípy 0,4 mm dl.,
0,3 mm šir., šikmo nahoru rozestálé. Nažky velmi
drobné, úzce obvejcovité, 1,2—1,5mm dl., 0,4 mm
šir., smáčklé, jemně chlupaté; chmýr ca 2 mm dl.,
s několika delšími (u nažek z okrajových jazy-
kovitých květů v počtu 2—4. u nažek z květů
terče 8—12)a větším počtem kratších paprsků,
VI-IX. Tf.

2n = 27 (extra fines)

Variabilita: Značně variabilní v tvaru listů, odění Io-

dyh, barvě a délce jazykovitých květů. Tento druh předsta-
vuje konglomerát včtšiho počtu apomikticky udržovaných
linií. vestř.Evropě sezdábýt účelnédělenínadvapoddruhy,
na základě dalšího studia bude však toto taxonomické hod-

nocenĺ pravděpodobně revidováno.

Ekologie a cenologie: Rumiště, lada, les-
ní mýtiny, pustá místa. antropicky ovlivněná, ale
i přirozená luční společenstva a pastviny. Přede-
vším na živinami bohatých, sušších až čerstvě
vlhkých půdách. Ve společenstvech tříd Moli-
nio-Arrhenatheretea, Koelerio-Corynephoretea,
Festuco-Brometea. Epilobietea angustifolii, Che-
nopodietea, Artemisietea vulgaris a Agropyretea
repentis.—Mapy: SLAVÍKin KvětenaCR 7:44,
2004.

Celkové rozšíření: Původní v Sevemĺ Americe, ve
stř a v. části USA ajv. Kanadě. Druhotně sevyskytuje v Ev-
ropě od Francie po evropskoučást Ruska,najih po s. Itálii
a na sever po Dánsko a Pobaltí; dále na Kavkaze, v Japon-
skua v.Cinč, v Tichomoří aPanamě.—Mapy: MEUSELet al.
t 992:458.

Poznámka: Uvažuje se o vzniku tohoto druhu hybri-
dizacĺ Erigeron strigosus s některým dalším východoame-
rickým druhem, jako vhodný kandidát připadá v úvahu
E. philadelphicus L. (NESOM1989a).
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la Lodyžní listy (kromě zmenšených nejhořej-
ších) všechny oddáleně hrubě zubaté; lodyhy
zejména v dol, části hustě chlupaté; jazy-
kovité květy zpravidla světle fialové, zřídka
bílé .. (a) subsp. annuus

b Střední a hor. lodyžní listy celokrajné; lodyhy
roztr. chlupaté nebo téměř lysé; jazykovité
květy zpravidla bílé, zřídka nafialovělé .

(b) subsp. septentrionalis

(a) subsp.annuus —turan roční pravý Tab. 16/1

Erigeron annuus subsp. annuus
Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Cechoslov., no

1576. —Extra fines: Biltmore Herb., no 3834a.

Lodyhy alespoň v dol. části hustě chlupaté;
všechny lodyžní listy přisedlé, šir. kopinaté, ostře
špičaté, oddáleně hrubě zubaté. Okrajové jazyko-
vité květy do stran rozestálé, ca 7 mm dl., nafia-
lovělé nebo vz. bílé. VI-IX. Tf.

Variabilita: Poměrněmálo variabilní poddruh, pro-
měnlivý v délce a barvě jazykovitých květů.

Rozšíření v CR: Roztroušeně v nižších
a stř. polohách celého státu. Kvůli častým zámč-
nám s ostatními taxony tohoto okruhu je násle-
dující přehled sestavenpouze na základě revido-
vaných herbářových položek. Vzhledem k tomu,
že rostliny tohoto poddruhu nejsou příliš často
sbírány, jde pouze o kritický nástin, nikoli o vy-
čerpávající výčet lokalit.

T: 8. Ces. kras (Praha-Zlíchov), 9. Dol. Povlt. (Praha,
Troja —Podhoří). IOb. Praž. kotl. (Praha, Bohdalec, Praha-
Zahradní Město). I lb. Poděb. Pol. 14a. Bydž.
pán.(NovýBydžov), 16.Znoj.-brn.pah.(Brno-Řečkovice;
Bmo, Křenová ulice), 18a. Dyj.-svr. úv. (Brno, více lokalit;
Sedlec, Nesyt), 18b. Dolnomor. úv. (Veselí nad Moravou),
20a.Bučov-pah. (Střílky), 20b.Hustop.pah. (Brno-Žide-
nice), 2lb. Hornomor. úv. (Horní Zahrady; Olomouc-Hejčín).
—M: 31a.Plz.pah.vl. (Plzeň;Vejprnice; Klatovy), 36a. Blat.
(Tchořovice), 39.Teboň. pán. (Německý Dvůr), 41. Stř. Povlt.
(Bechyně;Vrané nad Vltavou). 42b. Táb.-vlaš. pah. (Planá
nadLužnicí; TTebelice:Tábor).48a. Žitav. kotl. (Varnsdorf),
52. Ral.-bez. tab. (Doksy; Staré Splavy), 55a. Malosk. (Do-
lánky u Turnova), 55c. Roven. pah. (Libuň). 56c. Trut. Pod-
krk. (Hostinné),61b.TYništ.úv.(Častolovice;Šachov),62.
Litomyš. pán. (Choceň; Svářeň), 65. Kutnoh. pah. (Ratboř),
67.Ceskomor.vrch. (Moravec). 68. Mor. podh.Vysoč. (Ve-
verská Bitýška), 72. Zábř.-unič. úv. (Litovel), 73a. Rychleb.
vrch. (Domašov;Ramzová),75. Jes.Podh. (Dolní Žleb; Do-
mášov u Sternberka), 76a. Mor. brána vl. (Valšovice);
81. Host. vrchy (Lukoveček —Přílepy), 83. Ostr. pán. (Ostra-
va—Hrušov), 84a. Besk. podh. (Hnojnik).

Celkové rozšíření: V celém areálu druhu.

(b) subsp. septentrionalis (FERN.et WIEG.) WA-
GENITZ - turan roční severní Tab. 16/2

Erigemn annuus subsp. sepĺentrionalis (FERNALDet
WIEGAND)WAGENITZHegi III. FI. Mitteleur„ ed. 2. 6/3:96.
1966.—Syn. : Erigeron ramosus (WALTER)BRITľON.STERNS
et POGGENB.var. septentrionalis FERN.et WIEG. Rhodora
15:60, 1913. —Stenactis annua (L.) CASS.subsp. septentrio-
nalis (FERN.et WIEG.)Á. LOVEet D. LOVEPreslia 46:135.
1974.—S. septentrionalis (FERN.etWIEG.)HOLUBFolia Geo-
bot. Phytotax. 9:273, 1974.- Phalacroloma annuum Du-
MORT.subsp.septentrionale (FERN.etWIEG.)ADEMAGorte-
ria 12:53, 1984.—P.septentrionale (FERN.et WIEG.)TZVELEV
Nov. Sist. vyš. Rast. 28:148, 1991.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3769
-FI. Exs. Distr. Bacov., no 92. - FI. Rom. Exs„ no 999, 1000,
- FI. Siles. Exs., no 593. 768. - Gerb. FI. SSSR, no 5050. -
REICHENBACHFI. Gertn. Exs.. no 1331.—Soc. Éch. Pl. Vasc.
Europ. Basin Medit„ no 13640.

Lodyhy v dol. části odstále chlupaté, v horní
s roztr. odstálými chlupy nebo až téměř lysé; dol.
lodyžní listy a listy přízemní růžice krátce šir. řa-
píkaté, často naokraji hrubě zubaté, hor. lodyžní
listy přisedlé, kopinaté, celokrajné. Okrajové ja-
zykovité květy do stran rozestálé, 10mm dl., bílé
nebo vz. nafialovělé. VI—IX. Tf.

Variabilita: Poměrně značně proměnlivý ve výšce
a odění lodyhy, tvaru lodyžních listů a délce a barvé jazyko-
vitých květů, Variabilita je, stejné jako u nominátniho pod-
druhu, zvýrazňována apomiktickým udržováním geneticky
shodných linií a její taxonomické hodnocení si v budoucnu
vyžádá další pozornost.

Rozšíření v CR: Hojněvnižšíchastř.po-
lohách celého státu, ojediněle zasahuje do nej-
nižších poloh oreofytika. Je podstatně běžnější,
než by se mohlo zdát z níže uvedeného výčtu lo-
kalit, který je založen pouze na revidovaných
herbářových dokladech. Nejběžnější taxon celé
sekce. Od planárního do submontánního stupně
(max.: mezi Heralticemi a Předínem. 550—600m,
Vernířovice, 550 m).

T: 8.Ces.kras(Řevnice), 9. Dot.Povit. (Roztoky; Praha.
více lokalit). IOb. Praž. kotl. (Praha, více lokalit), i la. Všet.
pol. (Hrabanov; Mělník; Čelákovice), I lb. Poděb. Pol.
(Velký Osek: Poříčany), 12. Dor. Pojiz. (Mělnická Vrutice;
Veselá). 14a. Bydž. pán. (Nový Bydžov). 15a. Jarom. Pol.
(Josefov), 15b. Hrad. Pol. (Hradec Králové). I.5c. Pard. Pol.
(Bohdaneč), 16. Znoj.-brn. pah. (Bmo; Děvět Mlýnů;
Znojmo; Popice), 17b. Pavl. kop. (Mikulov). 18a. Dyj.-svr.
úv.. 18b. Dolnomor. úv. (Ostrožská Nová Ves: Veselí nad
Moravou; Uherské Hradiště: Ratíškovice), 20a. Bučov. pah,
(Slavkov uBma), 20b.Hustop. pah.(Brno-Juliánov:Dražovi-
ce), 21a. Han. pah. (Stará Ves. Holý kopec; Plumlov; Přerov;
Střížov), 21b. Homomor.úv. (Kroměříž; Chropyně; Kojetín;

Tab. 16: I Erigeron annuus subsp. annuus, Ia — přízemní listová růžice s kořenem, lb —oděni lodyhy, Ic — úbor. —
2 E. annuus subsp. septentrionalis, báze lodyhy s listem, 2a—odění lodyhy, 2b—horní list, 2c —střední list, 2d —dolní list.
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Stětovice).—M: 31a. Plz. pah. vl. (Rokycany, Nová Huť),
32. Křivokl. (Zilina), 33. Branž. hv. (Slatina), 39. TTeboň.
pán.. 41. Stř. Povlt. (Poddubi: Senohraby; Chrást nad Sá-
zavou). 42b. Táb.-vlaš. pahor. (Tábor: Planá nad Lužnicí),
45a. Loveč. střed. (Benešov nad Ploučnicí; Děčín: Vilsni-
ce), 49. Frýdl. pah, (Větrov; Jindřichovice pod Smrkem),
52. Ral.-bez tab. (Staré Splavy), 55b. Stř. Pojiz. (Turnov),
56b. Jil. Podkrk. (Kyje), 60. Orl. opuky (Kostelec nad Or-
licí), 61c. Chvojen. Plos. (Albrechtice nad Orlicí), 62. Lito-
myš.pán.(Choceň).63a.Žamb.(Žamberk),64a.Průh.ploš.
(Průhonice),64b.Jevan.ploš.(Prosešnice;IZptín), 67.Čes-
komor. vrch. (Brunka: Jihlava: Jindřichův Hradec; Heraltice
—Předín), 68. Mor. podh. Vysoč., 70. Mor. kras (mezi obcemi
Křtiny a Babice nad Svitavou), 73b. Hanuš. vrch. (Vernířo-
vice:Sobotín),74a.Vidn.-osobl.pah. (meziobcemiŽulová
a Kobylá), 75- Jes.podh. (Šternberk;Nejdek),76a, Mor.
brána vl. (Dřevohostice; Hranice —Bělotín; Petřkovice), 77c.
Chřiby (Střílky). 79. Zlín. vrchy (Zlín; Fryšták), 80a. Vset.
kotl. (Vsetín), 83. Ostr. pán. (Ostrava). —O: 92b. Jiz. hory
les. (Tanvald), 97. Hr. Jes. (Kouty nad Desnou).

Celkové rozšířeni: Původní rozšíření je nedokonale
známé, vyskytuje se v s. části areálu druhu, v sv. USA a jv.
Kanadë. Sekundárně se vyskytuje v Evropě od Francie po
Rumunsko.

7. Erigeron strigosus WILLD. —turan hubený
Tab. 14/3

Erigeron strigosus MÜHLENBERGex WLLDENOWSp. PL
3:1956. 1803.- syn. : Doronicum ramosu,nWALTERFI. Ca-
rol. 205. 1788. —Stenactis strigosa (MÜHL. ex WILLD.) DC.
Prodr. 5:299, 1836. Erigeron ramosus (WALTER)BRITTON,
STERNSet POGGENB.Prelim. Cat. 27, 1888 non RAFIN. 1817.

Stenactis ramosa (WALTER) DOMIN Preslia 13-15:226.
1935. — Erigeron annuus var. ramosus (WALTER) HYL.
UppsalaUniv.Ärsskr.1945/7:309,1945.—Stenactisannua
subsp.strigosa(WILLI).) Soo inSOOetJÁVORKAMagy.Növé-
nyt, Kézik. 2:664. 1951.

Jednoleté nebo krátce vytrvávající byliny.
Kořen vřetenovitý, tenký, větvený v horizontální
postranní kořeny, zakončený drobnou kořenovou
hlavou, ca I cm v průměru. Lodyha přímá, jed-
noduchá, 30—80 cm dl., hranatá, s nevýraznými
lištami, přitiskle chlupatá drobnými, jemnými
chlupy. Listy přízemní růžice s čepelí šir. vejči-
tou, 5—8cm dl., 1—2cm šir., tupě špičatou s na-
sazenou krátkou špičkou, celokrajnou, na bázi
v dl. řapík zúženou. na líci, rubu i na okraji jemně
chlupatou; dol. lodyžní listy podobné listům pří-
zemní růžice, dl. řapíkaté; hor. lodyžní listy při-
sedlé, čárkovitě kopinaté nebo čárkovité, 2-4 cm
dl., 3—5mmšir., tupěšpičaté,celokrajné.Úbory
15—20mm v průměru, v počtu 10—25,uspořáda-
né v řídký kružel, větve květenství hustě přitisk-
le chlupaté, listeny drobné čárkovité, hor. lodyž-
ním listům podobné, postupně směrem nahoru se
zmenšující; zákrov kuželovitý až polokulovitý,
zákrovní listeny střechovitě uspořádané,4 mm dl.,
0,5 mm šir., roztr. chlupaté až olysalé, na okraji
s bílým lemem, pouze podél stř. žilky zelené;
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lůžko úboru drobné, tupě kuželovité. Okrajové ja-
zykovité květy v počtu ca 80, do stran rozestálé,
8 mm dl., 0,8 mm šir., 0 3—4mm přesahující zá-
krov, bílé, s ligulou plochou, na vrcholu zao-
krouhlenou nebo tupě špičatou, skorunní trubkou
1,4 mm dl., v hor. 1/2 roztr. chlupatou; terč polo-
kulovitý, drobný, 6-8 mm v průměru, s trubko-
vitými květy 2,5 mm dl., žlutými. Nažky velmi
drobné, 1,2—1,5 mm dl., 0,4 mm šir., smáčklé,
jemně chlupaté; chmýr ca 2 mm dl., s několika
delšími (u nažek z okrajových jazykovitých květů
v počtu 2—4,u nažekz květů terče 8—12)a větším
počtem kratších paprsků. VI—IX. Tf (HO.

2n = 18 (extra fines)
Ekologie a cenologie: V našich podmín-

kách nedostatečně známá, podle údajů na sche-
dách se vyskytoval a vyskytuje v různých typech
lučních společenstev,v jednom případě je zmíněn
výskyt na lesním okraji.

Rozšíření v CR: Velmi vzácněbezzřejmé
vazby na výškové stupně, doložen z jedné loka-
lity v jz. Cechácha z pěti lokalit naj., stř. a sv.
Moravě.

T: 17a.Dunaj. kop.(Dolní Dunajovice,VelkáSlunečná),
18b. Dolnomor. úv. (Veselí nad Moravou). —M: 33. Branž.
hv. (Pocinovice uNýrska). 68. Mor. podh. Vysoč. (Babice nad
Svitavou —Bílovice nad Svitavou), 81. Host. vrchy (Jehel*
ník; svah vrchu Krškový směrem k údoli Bystřičky).

Celkové rozšíření: Původní v Severní Americe,
v USA (kromě jz. části) a j. Kanadě. Druhotně zavlečen do
Evropy, sekundární rozšíření není přesně známo.

Sect. 3. Fruticosus G. DON in LOUDON

Syn.: Erigeron sect, Pauciflori G. DON in LOUDON.—
Fragmosa RAFTN.—Woodvillea DC. —Erigeron sect. Phoe-
nactis Nu-rr. —Erigemn sect. Peregrinus G. L. NESOM.

Vytrvalé byliny. Listy často se3 žilkami, ce-
lokrajné nebomělcezubaté.Úbory uspořádané
ve vrcholičnatých květenstvích; zákrovy misko-
vité až polokulovité, zákrovní listeny ve 2—4řa-
dách, úzce kopinaté, protažené v úzkou špičku.
Jazykovité květy zpravidla dlouhé, výrazně pře-
sahující zákrov a nápadně zbarvené.

8. Erigeron speciosus (LINDL.) DC, — turan
ozdobný

Erigeron speciosus (LINDLEY) DE CANDOLLE Prodr.
5:284, 1836. —Syn.. Stenactis speciosaLINDL. Edwarďs
Bot. Reg. 19:tab. 1577, 1833. —Erigeron macranthus Nurr.
Trans. Amer. Philos. Soc. II. 7:310, 1841.—E. leiophyllus
GREENE Leafl. Bot. Observ. Crit. 2:218, 1912.

Statné vytrvalé byliny s jednoduchou nebo
málo větvenou kořenovou hlavou. Lodyhy přímé,
hranaté, lysé. Přízemní listy lysé, i s řapíkem
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15—25cm dl., I cm šir., čepel kopinatá, špi-
čatá, zúžená v dl. řapík; lodyžní listy přisedlé až
poloobjímavé, vejčitě kopinaté, nejširší v dol. 1/5,
7—12 cmdl.. 15—20mmšir., lysé.Úboryvelké,ca
5 cm v průměru, v počtu 5—15,uspořádanév kru-
žel, listeny velké, hor. lodyžním listům podobné,
postupně směrem nahoru se zmenšující; zákrov
šir. miskovitý, zákrovní listeny čárkovitě kopi-
naté, 8—9mm dl., I mm šir„ protažené v dl. úz-
kou špičku, roztr. žláznatě chlupaté, Okrajové ja-
zykovité květy nápadně paprskující, početné,
1()--25mm dl., 0 15 mm přesahující zákrov do
stran rozestálé, modré nebo sytě růžově fialové;
květy terče trubkovité, 4—5mm dl., žluté. Nažky
se 2, vz. 4 žebry: chmýr se 20-30 paprsky. VI—
VIII. Hkf.

Tento druh se původně vyskytuje v z. části
USA a v sz. Mexiku. od Oregonu a Washingto-
nu až po Baja California. V Evropě je pěsto-
ván pro okrasu, z našeho území existuje řada
dokladů o pěstování v botanických i soukromých
zahradách (Praha, Olomouc, Sadová u Hradce
Králové) v 19. i v l. polovině 20. stol.; ojedinělé
zplanění bylo zaznamenáno v roce 1888 u Po-
běžovic u Holic ve fyt. podokr. 15c. Pardubické
Polabí (J. JAHN PR).

19. Conyza LESS.—turanka (turan) * )

Poznámka: V zahradních alpínech se vzácně pěstuje
řada dalších druhů (Erigeron karwinskianus DC., E. auran-
tiacus REGEL,E. asper NUTT.,E. caespitosus Nerrr., E com-
positus PURSH,E. glaucus KER-GAWL.aj.). převážně severo-
americké, anebo méně často asijské provenience. Jejich
zplaněni nebylo zaznamenáno.

Kříženci

1 x 5. Erigeron acris x angulosus

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3771.
—Exs. FI. Valais Alp. Léman., no 153.

Rostliny si zachovávají habitus E. angulosus,
od kterého se odlišují výrazněji vyvinutým odě-
ním na zákrovech a hor. 1/2 lodyh.

M: 67. Českomor. vrch. (Bobrová, nad Kaňovcem,
1924).

1 x 4. Erigeron acris x macrophyllus

Rostliny habituálně podobné E. macrophyl-
Ius, ale s vyvinutým výrazně hustším oděním.

M: 68. Mor. podh. Vysoč. (Tetčice), 75. Jes. podh. (JÍ-
vová).

Mezirodový kříženec xConyzigeron RAUSCHERT
uveden na str. 156 za rodem Conyza.

Cony:a LESSINGSyn.Gen.Compos. 203, 1832,nom. cons.,nonL. 1753.—Syn. : Erigeron sect.Conyza(LESS.)BAILLON
Hist. Pl. 8:143. 1882. —Erigeron sect. Caenotus Nu•rr. Gen. N. Amer. Pl. 2:148, 1818. —Eschenbachia MOENCHMeth. Pl.
573, 1794.

Lit. : WEIN K. (1932): Die älteste Einführungs- und Einbürgerungsgeschichtedes Erigeron canadensis.Bot. Arch.
34:394-418. —CRONQUISTA. (1943): The separation of Conyza from Erigeron. Bull. Torr. Bot. Club 70:629—632.—BURT
B. L. (1948): On Erigcron bonariensis Linn. Kew Bull. 1948:369—372.— B. (1964): Un nuovo Erigeron nella flora
Italiana. Ann. Bot.. Roma. 28:25—39.—JOVETP. (1964): Notes (taxinomie) sur Erigeron crispus Pourr., E. naudini (Bonnet)
Bonnier et leurs hybrides (interspécifiques et avec E. canadensis). Ann. Bot. 28:53—58.—WILD H. (1969): The species Of
ConyzaL. with ligulate or lobed ray florets in Africa, Madagascarand CapeVerdeIslands.Bol. Soc.Broter. 43:247—277.—
MARSHALLJ. B. et MCCLINTOCKD. (1972): Conyza in Britain. Watsonia 9:201—202.—GUĚDĚSM. (1973): Conyza altissima
(C. naudinii) et x C. rouyanaTours. Monde Pl. 378:4. —MARSHALLJ. B. (1973): Conyza—Taxafound in Britain. Watsonia
9:372—373.—MARSHAI.LJ. B. (1974): A note on Conyza sumatrensis(Retz.) E. Walker (C. floribunda Kunth). Watsonia
10:166—167.—GUF.DĚsM. (1984): Conyza bonariensis (L.) Cronq. and Conyza albida Willd. ex Sprengel. BSBI News 38:19.
- PALMERJ. R. ( 1984): Conyza bonariensis (L. )Cronq. in Central London. BSBJ News 37:16—17.—MCCLINI*OCKD. (1985):
Conyza. BSBI News 40:I I. —KERGUËLENM.. Bosc G. et LAMBINONJ. (1987): Donnéestaxonomiques,nomenclaturaleset
chorologiquespour unerévision de la flore deFrance. Lejeunia 120:1—264.—RIVIĚREG. (1987): Sur quelquesComposées
adventices de Bretagne (genres Bidens L. et Conyza Less.). Monde PI. 427—428;1—5.—MCCLINTOCKD et MARSHALLJ. B.
(1988): On Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker and certain hybrids in the genus. Watsonia 17:172—173.—WURZELLB.
( 1988): Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker established in England. Watsonia 17:145—148.—LANNOYM. (1990): Une ad-
ventice nouvelle pour Ia Belgique: Conyza sumatrensisa Chatelineau.Nat. Mosana43/4:121—123.—PALMERJ. R. (1993):
Conyza canadensis / C. sumatrensis intermediates. BSBI News 64:22, —WURZELB. (1994): A history of Conyza in London.
BSBI News65:34—38.—THËBAUDCH. et ABBOTR. J. (1995 Characterization of invasive Conyza species(Asteraceae)in
Europe: Quantitative trait and isozyme analysis. Amer. J. Bot. 82:360—368.—STANLEYP. (1996): Conyza bilbaoana J. Rémy
—new to South Hampshire(VC i I ) and to Britain. BSBI News73:47—49.—REYNOLDSS. (1997): Conyzabilbaoana also in
Ireland. BSBI News 74:44—46.—REUTELINGSPERGERL. F. P.M. (2000): Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker: het begin van
deopmarsin Nederland?Gorteria26:224-226.—StDAO. (2003): Conyzatriloba Decne.—new to Europeand Conyza
bonariensis Cronquist—new to the CzechRepublic. Preslia75:249—254.

*) ZpracovalO. Šída
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