
Rozšíření v ČR: Dosudnalezenapouzena
dvou lokalitách: Hluboký žleb u Náměštěna Hané
(1943, 1950 leg. OrRUBA) a na stepních svazích
vrchu Turold u Mikulova (1908—1934leg. LAUS).
Snad odtud byl přenesena pěstovánv botanické
zahraděv Olomouci (doklad o pěstováníjiž z ro-
ku 1907). V současné době je na Turoldu hojná

3. Galium L. —svízel*)

subsp. tinctoria; subsp. hungarorum se nepoda-
řilo ověřit, její výskyt je však pravděpodobný.

T: 17b. Pavl. kop. (Turold u Mikulova), 21. Haná (Ná-
měšť na Hané).

Celkové rozšíření: Vzácný taxon,dosududávanýjen
z Rumunska,SrbskaaRakouska.ÚdajezeSlovenskajsoune-
doloženéa pravděpodobněmylné.

Lit. : EHRENDORFERF. (1949): Zur PhylogeniederGattung Galium I. Polyploidie und geographisch-ökologischeEinhei-
ten in derGruppedesGaliumpumilumMurray (Sekt.LeptogaliumLangesensuRouy) im österreichischenAlpenraum.Ös-
terr.Bot. Z. 96:106—138.—EHRENDORFERF. (1953):Ökologisch-geographischeMikro-DifferenzierungeinerPopulationvon
GaliumpumilumMurr. s.sr. (ZurPhylogeniederGattungGaliumIII.). Österr.Bot.Z. 100:616—638.—EHRENDORFERF.(1955):
Hybridogene Merkmals-lntrogression zwischenGalium rubrum L. s. str. und Galium pumilum Murr. s. str. (Zur Phylogenie
derGattungGalium. Österr.Bot.Z. —EHRENDORFERF. (1956):Struktur,VerbreitungundGeschichteder
Sippenvon Lepto-Galium in Bayern.Ber. Bayer.Bot. Ges.31:5—12.—DANDYJ.E. (1957):Galium tricornutum Dandy, sp.nov.
Watsonia —EHRENDORFERF. (1958): Die geographischeundökologische Entfaltung des europäisch-al-
pinenPolyploidkomplexesGaliumanisophyllumVill. seitBeginndesQuartärs.UppsalaUniv.Ársskr.6:176—181.—
Wla M. (1958): Caryological studies in somespeciesof thegenusGalium L. Acta Bio]. Cracov., ser.bot., I —EH-
RENDORFER F. (1959): Galium L., Labkraut. In: JANCHENE., CatalogusFloraeAustriae 1/3:567—575.Wien. —EHRENDORFERE
(1960):NeufassungderSektionLepto-GaIiumLangeundBeschreibungneuerArtenundKombinationen.Österr.Akad.Wiss.,
Math.-Naturwiss. Kl.. Sitzungsber.,Abt. I, Bio). 169:407—421.—EHRENDORFERE (1962): CytotaxonomischeBeiträgezur Ge-
neseder mitteleuropäischenFlora und Vegetation.Ber. Deutsch.Bot. Ges.75:137—152.—KUCOWAI. (1962): Gatunki rodzaju
Galium L. sekcji Leptogalium Lange z Polski i ziem oSciennych. Fragm. Florist. Geobot. 8:417—442.—KRENDLF. (1967): Cy-
totaxonomiederGaliummollugo-Gruppein Mitteleuropa.(Zur PhylogeniederGattungGalium,VIII.). Österr.Bot. Z. 14:
508—549.—HADAČE. ( 1969): distribution ofGaIium silvaticum L. andG. schultesii Vest in Czechoslovakia. Preslia 4 i
—KLIPHUISE. (1970): Cytotaxonomic noteson someGalium species:Galium sylvaticum L., Galium aristatum L. andGalium
schultesii Vest. Proc. Koninkl. Neder]. Akad. Wetensch., ser. C, 73:271—283.—EHRENDORFERF. (1971 Evolution and eco-geo-
graphical differentiation in some South-West Asiatic Rubiaceae. In: DAVISP. H., HARPERP. C. et HEDGEI. C. [red.], Plant
life of South-WestAsia. p. 195—215.Aberdeen.—KLIPHUISE. (1972): Cytotaxonomic studiesin Galium hercynicumWeig. Bot.
Not. 125:487—492.—HILBIGW. (1973): Zur UnterscheidungvonGalium aparineL, Galium spurium L. andGalium tricomu-
tum Dandy.Wiss. Z Univ. Halle, ser.math.-natur.,22:43—45.—KLIPHUISE. (1973a,b): Cytotaxonomic noteson someGalium
species: Galium boreale L. 1 2. Proc. Koninkl. Nederi. Akad. Wetensch., ser. C, 76:359-372, 449-464.- VICHEREKJ. (1973):
Galium exoletumKlokov, nová rostlina československékvěteny,Preslia45:37-40. —KLIPHUISE. (1974a):Cytotaxonomic stu-
dies in Galium palustreL. Proc. Koninkl. Neder).Akad. Wetensch.,ser.C, 77:408-425. KLľPHUtSE. (1974b): Cytotaxonc—
mic noteson someGalium species:A—B.Proc.Koninkl. Nederl. Akad. Wetensch.,ser.C, 77:345—366.—MOORER. J. (1975):
The Galium aparine complex in Canada.Can. J. Bot. 53:877—893.—PUF C. (1975): Leaf flavonoids of Galium sect.Apari-
noides(Rubiaceae).Pl. Syst.Evol. 124:57—66.—SOFRONJ.(1975):GaliumhercynicumWeigelnaRokycansku.Zpr.Cs.Bot.
Společ. 10:26.—PUFFC. (1976a): Morphologie, Biologie undAbgrenzung vonGalium L. sect.Aparinoides (Jord.) Gren. (Ru-
biaceae).Beitr.Biol. Pfl. 51:17—40.—PUFFC. (1976b):ÜberdieGaliumpalustre-Gruppe(Galiumsect.Aparinoides,Rubia-
ceae)in Österreich.I. EinigeChromosomenzahlenvonG. palustreundG. elongatum.Linzer Biol. Beitr. 8:3—11.—TEPPNER
H., EHRENDORFER F. et PUFFC. (1976): Karyosystematicnoteson the Galium palustre-group (Rubiaceae).Taxon 25:95—97.—
KLIPHUISE. (1980): Cytotaxonomic studieson Galium aparineL Proc.Koninkl. Nederl. Akad.Wetensch.,ser.C, 83:53—64.—
KLIPHUISE.(1981):CytotaxonomicstudiesonGaliumharcynicumWeig.Bol. Soc.Broter.53:1077—1095.—KLIPHU!SE. (1984a):
Cytotaxonomic studieson Galium verum L. Bot. Helv. 94:269—278.—KLIPHUISE. (1984b): Cytotaxonomic studieson thege-
nusGalium L. Notes on somespeciesoccurring in Portugal.Mem. Soc.Broter. 27:77—87.—MIREKZ. et PIEKOS-MIRKOWAH.
(1984): Distribution andhabitatsof Galium saxatileL. in theCarpathianMountains.Acta Soc.Bot. Polon. 53:419—427.—KLIP-
HUS E., HERINGAJ. et HOGEWEGR (1986): Cytotaxonomic studies on Galium palustre L. Morphological differentiation of
diploids,tetraploidsandoctoploids.ActaBot.Neerl.35:383—392.—ŠÍPOŠOVÁH. (1987):Taxonomicko-chorologickéštúdium
Galium pumilum Murray s.l. naSlovensku.Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov„ ser.A, 10:97—169.—BUTTLERK. et ELSNERO.
(1990): Galium schultesii im Frankenwald. Ber. Bayer. Bot. Ges. 61:77—90.—POTTERU. et KLOPFERK. (1990): Mehrdimen-
sionaleVarianzanalysezur Artentrennung vonGalium aparineL. andGalium spurium L. FeddesRepert. IOI :257—262.—APEL-
GRENK. et LERNSTALR. (1991): Variation in Galium palustres. lat. in theBaltic land-uplift area.Nordic J. Bot. 10:565—592.
—MICHALKOVÁE. (1991): Výsledky študia počtov chromozómov Galium mollugo agg. na Slovensku.Biológia, Bratislava,
46:799—810.—MICHALKOVÁE.(1992,1993):RozšírenietaxonovGaliummollugoagg.naSlovensku:I ,2.Bull. Slov.Bot.Spo-
loč. 14:22—27,15:8—13.—KRENDLF.( 1993):ChromosomenzahlenundgeographischeVerbreitungin derGattungGalium(Sect-
Leptogalium —Rubiaceae). Biosyst. Ecol. Ser. 4:51—112.—MICHALKOVÁE. (1993): Galium mollugo agg. (Rubiaceae) in
Slovakia.Preslia65:201—207.—EHRENDORFERF.,SAMUELR.et PINSKERW. (1996):Enzymeanalysisof geneticvariationand
relationshipsin diploid andpolyploid taxaof Galium(Rubiaceae).Pl. Syst.Evol.202:121—135.—ŠTĚPÁNKOVAJ. (1997):The

*) Sect.1—7zpracovalaJ. Štěpánková, sect-8 zpracovalZ. Kaplan
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effect Of serpentineon morphological variation in theGalium pumilum group (Rubiaceae).Thaiszia 7:29—40.—KAPLANZ. et
ŘEHOŘEK V. (1998):Galiumparisiense—anewadventivespeciesfor theCzechRepublic.Preslia —KRAHULCOVÁA.
etŠTĚPÁNKOVÁ J. (1998):SerpentineandpolyploiddifferentiationwithinGaliumpumilumagg.(Rubiaceae)in EasternC.
Europe.Folia Geobot. 33:87—102.

Byliny jednoleté až vytrvalé s bohatě větvenými tenkými kořeny a oddenky. Lodyhy ± přímé až
vystoupavé, většinou větvené,někdy se sterilními přízemními prýty. Listy přisedlé, palisty velikostí
i tvaremod listů nerozlišitelné, častopomnožené,spolu s listy uspořádanév 4—12četnýchpřeslenech.
Květy v chudokvětých vrcholících skládajících úžlabní nebo terminální laty nebo vidlany, často bo-
hatěvětvené, větve vyrůstající z úžlabí listenů tvarem i velikostí listům podobných, v hor. části kvě-
tenství listeny drobné, úzce eliptické, kratší než květní stopky; květní stopky delší než semeníky, bez
listenců. Květy oboupohlavné, někdy postranní květy vrcholíku jednopohlavné; kalich chybí nebo
silně redukovaný; koruna 4(—5)četná,kolovitá nebo nálevkovitá, bílá, nazelenalánebožlutá, korunní
trubka zřetelná, nanejvýš stejnědlouhá jako korunní cípy, korunní cípy ploché nebomiskovitě pro-
hnuté; Čnělky2, srostlé nanejvýš do 2/3, blizna kulovitá. Plod dvounažka, za zralosti se rozpadající
ve 2 merikarpia se suchým perikarpem. —Asi 300 druhů téměř ve všech kontinentech. —Alogam.
Autogam. Entomogam. Protandr.Zoochor.

Poznámka: K spolehlivémuurčení rostlin jednoletých druhů jsou obvykle nutnézraléplody. Délka merikarpiĺ je v klíči
i v popisechuvedenabezháčkovitých chlupů.Směřováníchrupavčitých osténeknaokraji listu je nutnépozorovatv jeho střední
Části.Ve vzácnějšíchpřípadechnemusítentoznaksouhlasit na každémIistuscharakteristikou příslušnéhodruhu, protoje nutné
prohlédnout vždy více listů. U druhuG. verrucosumaněkdy takéG. tricornutum je vrcholový květ v květenstvíoboupohlavný
aobapostranníkvěty samčí.Zatímco z vrcholovéhokvětu sevyvíjejí 1—2merikarpia, postrannípo odkvětu zasychají.Za plodu
proto vypadají jednoplodá plodenství jako jednotlivé plody a stopky plodenstvíjako stopky plodů, což je všaknutnéodlišovat
při určovánív uzlu 3 určovacíhoklíče.

la

b

2a

b

3a

b

4a

b

5a

b

6a

b
7a

Rostliny jednoleté, kořeny tenké,chudě větvené,krátké, bez rozvětvenékořenové hlavy nebood-
denků; květenství postranní 2

Rostliny vytrvalé s bohatěvětvenými, obvykle velmi dl. kořeny, častos větvenými oddenky nebo
větvenou kořenovou hlavou; květenství terminální 6

Merikarpia jemně papilnatá nebo kuželovitě hrbolkatá, nikdy však háčkovitě chlupatá,
2,5—6,0mm v průměru, téměřkulovitá; úžlabní květenství 1—3květá,0,6—1,2xdelší nežpříslušné
listeny 3

Merikarpia háčkovitě chlupatá, 0,8—5,0mm dl., nebo lysá, ale pak vždy kratší než 2,5 mm, téměř
kulovitá nebo ledvinovitá; úžlabní květenství 1,2—5,0(—7,0)xdelší než
příslušné listeny . 4

Plodní stopky obloukovitě dolů a nazpět zakřivené, 2—8mm dl.; merikarpia hustě, ale jemně pa-
pilnatá, 2,5-4,5 mm v průměru; lodyha na hranáchchrupavčitě osténkatá; listy naokrajích a na
rubu na stř. žilce s nazpět (při vrcholu však někdy dopředu) směrujícími osténky; stopky ploden-
ství (zdánlivé plodní stopky) 5—14mm dl. 23. G. tricornutum

Plodní stopky ± přímé, 0—2mm dl.; merikarpia výrazně kuželovitě bradavčitá, 4-6 mm v prů-
měłu; lodyha na hranách řídce chrupavčitě osténkatá až téměř hladká; listy na okrajích a někdy
i na rubu na stř. žilce s dopředu (při bázi však někdy nazpět) směřujícími osténky; stopky plo-
denství (zdánlivé plodní stopky) 10—21mm dl. 24. G. verrucosum

Merikarpia 0,8—1,3mm dl.; listy 4—12mm dl., na okrajích s dopředusměřujícími osténky; inter-
nodia 2—5xdelší než listy 25. G. parisiense
Merikarpia 1,3—5,0mm dl.; listy (10—)14—65mm dl., na okrajích obvykle s nazpět směřujícími
osténky; internodia obvykle 1—3xdelší než listy... 5

Merikarpia (2,5—)2,8—5,0mm dl., vždy s hustými, tuhými háčkovitými chlupy; koruna bílá až
bělavá 22. G. aparine
Merikarpia 1,3—2,6(—2,9)mm dl., jemně háčkovitě chlupatá nebo až zcela lysá; koruna zelenavě
žlutá 21. G. spurium
Listy 3žilné, uspořádanéve4četných přeslenech..
Listy jednožilné, uspořádané ve (4—)5—12četnýchpřeslenech

7

9

Listy šir. eliptické, měkké, hrotité; květenství řídká lata vidlanů, květní stopky 7—16mm dl.;
merikarpia hustěháčkovitě chlupatá, chlupy až 10 mm dl. I. G. rotundifolium
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b Listy podlouhle vejčité až úzce kopinaté, špičaté, tupé či uťaté, nikdy hrotité, tuhé až kožovité;
květenství hustá lata vidlanů, květní stopky 1—2mm dl.; merikarpia hustě až roztr. háčkovitě
chlupatá, chlupy O, mm dl., nebo dvounažka zcela lysá . 8

8a Listy ve stř. Části lodyhy úzce kopinaté až kopinaté, 15—40mm dl., 1,5—8,0mm Šir., na spodní
straně s vyniklou stř. žilkou a jen s nezřetelnou síthatou žilnatinou; perikarp těsně přiléhající
k merikarpiu, merikarpia 2—3mm dl.; rostliny (20—)30—60(—70)cm vys...... 2. G. boreale

b Listy ve stř. části lodyhy podlouhle vejčité až vejčité nebo eliptické, 35—60mm dl., 1()--25mm
šir., na spodnístraněsvyniklou síťnatoužilnatinou; perikarp rnírně nafouklý, merikarpia 3—4mm
dl.; statné, až 1 m vys. rostliny 3. G. rubioides

9a Koruna nálevkovitá, korunní trubka zřetelně vyvinutá, ± stejně dlouhá jako korunní cípy nebo
jen o málo kratší 10

b Koruna kolovitá nebo krátce nálevkovitá bez zřetelně diferencované korunní trubky, pokud
je trubka vyvinuta, pak je vždy výrazně kratší než ploché nebo miskovitě prohnuté korunní

12cípy
10a Lodyhachabá, draslavá,nahranáchshustýminazpětobrácenýmidrobnýmiosténky; listy nasvrch-

ní straně špičatými přitisklými papilami a na okrajích hustými drobnými osténky draslavé; meri-
karpia se zřetelně vystouplými kuželovitými hrbolky; lodyhy až 130 cm dl 5. G. rivale

b Lodyha tuhá, hladká; listy na svrchní straně lysé nebojen s roztroušenými přitisklými papilami,
vždy však nedraslavé, na okrajích roztr. osténkatě chlupaté nebo jen s odstálými papilami;
merikarpia lysá nebo háčkovitě chlupatá; rostliny 25—70(—90)cm vys. . 11

lla Semeník a merikałpia háčkovitě chlupatá; lodyha 4hranná, nevětvená; listy eliptické nebo
podlouhle obvejčité, ploché, 5—15mm šir., na vrcholu špičaté, krátce osinkaté, řidčeji hrotité, na
okraji drobně osténkatěchlupaté 4. G. odoratum

b Semeník a merikarpia lysá; lodyha oblá, s četnými sterilními větvemi v úžlabí přeslenů; listy
čárkovité nebo čárkovitě podlouhlé, 1,0—2,5(—3,0)mm šir., zašpičatělé, na okraji podvinuté
s 2—3řadami odstálých papil 13. G. glaucum

12a Listy a palisty uspořádané ve 4(—5)četnýchpřeslenech, navrcholu tupé, zaokrouhlené nebo uťaté;
merikarpia kulovitá 13

b Listy a palisty uspořádané v 5—12četných přeslenech, na vrcholu tupě špičaté, zašpičatělé,
hrotité nebo osinkaté; merikarpia ledvinovitá . . 14

13a Lodyha chabá, poléhavá, 0,5—0,8mm šir., lišty na hranách nevýrazné; listy (5—)7—14(—17)mm
dl., (1,8—)2,2—3,0(—4,0)mm šir., úzce obkopinaté až obkopinaté; květenství válcovité; koruna
2,5—4,0mm v průměru; merikarpia 1,4—1,6mm v průměru; lodyha 20—60(—80)cm dl. .

7 G.palustre
b Lodyha přímá nebo vystoupavá, 0,8—2,0mm šir., se zřetelně vystouplými 4 lištami, ± křídlatá;

listy (16—)20—30(—40)mm dl., mm Šir., eliptické; květenství v obrysu šir.
vejčité; koruna 4,0—5,3 mm v průměru; merikarpia 1,6—2,0mm v průměru; rostliny

cm vys.........
14a Květy žluté nebo žlutobílé
b Květy bílé nebo nazelenalé

15a Koruna žlutobílá, korunní cípy hrotité; lodyha zřetelně 4hranná

8. G. elongatum

G. x pomeranicum (viz Kříženci na str.
b Koruna žlutá, korunní cípy špičaté; lodyha oblá .

15

17

156)
16

16a Květy vonné,koruna citronově žlutá, perikarp zřetelněnepravidelnězvrásněný,prašníky 3-4 mm
dl.; prostřední lodyžní Články2—3xdelší než listy; listy podvinuté až ke stř. žilce, (0,5—)0,8—1,5
mm šir.; květenství v obrysu úzce až šir. vejčité, větve květenství několikrát delší než příslušná
internodia; listy lesklé; lodyhy bohatěvětvené;merikarpia 1,0—1,3mm dl. 9. G. verum

b Květy nevonné,koruna zlatožlutá, perikarp s pravidelněuspořádanými drobnými poduškovitými
hrbolky, prašníky 2—3mm dl.; prostřední lodyžní články 1,5—2,5xdelší než listy; listy ploché,
jen na okrajích podvinuté, nikdy však až ke stř. žilce, 1,2—2,0(—2,5)mm šir.; květenství stažené,
přetrhované, válcovité, větve květenství většinou kratší než příslušná internodia; listy ± matné;
lodyha zřídka větvená;merikarpia 1,2—1,5mm dl.

17a Lodyžní články pod přesleny ztlustlé, lodyhy v
šir.
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b Lodyžní články pod přesleny neztlustlé, lodyhy po celé délce 4hranné; listy (1,0—)1,3—4,0(—7,0)
mm šir. 19

18a Oddenek tenký Geho průměr stejný jako průměr lodyhy), jednotlivé Články zřetelné, délka od-
denku až několik desítekcm; lodyha ve stř. a hor. části zřetelně 4hrannáse4 vyniklými podél-
nými lištami; listy (22—)35—50(—62)mm dl., (4—)7—10(—13)mm šir., podlouhlé až eliptické, špi-
čaté, na bázi náhle zúžené; poupata přímá; kvěmí stopky 2x delší než průměr koruny; korunní
cípy ploché, hrotité, koruna (2, 1—)2,8—3,7(—4,1)mm v průměru, čnělky srostlé do 2/3 délky; me-
rikarpia tmavěmodročerná,lesklá, perikarp pravidelně podélně zvrásněný ... 14. G. schultesii

b Oddenek značně ztlustlý (jeho průměr až 3x větší než průměr lodyhy), články oddenku silně
zkrácené; lodyha ve stř. části nezřetelně 4hranná, s 2 zřetelnými podélnými lištami, v hor. části
zřetelně 4hranná; listy (17—)25—40(—53)mm dl., mm šir., obkopinaté až úzce ob-
vejčité, hrotité, k bázi se postupně zužující; poupata nicí; květní stopky většinou tak dlouhé jako
průměr koruny; korunní cípy miskovitě prohnuté, špičaté,koruna (1,5—)2,0—3,0(—3,2)mm v prů-
měru, čnělky srostlé jen na bázi; merikarpia hnědočerná, matná, s nepravidelným zvrásněním

15. G. sylvaticumperikarpu
19a Korunní trubka zřetelná, vždy kratší než korunní cípy, korunní cípy miskovitě prohnuté; lodyha

křídlatá, nalištách drobnými nazpětobrácenýmiosténkydraslavá;rostliny Živězelené
6. G. uliginosum

b Korunní trubka silně redukovanánebochybí, korunní cípy ploché; lodyha nekřídlatá,hladkánebo
drobnými, dopředu směřujícími krátkými osténky drsná; rostliny trávově zelené 20

20a Korunní cípy hrotité; lodyha (20—)40—80(—150)cm dl.
b Korunní cípy špičaté; lodyha (10—)20—40(—70)cm dl.

21
22

21a Koruna 2—3mm v průměru; listy šir. obkopinaté až úzceobvejčité, hrotité; květenství rozkladité,
v obrysu šir. vejčité, dol. větve květenství rozkladité, rovnovážně ažšikmo dolů odstávající; lodyha
křehká, lámavá, poléhavá až vystoupavá 11. G. mollugo

b Koruna 2,5—3,8mm v průměru; listy podlouhlé, úzce eliptické nebo úzce obkopinaté, zašpiča-
tělé; květenství stažené, husté, v obrysu úzce vejčité nebo válcovité, dol. větve květenství šikmo
vzhůru odstávající; lodyha pevná, nelámavá, přímá nebo vystoupavá 12. G. album

22a Zralá merikarpia na povrchu s polokulovitými až kuželovitými hrbolky; listy obkopinaté až úzce
obvejčité . 23

b Zralá merikarpia na povrchu s poduškovitými hrbolky; listy úzce až čárkovitě obkopinaté ... 25
23a Rostliny s četnými poléhavými kořenujícími sterilními prýty; listy úzce obvejčité, na okrajích

s odstálými osténkatými chlupy k vrcholu směřujícími, prostřední lodyžní články 5—8xdelší než
listy, listy ve stř. části fertilních lodyh 8—12mm dl.; rostliny často vytvářející souvislé koberco-
vité porosty. 20. G. saxatile

b Rostliny bez kořenujících plazivých sterilních prýtů; listy obkopinaté, na okrajích lysé nebo s od-
stálými osténkatými chlupy k listové bázi směřujícími, prostřední lodyžní články 1,5—4,0xdelší
než listy, listy ve stř. části fertilních lodyh 10—25(—30)mm dl.; rostliny nevytvářející kobercovité
porosty . 24

24a Merikarpia skuželovitými hrbolky; lodyhy alespoňv dol. částichlupaté;prostřednílodyžní články
2—4xdelší než listy; listy naokraji podvinuté, nazpět obrácenými osténkatými chlupy drsné, listy
ve stř. části lodyh 10—20mm dl., 1,0—1,8(—2,0)mm šir.; květenství v obrysu šir. obvejčité, roz-

17. G. valdepilosumkladité; rostliny volně trsnaté; merikarpia 1,0—1,4mm dl
b Merikarpia s polokulovitými hrbolky; lodyhy lysé; prostřední lodyžní články 1,5—2,0xdelší než

listy; listy lysé, naokraji ploché,hladké, listy ve stř. části lodyh mm dl., 1,2—1,6
mm šir.; květenství v obrysu obvejčité, stažené; rostliny trsnaté až hustě trsnaté; merikarpia
1,4—1,7mm dl. 18. G. sudeticum

25a Prostřední lodyžní články 3—5xtak dlouhé jako listy; lodyhy na hranách často drobnými odstá-
lými papilami drsné, listy úzce obkopinaté, drobnými odstálými osténkatými chlupy drsné; kvě-
tenství podlouhle válcovité neboprodlouženěvejcovité; koruna 3—4(—5)mm v průměru; rostliny

cm vys. 16. G. pumilum
b Prostřednílodyžní články 1,3—2,5xtakdlouhéjako listy; lodyhy hladké, listy čárkovitě podlouhlé

nebo čárkovitě kopinaté, na okrajích hladké; květenství v obrysu šir. vejčité; koruna 2—3mm
v průměru; rostliny 15—25cm vys. 19. G. austriacum
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Sect. 1. Platygalium KOCH
Syn.: Galium SPlatygalia DC.

Vytrvalé byliny; listy a palisty ve 4četných
přeslenech,častose3 vyniklými žilkami; koruna
kolovitá, bílá; merikarpia s háčkovitými chlupy
nebo lysá.

1. Galium rotundifolium L. —svízel okrouhlo-
Tab. 10/3listý

Galium rotundifolium LINNAEUSSp. Pl. 108, 1753. —
Syn.: Galium scabrum auct. non L. 1753.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 369.—
PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 194. - TAUSCNHerb. FI.
Bohem., no 695. —TAUSCHPI. Select. FI. Bohem., sine no. —
Extra fines: BRAUN-BLANQUEI'FI. Raet. Exs., no 190. —FI.
Exs. Austro-Hung., no 2205. - FI. Exs. Bavar., no 434. - FI.
Siles. Exs., no 166. —PI. Polon. Exs., no 265b. —Reliq. Ma-
ill., no 67. —SCHULTZHerb. Norm., no 1071. —SINTENISIter
Thessal., no 879.

Vytrvalé, trsnatébyliny s tenkými, dlouhými
kořeny a tenkými, plazivými oddenky. Lodyhy
vystoupavé, nevětvené nebo jen chudě větvené,
10—30(—40)cm dl., hladké nebo drobnými ostén-
katými chlupy nevýraznědrsné,zřetelně4hranné.
Listy a palisty ve 4četných přeslenech,šir. elip-
tické, 14—20mm dl., 6—10mm šir., měkké, hro-
tité, s 3 vyniklými žilkami, na okraji s roztrouše-
nými, k vrcholu obrácenými osténkatými chlupy,
na obou stranách lysé, vz. roztr. chlupaté. Kvě-
tenství řídká chudokvětá terminální lata vidlanů;
květní stopky 7—16mm dl. Koruna kolovitá,
2,5—3,5mm v průměru, bílá, členěná téměř až
k bázi v ploché korunní cípy; semeník s četnými
háčkovitými chlupy, čnělky srostlé jen na bázi.
Merikarpia ledvinovitá, 2—3mm dl., ca I mm šir.
(měřeno bez háčkovitých chlupů), tmavě hnědá,
s hustými háčkovitými chlupy až 10 mm dl.
VI-VII(-VIII). 1--1kĹ

2n = 22 (extra fines)
Variabilita: Druhv CRmorfologickymálo proměn-

livý. Nápadnější variabilita se projevuje pouze ve velikosti,
tvaru a odění listů. Rostliny vyššího vzrůstu (až40 cm), vel-
kých, šžr.eliptických listů byly popsányjako f. latifrons Do-
MIN,rostliny lysé, s hladkými lodyhami jako f. breviciliatum
OPIL Tato proměnlivost však nedosahujevýznamnějších ta-
xonomických hodnot.

Ekologie a cenologie: Jedlové, jedlobu-
kové, habrové či dubohabrové lesy s příměsí jedle,
zřídka i v některých typech teplomilných doub-
rav, často i v druhotných smrčinách, lesní svět-
liny, paseky,okraje lesních cest. Na čerstvě vlh-

kých ažvysýchavých, většinou živinami a bázemi
bohatších, vápníkem chudých, humózních pů-
dách. Těžiště výskytu ve společenstvech řádu
Fagetalia sylvaticae, zejména svazu Fagion (dia-
gnostický druh podsvazu Galio-Abietenion); řid-
Čejive společenstvechtřídy Epilobietea angusti-
folii a v některých společenstvechsvazuGenisto
germanicae-Quercion (diagnostický druh asoci-
ace Abieti-Quercetum MRÁZ 1959).

Rozšíření v CR: Těžiště rozšíření v les-
natých oblastechmezofytika, v oreofytiku hojněji
jen na kontaktu s mezofytikem, v termofytiku
vzácněji jen v souvislejších lesních komplexech.
JerozšířentéměřnacelémúzemíČR;vzácnějise
vyskytuje v Poohří, v Polabí, dolním Pojizeří
a úvalechj. a stř. Moravy. Hojně až roztroušeně
v geomorfologicky výrazně modelovaných ob-
lastech mezofytika (zejména Povltaví, Křivoklát-
sko,Podbrdsko,Českýráj,naMoravěokolí Brna,
Moravskoslezské Beskydy a jejich předhůří,
Chřiby a další); naopak mezerovitě v územích
splochých reliéfem nabazických podkladechzvl.
vev.Čechách(Pardubicko).V oreofytikučastější
jen v Brdech, Krkonoších, v Hrubém Jeseníku
a Moravskoslezských Beskydech. Od kolinního
domontánníhostupně,s těžištěmrozšíření v sup-
rakolinním a submontánním stupni (min.: Mo-
ravský Písek, 180 m; max.: ca 900 m, více loka-
lit na Šumavě, v Krkonoších, Hrubém Jeseníku
a Moravskoslezských Beskydech).

T: vzácněaž roztr. v lesnatýchčástechtéměř všech fyt.
o. [chybějí údajez fyt. o. 5. Terez.kotl., I I. Stř.Pol., 14.Cidl.
pán., 19. B. Karp. step.J. —M: ve většině fyt. o. roztr. [chy-
bějĺ údaje z fyt. o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrčiny, 83. Ostr.
pán.].—O: 85. Kruš.hory(Špičák;Vykmanov),88.Šum.
(roztr.),87.Brdy (hojně),91.Zďár,vrchy(Ransko,Ranskáje-
zírka), 93. Krk. (roztr. v nižších polohách, max. do 900 m),
97. Hr. les. (roztr.), 99a. Radh. Besk. (roztr.).

Celkové rozšíření: Středoevropský druh souvisle
rozšířený od v. Francie a Německa na severpoj. Polsko, na
východ dosahujez.Ukrajiny, najih s.části Balkánského(Bul-
harsko, Srbsko, Chorvatsko) a Apeninského polostrova. Izo-
lovanéarelynaPyrenejskémpoloostrově.vjz. Francii, stř.as.
Polsku a naostrově Gottand, na východě nejdále v s. Turecku
a z. Kavkazu, na jihu na Peloponésu.—Mapy: HULTÉNNE
1986:761; MEUSEL et al. 1992:423.

2. Galium boreale L. — svízel severní

Galiumboreale LINNAEUSSp.Pl. 108,1753.—Syn.: Ga-
lium trinerve MOENCHMeth. Pl. 486, 1794.

Vytrvalé, trsnaté byliny s bohatě vyvinutým
kořenovým systémem a často dřevnatějícími

Tab. 10: I Galium boreale subsp.boreale, Ia —báze lodyhy s oddenkem, lb —detail dolní části lodyhy, Ic —spodní stranali-
stu.—2 G. boreale subsp.exoletum,dolní část rostliny, 2a—detail dolní části lodyhy, 2b —spodní strana listu. —3 G. rotundi-
folium, 3a—spodnístranalistu, 3b—květ.—4 Rubia tinctorum, 4a—detail části lodyhy, 4b —Okraj a spodnístrana listu.

126 Galium

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


lb

Ic

2b

2a

4b

3a

[TAB. 10] 127

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


oddenky. Lodyhy tuhé, přímé, někdy nabázi dřev-
natějící, (20—)30—60(—70)cm vys., obvykle bo-
hatě větvené, 4hranné, lysé nebo pýřité, často
s četnými sterilními prýty. Listy a palisty uspořá-
dané ve 4četných přeslenech, šir. až úzce kopi-
naté, (5—)10—40(—45)mm dl., 1,5—8,0mm šir.,
špičaté nebo uťaté, na okraji podvinuté, 3žilné,
lysé nebov dol. 1/2lodyhy pýřité. Květenstvíkon-
cová, bohatěvětvenálata vrcholíků, v obrysu šir.
vejčitá; květní stopky 1—2mm dl. Koruna kolo-
vitá, 3,5—5,0mm v průměru,bílá, téměř ažk bázi
členěná v ploché korunní cípy; semeník obvykle
s bílými háčkovitými chlupy, vz. lysý; čnělky ca
do 1/2 srostlé. Merikarpia ledvinovitá, 2—3nun
dl., ca I mm šir., s hustými bílými háčkovitými
chlupy, někdy olysávající, vz. zcela lysá. VI—VII.

la Lodyhy lysé nebo roztr. krátce štětinaté; listy
šir. kopinaté, mm dl., 3-8
mm šir., ploché, jen na okraji mírně podvi-
nuté, na vrcholu špičaté až tupé, na spodní
straně se 3 zřetelnými žilkami, lysé, jen na
okrajích a stř. Žilce někdy řídce štětinaté,

(a) subsp.borealetmavě zelené ...

b Lodyhy alespoň v dol. části pýřitě chlupaté;
listy úzce kopinaté až úzce podlouhlé, 15—35
mm dl., 1,5—2,5mm šir., na okrajích podvi-
nuté Častoaž ke stř. žilce, na vrcholu tupé až
uťaté, listy v hor. části lodyhy pouze s jednou
vyniklou stř. žilkou naspodní straně, dol. listy
na spodní straně se zřetelnou stř. žilkou a 2
postranními, mírně vyniklými žilkami, obvy-
kle hustě pýřité, světle zelené nebo šedoze-
lené . (b) subsp. exoletum

(a) subsp.boreale—svízel severnípravý
Tab. 10/1

Galium boreale subsp.boreale.—Syn. : Galium hysso-
pifolium 1-IOFFM.Deutsch. FI. 3/I :71. 1800. -G. boreale [var.]
a hyssopifolium (HOFFM.)DC. Prodr. 4:600, 1830.-G. bore-
ale [var.] intermedium DC. Prodr. 4:600, 1830.—G. meso-
carpon H. BRAUNin KERNERSchedaeAustro-Hung. VI.
67—68,1893.—G.boreale subsp.hyssopifolium (HOFFM.)so-
JÁKčas.Nár.Muz., ser.natur.,148(1979):77,1980.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 275.
PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 566a,b, 1275.—TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no 697. —Extra fines: BRAUN-BLANQUETF).
Raet. Exs., no 817. - CALLIERFI. Siles. Exs., no 1081.- Exs.
Torun., no 227.- FI. Exs. Austro-Hung., no 2202.- FI. Exs.
Bavar., no 817. —FI. Polon. Exs., no 472. —FI. Rom, Exs., no
1356. - FI. Siles. Exs., no 635. - Herb. FI. Ross., no 365. -
MAGNIERFI. SelectaExs., no 1965. Pl. Bulg. Exs., no 881.
—REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 429.

Lodyhy (30—)40—60(—70)cm. vys., lysé nebo
roztr. krátce štětinaté. Listy šir. kopinaté,
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(15—)20—40(—45)mm dl., 3—8mm šir., ploché, jen
na okraji mírně podvinuté, na vrcholu špičaté až
tupé, na spodní straně se zřetelnými 3 žilkami,
lysé, jen na okrajích a stř. žilce někdy řídce štěti-
naté, tmavě zelené.

2n = 44, 66 (extra fines)
Variabilita: V rámci areálu polymorfní polyploidní

komplex, zahrnující tetraploidní a hexaploidní stupeň.
měnlivost ve velikosti rostlin, bohatosti větvení lodyh, tvaru
a velikosti listů dala podnět k vystavení velkého mnoiství
variet a forem, vesměsvšak jde spíšeo taxonomicky málo
významný projev stanovištníchrozdílů. Důkladnější taxono-
mický rozbor však zasluhuje variabilita odění plodů. V Ev-
ropěse vyskytují rostliny s plody lysými [var. hyssopifolium
(H0FN.)DC.], kratičce štětinatými až olysalými (var, inter-
medium DC.) a hustě háčkovitě chlupatými (var. boreale), vy-
kazujĺcĺ vazbunaurčitéúzemnícelky.V Cecháchsevysky-
tuje převážnětyp rostlin s plody hustěháčkovitě chlupatými,
nahodilea velmi vzácnětyp splody lysými, naj. Moravě při-
bývá rostlin s plody lysými a naj. Slovenskuje naopakČas-
tější typ s plody lysými. V rámci celkového areáluvšak vari-
abilita v tomto znakunení dostatečnězmapována.Vzhledem
k výskytu četnýchpřechodnýchtypů, a to i v rámci jedné po-
pulace,aabsencidalšíchdiferenčníchznaků (morfologických
či ekologických) nejsouvezdeuvedenémzpracovánítypy sly-
sými či chlupatými plody hodnocenyvýše než na úrovni va-
riet, byťjsou v literatuře někdy uváděny i v hodnotě subspe-
cif [subsp. hyssopifolium (HOFFM.)SOJÁK].

Ekologie a cenologie: Slatinné louky,
slatiny, vlhké příkopy, vlhké skalní štěrbiny, za-
rostlé skály i subalpínské trávníky v karech. Roste
na vlhčích (často s kolísající vlhkostí během
roku), minerálními látkami a živinami bohatých,
humózních, slabě kyselých až zásaditých půdách.
Diagnostický druh svazů Molinion, Agrostion al-
pinae aCalamagrostion arundinaceae a asociace
Carici fritschii-Quercetum roboris CHYTRÝ et
HORÁK 1997, též ve společenstvech svazu Cari-
cion davallianae.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněažhojněna
většině území s těžištěm výskytu v termofytiku
amezofytiku, v oreofytiku vzácněji jen na bazič-
tějších podkladech. V termofytiku hojný přede-
vším v úvalech velkých řek, v sušších oblastech
může být frekvence výskytu nižší. V chladnějších
územích mezofytika, zejména nasilikátech pouze
roztroušeně (Českomoravská vrchovina a sou-
sedníúzemí),nižšífrekvencevýskytutéžvjz. Če-
chách(Klatovsko, Tachovsko).Od planárníhopo
subalpínský stupeň (max.: Hrubý Jeseník, Petrovy
kameny,ca 1430;Krkonoše,Čertovazahrádka,ca
1300m). - Mapy:SLAVÍKin KvětenaCR6:33,
2000 (bez rozlišení subspecií).

Celkové rozšíření: Evropa,Asie a SeverníAmerika;
v Evropě chybí naPyrenejskémpoloostrově (vyjma několika
izolovanýcharelv s.Španělsku),v z. as.Francii,Belgii, Ho-
landskua sz.Německu.Na jihu dosahujes. Itálie, Slovinska,
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Srbska,v Bulharsku jen několik izolovaných výskytů, a dále
navýchod přesRumunskoa Ukrajinu doevropskéčásti Ruska
odkud pokračuje až do mírného pásu Asie. —Mapy: HULTĚN
AA 1958:105; HULTĚNNE 1986:758; a). 1992:423.

(b) subsp. exoletum (KLOKOV) SOJÁK— svízel
severní volyňský Tab. 10/2

Galiumborealesubsp.exoletum(KLOKOV)SOJÁKČas.
Nár.Muz.,ser. natur., 150(1981):132, 1982.—Syn.: Galium
exoletum KLOKOV in Flora USSR 10:458, 1961.

Lodyhy 20-40 cm vys., alespoňv dol- části
pýřitě chlupaté; listy úzce kopinaté až úzce po-
dlouhlé, 15—35mm dl., 1,5—2,5mm šir., na okra-
jích podvinuté často až ke stř. žilce, na vrcholu
tupéažuťaté,listy v hor. části lodyhy pouzesjed-
nouvyniklou stř.žilkou naspodnístraně,dol. listy
na spodní straně se zřetelnou stř. žilkou a 2 po-
stranními, mírně vyniklými žilkami, obvykle
hustěpýřité, světle zelenénebo šedozelené.

2n=44 (CR:20b.Hustop-pah.)
Ekologie a cenologie: Subxerotermní

trávníky navysýchavých, hlubokých, hlinitých až
jílovitohlinitých, vápnitých, silně humózních pů-
dách neutrální až slabě zásadité reakce. Nejčas-
těji ve společenstvech svazu Bromion erecti.

Rozšíření v ČR: Jennaj. Moravěs těžiš-
těm výskytu v Hustopečské pahorkatině a v teplé
části podhůří Bílých Karpat v kolinním stupni
(min.: Čejč,kopecŠpidlák,ca 210m; max.: Su-
chov, kopec Draha, ca 350 m).

T: 17a.Dunaj. kop. (Nový Přerov), 19.B. Karp. step.
(roztr.), 20b. Hustopeč. pah. (roztr.).

Celkové rozšíření: V literatuře není tento taxon často

rozlišován, a proto nelze spolehlivě určit jeho areál. Byl po-
psán z Ukrajiny, moravské lokality představují dosti vzdále-
nou izolovanou arelu; lzeočekávatjeho výskyt i v dalšíchob-
lastech v. Evropy.

3. Galium rubioides L. —svízel mořenovitý
Galium rubioides LINNAEUSsp. Pl. 105, 1753. - syn.:

Galiumborealesubsp.rubioides(L.) CELAK.Prodr.Květ.Ces.
2:278, 1873.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 693.—Extra
fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2201. - FI. Rom. Exs., no
1359a,b.—SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 67.

Vytrvalé byliny s dlouhými plazivými od-
denky. Lodyhy 40—80(—100)cm vys., přímé, bo-
hatě větvené, 4hranné, hladké, lysé nebo v dol.
části roztr. chlupaté, na bázi často dřevnatějící.
Listy a palisty ve 4četných přeslenech,podlouhle
vejčité ažvejčité neboeliptické, 35—60(—70)mm
dle, 10—25mm šir., na spodní straně s vyniklými
3 hlavními žilkami a zřetelnou síťnatou žilnatinou,
kožovité, na vrcholu tupě špičaté, na okrajích
s roztroušenými drobnými papilami. Květenství
terminální, v obrysu šir. vejčité, latovité, vrcho-

líky ± nahloučené na konci větví květenství;
květní stopky (2—)3—5mm dl. Koruna kolovitá,

mm v průměru, bílá, téměř ažk bázi čle-
něná v ploché korunní cípy; semeník většinou
lysý, řidčeji chlupatý, Čnělkysrostlé do 1/3—1/2.
Merikarpia polokulovitá, 3—4mm dl., 1,5—2,5mm
šir., tmavě hnědá až hnědočerná, s mírně nafouk-
lým perikarpem, většinou lysým, řidčeji chlupa-
tým. VI-vn. Hkf.

2n = 66 (extra fines)
V 2. pol. 19. stol.druh nalezenv Praze(obora

Hvězda; Zbraslav) a u Teplic, nejspíše náhodně
zavlečen. Literární údaje z dolního Pomoraví
aPodyjí (DOSTÁLNováKvět.ČSSR2:769,1989)
nebyly potvrzeny, herbářové doklady z tohoto
území nejsou. V novější době druh nebyl na na-
Šemúzemí nalezen. Roste na slatinných loukách,
v lužních lesích, přechodněi na zbahnělýchokra-
jích polí; většinou na vlhkých, živinami bohatých
humózních půdách. Těžiště rozšíření ve v. Ev-
ropě: Polsko, Slovensko, Rakousko, najihu po stř.
Bulharsko, na východ po Ukrajinu. Do z. Evropy
nahodile zavlékán.

Sect. 2. Hylaea (GRISEB.)EHREND.
Syn.: Asperula sect.Hylaea GRISEB.—A. Galioidae

DC. —A. sect. Chlorostemma LANGE. — Galium sect. Tricho-

carpa (POBED.)POBED.

Vytrvalé byliny vonící po kumarínu; listy
a palisty v 6—9četnýchpřeslenech s jedinou vy-
niklou žilkou; koruna nálevkovitá, bílá; merikar-
pia s háčkovitými chlupy.

4. Galium odoratum (L.) Scop. —svízel vonný
(mařinka vonná) Tab. 11/3

Galium odoratum (LINNAEUS)SCOPOLIFI. Carniol., ed.
2, 1:105,1771.-Syn.: Asperu1aodorataL. sp. Pl. 103,1753.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 273. —
PEľRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 1087.—TAUSCHHerb. FI.
Bohem., no 679. —Extra fines: BRAUN-BLANQUĚrFI. Raet.
Exs., no 587. —DÖRFLERHerb. Norm., no 5468. —FI. Exs. Ba-
var., no 1139. - FI. Lituan. Exs., no 78. - FI. Olten. Exs., no
471. -FI. Rom. Exs., no 994. -FI. Siles. Exs., no 138.- Herb,
FI. Ross., no 880. MAGNľER FI. Selecta Exs., no 1195.- PL
Brit. Exs., no 153. Bulg. Exs., no 289.- Pl. Polon. Exs.,
no 35. — REVERCHONPl. Corse, no 404. — SCHULTZ Herb.
Norm., no 5468. —SINTEMSIter Orient., no 4099, 5784. —SIN-
TENISIter Thessal., no 878.

Vytrvalé, po kumarinu vonící byliny s dlou-
hými bohatě větvenými tenkými kořeny a plazi-
vými, dl. článkovanými oddenky.Lodyhy přímé,
obvykle nevětvené, (10—)20—30(—40)cm vys.,
zřetelně 4hranné, lysé, jen na uzlinách chlupaté.
Listy a palisty v 6—9četnýchpřeslenech,eliptic-
ké, řidčeji podlouhle obvejčité, mm
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dl., 5—15mm šir., na vrcholu špičaté, krátce osin-
katé, řidčeji hrotité, na okraji s roztroušenými,
k vrcholu obrácenými osténkatými chlupy, lysé,
tmavě zelené,sušenímčernající. Květenství kon-
cová rozvolněná lata vidlanů; květní stopky 2—4
mm dl. Koruna nálevkovitá, 4—5mm dl., bílá, ko-
lunní trubka zřetelná,korunní cípy zdéli 1/2 ko-
runy; semeník s četnými háčkovitými chlupy,
čnělky do 2/3 srostlé. Merikarpia polokulovitá,
2,8—3,3 mm dl., 2,2—2,6mm šir. (měřeno bez háč-
kovitých chlupů), tmavě hnědá až černá, lesklá,
s hustými háčkovitými chlupy až 1 mm dl.
V(-vł). 1--1kf.

2n 44 (čR: 20b.Hustop.pah.,n = 22)
Variabilita: Proměnlivý předevšímve znacíchna lis-

tech. Byla popsánařadavariet a forem, avšakbez větší taxo-
nomické hodnoty (např.var.latifolia MARSSON—listy nápadně
široké, ažobvejčité; var,angustifolia HOLUBY—listy nápadně
úzké; f. coriacea ROHLENA—listy tuhé,kožovité; f. axilliflora
DOMIN—rozložité, bohatě větvené květenství; f. grandiflora
(OPE)—nápadněvelké květy).

Ekologie a cenologie: Bukové, buko-
habrové, habrové, řidčeji dubohabrové a dubové
lesy, nezřídka i v náhradních smrkových lesích,
vzácněji v sušších subalpínských nivách v karech,
Častý podél lesních cest a na pasekách. Roste na
čerstvě vlhkých, humózních, hlinitých, kyprých
půdách bohatých na živiny, kyselých až slabě
zásaditých. Převážně ve společenstvech tříd
Querco-Fagetea a Epilobietea angustifolii; dia-
gnostický druh svazu Fagion, též ve společen-
stvech svazu Calamagrostion arundinaceae,
Aceri tatarici-Quercion ZóLYOMI 1957 [diagnos-
tický druh asociace Quercetum pubescenti-robo-
ris (ZÓLYOMI1957) MICHALKOet DŽATKO1965].

Rozšíření v ČR: V celém území roztrou-
šeně až hojně s těžištěm výskytu v lesnatých ob-
lastech mezofytika a v nižších polohách oreofy-
tika. Chybí na Podbořansku a v dolním Poohří,
vzácně nebo roztroušeně na Středočeské tabuli,
v dolním Pojizeří a ve v. Polabí. Málo údajů je
rovněž z Tepelské vrchoviny, Rakovnické pa-
horkatiny, vzácně na Blatensku, jen místy v Polo-
mených horách. V oreofytiku častý přibližně ješte
do výšky kolem 900 m. Rozšířen od planárního
do subalpínského stupně (min.: Lanžhot, ca 150m;
max.: Hrubý Jeseník, Velká kotlina, ca 1300 m).

T: téměř ve všechfyt. o. [chybí ve fyt. o. 2. Stř. Poohří,
5. Terez. kotl.], vz. ve fyt. o. 3. Podkruš. pán. (Kadaň), 7. Stře-
dočes.tab.(jen b.Podřip.tab.:Říp;Krabčice),12.Dol.Pojiz

(Kosmonosy;Jenichov;Řepín),mezerovitěve fyt o. 9. Do).
Povlt. (údolí Vltavy a přilehlých potoků v j. části okresu), 15.
Vých. Pol.—M: téměř ve všechfyt. o. [údajechybějí z fyt. o.
23. Smrč.,24. Hor. Poohří], roztr. ažvz. ve fyt. o. 28. Tep. vr-
chy, 30. Jesen.-rak. ploš., 36a. Blat. (Drahenický Málkov). —
O: ve všech fyt o. hojně až roztr.

Celkové rozšíření: Rozšířen převážněv od
FrancieaBritskéhosouostrovínaseverpojz Norsko,j. Švéd-
sko,navýchod přesBčlonłsko do stř. částievropskéhoRuska,
najih přesUkrajinu a Rumunskodo s.ČástiBalkánského
ostrova (Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko) a Itálie. Izolované
arelyveŠpanělsku,s. Turecku,naKavkaze,ve StředníAsii
a v Japonsku.—Mapy: WALTERArealkunde 162, 1954;HUL-
TÉNNE 1986:759; MEUSELet al. 1992:423.

Význam: V lidovém léčitelství se někdy
používánať,sbíranákrátcepřed rozkvětem,pro
svůj vysoký obsah tříslovin, kumarínu a glyko-
sidu (asperulosid).

Sect. 3. Trachygalium K, SCHUM.

Vytrvalé byliny; lodyhy i listy s četnými
nazpět obrácenými osténky; listy s palisty
v Očetnýchpřeslenech,sjedinou vyniklou žil-
kou; koruna nálevkovitá s krátkou korunní trub-
kou, bílá; merikarpia zřetelně kuželovitě hrbol-
katá.

5. Galium rivale (SIBTH.et SM.) GRISEB.—sví-
zel potoční (mařinka potoční) Tab. 11/4

Galium rivale (SIBTHORPet SMITH)GRISEBACHSpicil. FI.
Rume]. 156, 1844.—Syn.: Asperula rivalis SIBTH.et SM.FI.
Graec. Prodr. 1:87, 1806. —A. aparine BIEB. FI. Taur. Cauc.
1:102, 1808.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 652. —FI. Exs.
Reipubl. Bohem. Slov., no 1269.—PETRAKFI. Bohem. Mo-
rav. Exs., no 193, —Extra fines: FI. Graeca Exs., no 1062. —
REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 1250.

Vytrvalé byliny s tenkými dlouhými kořeny.
Lodyha poléhavá nebo vystoupavá, chabá,
40—80(—130)cm dl., 4hranná, draslavá, na hra-
nách s nazpět obrácenými drobnými osténky.
Listy a palisty v 6—8četnýchpřeslenech,eliptické
nebo Šir. obkopinaté, mm dl.,
4—8mm šir., hrotité, na okraji mírně podvinuté,
s četnými nazpětobrácenými drobnými osténky,
lesklé, lysé, na svrchní straněspřitisklými špiča-
tými papilami, na spodní straněobvykle hladké.
Květenství terrninální, latovité, bohatě větvené,
složené z 3—5květýchvrcholíků; květní stopky
1—3mm dl. Koruna krátce nálevkovitá, 2—3mm
v průměru, bílá, korunní trubka stejnědlouhájako

Tab. 11: 1 Galium glaucum, lysý typ, la detail části lodyhy, lb —spodnístrana listu, Ic —plod. —2 G. glaucum, chlupatý
typ, 2a —detail části lodyhy, 2b —spodní strana listu. 2c —Okraj listu. —3 G. odoratum, 3a—květ, 3b—plod. —4 G. rivale,
4a—dolní část rostliny, 4b —detail části lodyhy, 4c —spodnístrana listu, 4d —plod, 4e—detail povrchu perikarpu.
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korunní cípy; semeník za plodu s drobnými hr-
bolky, čnělky srostlédo 1/2.Merikarpia ledvino-
vitá, 2—3mm dl., ca 1mm Šir., hnědá, s hustými
kuželovitými hrbolky na povrchu. VI—VIII. Hkf.

2n = 22, 44, 66 (extra fines)
Variabilita: U násmálo proměnlivý druh, významnější

variabilita karyologická i morfologická je známapředevším
z j. a jv. části areálu, kde druh vytváří poměrně složitý po-
lyploidnĺ komplex.

Pozn ámka: Ve sterilním stavuje často zaměňován sGa-
lium aparine. Spolehlivým rozlišovacím znakemje mimojiné
charakteroděnílistů: G. rivale má listy na obou stranáchlysé,
lesklé, pouzes nazpětobrácenými osténky,G. aparine mána
svrchnístraněmatných listů vedle osténekještě měkkékrátké
přímé chlupy.

Ekologie a cenologie: Břehy řek, kanálů
apotoků, pobřežní křoviny a okraje bažantnic, ně-
kdy i na zruderalizovaných místech v okolí vod-
ních toků, méněčastobřehy stojatých vod. Roste
na vlhkých až zamokřených, lehkých až těžších
půdách bohatých na živiny. Diagnostický druh
svazuSenecionfluviatilis, též v antropogenních
lemových společenstvech třídy Galio-Urticetea.

Rozšíření v CR: Těžištěvýskytunav.astř.
MoravěodkudpronikáažnaOpavsko.Castýpře-
devšímpodélvětšíchmoravskýchaslezskýchřek
ajejich přítoků: Dyje, Svitava (v okolí Brna), Mo-
rava,Bečva,Opava.Ojedinělezavlékáni doČech:
staré lit. údaje z Prahy, nově na Rožďalovicku;
nenívyloučeni dalšínáhodnývýskyt v Čechách.
ÚzemímMoravy probíház. hranice souvislého
rozšíření. Roste od planárního do kolinního,
vzácně do submontánního stupně (max.: údolí
Opavy u Vrbna pod Pradědem, ca 500 m).

T: 9. Dol. Povlt. (Praha-Radlice, lit., zavlečený). IOb.
Praž. kotl. (Praha-Vinohrady,bývalá Kanálská zahrada, lit. ,
zavlečený), 13a. Rožď. tab. (Rožďalovice, zavlečený). 16.
Znoj.-brn. pah.(údolí Svitavy uBrna), 17b.Pavl.kop. (Perná),
17c.Milov.-valt. pah.(Úvaly), 18.Jihomor.úv.(častýzejména
v aluviu Moravy a Dyje), 19.B. Karp. step. (Hrubá Vrbka),
20.Jihomor.pah.,21.Haná.—M: 68.Mor. podh.Vysoč. (údolí
Svitavy mezi Blanskem a Adamovem), 70. Mor. kras (Jose-
fov), 71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv., 73b. Hanuš. vrch.
(Zábřeh,Václavov),74b. Opav.pah.(roztr. podél řeky Opavy:
Zábřeh; Štemplovec;Neplachovice),75. Jes.podh. (údolí
Opavy mezi Vrbnem pod Pradědem aKarlovicemi), 76a.Mor.
bránavl. (zvl. v údolí Bečvy ajejích přítoků), 77c.Chřiby, 78.
B. Karp. les., 79. Zlín. vrchy, 80a. Vset. kotl. (údolí Vsetín-
ské Bečvy), 81. Host. vrchy (Rajnochovice; Vlčková).

Starý literárníúdajo výskytuGaliumrivale naŠumavě
(Strážný)je nepravděpodobnýa je zpochybňovánjiž Cela-
kovským(Prodr.Květ. čes. 2:271, 1873).

Celkové rozšíření: Těžištěrozšířeníve v. Evropě; na
západpo z. Moravu, na severpo jv. Polsko, najihu Balkán-
ský poloostrov; na východ zasahuje až na z. Sibiř a do Malé
Asie; nahodile zavlečeni v z. Evropě.—Mapy: HULTĚNNE
1986:761.

6. Galium uliginosum L. —svízel slatinný
Tab. 12/1

Galium uliginosumLINNAEUSsp. Pl. 106, 1753.-Syn.:
Galium gracile WALLR.Sched Cit. 1:57, 1822.

Exsikáty: FI. Exs.Reipubl.Čechoslov.,no1366.—PE-
TUK FI. Bohem. Morav. Exs., no 565. —TAUSCHHerb. FI. Bo-
hem., no 690. —Extra fines: FI. Rom. Exs., no 1362.—FI. Si-
les. Exs., no 637, 827. -Gerb. FI. SSSR, no 4624a. -Pl. Brit.
Exs., no 156. —REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 1325. —Re-
liq. Maill., no 1208.

Vytrvalé byliny s tenkými dlouhými kořeny
a krátkými oddenky, bez sterilních přízemních
prýtů. Lodyha chabá, přímá, vystoupavá nebo po-
léhavá, (10—)20—50(—70)dl., 4hranná, na hranách
draslavá nazpět obrácenými drobnými osténky.
Listy a palisty v (5—)6—8četnýchpřeslenech,ob-
kopinaté, (8—)10—20(—25)mm dl., (1—)2—3(—4)
mm šir., zašpičatělé, zakončené zřetelnou chru-
pavčitou osinkou, na okrajích draslavé četnými,
obvykle nazpět obrácenými drobnými osténky,
i po usušení živě zelené, lesklé. Květenství ter-
minální, latovité, bohatě větvené, jednotlivé vr-
cholíky 3—5květé;květní stopky 1—3mm dl. Ko-
runa krátce nálevkovitá až miskovitá, 1,5—3,0mm
v průměru, bílá, korunní cípy zdéli 2/3 koruny;
semeník s četnými kuželovitými hrbolky, čnělky
srostlécado 1/2.Merikarpia ledvinovitá, 2—3mm
dl., tmavěhnědá,sčetnými kuželovitými hrbolky.
VI-VII(-VIII). Hkf.

2n 44(čR: 1la. všet. Pol.),22 (extrafines)
Variabilita: Velmi proměnlivý zejména ve velikosti

rostlin, charakteruvětvení lodyh a míře draslavosti listů a lo-
dyh: vesměsvšakjde o ekomorfózy vznikající v závislosti na
stanovištních podmínkách. Krajní morfotypy bývají často za-
měňovány s ostatními svízeli; drobnější, jen nevýraznědra-
slavé rostliny bývají nesprávně určovány jako Galium pumi-
lum, Od kterého se však liší větší, miskovitou až nevýrazně
nálevkovitou korunou; naopakstatnějšíexemplářena sušších
stanovištíchpřipomínají G. album, Odkterého se liší přitom-
ností nazpětobrácenýchosténků na lodyze a listech; v nepo-
slednĺ řadě bývá zaměňován za G. palustre, od kterého se liší
listy zakončenýmichrupavčitou osinkou, napovrchu výrazně
hrbolkatými merikarpii a svěžezelenoubarvou i po usušení.

Ekologie a cenologie: Rašelinné louky,
nehnojené,vlhčí pastviny, řidčeji břehy vodních
toků anádrží. Na vlhkých ažzamokřených, též stří-
davě vlhkých, slabě kyselých až slabě zásaditých

Tab. 12: I Galium uliginosum, la —detail části lodyhy, lb —spodní stranalistu, Ic —plod, Id —detailpovrchu perikarpu.—2
G.palustre, 2a—detail části lodyhy, 2b—spodní stranalistu, 2c—plod. —3 G. elongatum,3a—detail části lodyhy, 3b—spodní
stranalistu. —4G. saxatile, 4a—spodní strana listu, 4b —plod, 4c —detail povrchu perikarpu.
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půdách. Převážněve společenstvechřádů Cari-
cetaliafuscae aMolinietalia, též však Nardetalia.

Rozšíření v CR: Roztroušeně téměř v celé
oblasti termofytika, mezofytika a v nižších polo-
hách oreofytika. V teplejších a suššíchúzemích
bývá frekvence výskytu řidší. Nápadnější hiát je
v Dyjsko-svrateckém úvalu a na Hané. Od pla-
nárníhoaždomontánníhostupně,ojedinělei výše
(min.: více lokalit v Dolnomoravském úvalu
v pásu ca 17(A80 m; max: Hrubý Jeseník,Ver-
nířovice, Jelení studánka, ca 1300 m).

T: roztr. téměř ve všechfyt. o. [chybí neboúdajechybějí
z 17.Mikul. pah., 18a.Dyj.-svr. űv., 20a.Bučov.pah.l, vz. až
roztr.v 5.Terez.kotl. (Oleško—Hrobce),8.Čes.kras(Rado-
tfnské údolí), 20b. Hustop. pah. (Jestřabice),21. Haná (Olo-
mouc). —M: roztr. téměř ve všech fyt. o. [chybí nebo údaje
chybějí z 29.Doup. vrchy, 44. Milešov. střed.],—O: roztr. ve
všech fyt. o.

Celkové rozšíření: Evropa vyjma Pyrenejského,
ApeninskéhoaBalkánskéhopoloostrova;najihu dosahujePy-
renejí, s. Itálie, Slovinska a Srbska, dále na východ přes Ru-
munskoaUkrajinu do evropskéčásti Ruskaadáleaž naz. Si-
biř. - Mapy: HULTÉNNE 1986:764;MEUSELet al. 1992:424.

Sect. 4. Aparinoides (JORDAN)GREN.
Syn. : Galium „groupe" Aparinoides JORDAN

Vytrvalé byliny; listy s palisty ve 4—6četných
přeslenech,sjedinou vyniklou žilkou; koruna ko-
lovitá, bílá; merikarpia kulovitá, hladká, lysá.

7. Galiumpalustre L. —svízel bahenní Tab. 12/2
Galiumpalustre LINNAEUSsp. Pl. 105, 1753.
Exsikáty: DOMINet KRAJINAFI. Cechoslov.Exs.,no

85. - Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs., no 138. - Exs. To-
run., no 36. - FI. Exs. Austro-Hung., no 2219. - FI. Polon.
Exs., no 473.- FI. Siles. Exs., no 484.- HAYEKFI. Stir. Exs.,
no 567.

Vytrvalé byliny s tenkými, bohatě větvenými
kořeny a oddenky, s četnými sterilními prýty,
často plazivými a kořenujícími. Lodyha chabá,
poléhavá nebo vystoupavá, při bázi často kořenu-
jící, 20—60(—80)cm dl., 0,5—0,8mm šir.,4hranná
s nevýraznými lištami na hranách, hladká, nebo
jen mírnědraslavádrobnými ostrými papilami na-
zpět obrácenými, lysá. Listy a palisty ve4(—5)čet-
ných přeslenech,úzceobkopinaté až obkopinaté,
(5—)7—14(—17)mm dl., (1,8—)2,2—3,0(—4,0)mm
šir., tupé nebo zaokrouhlené, lysé, i na okrajích
hladké, trávově zelené, sušením černající. Kvě-
tenství terminální, válcovité, bohatě větvené;
květní stopky 2—3 mm dl. Koruna kolovitá,
2,5-4,0 mm v průměru, téměř až k bázi členěná
v miskovitě prohnuté korunní cípy, bílá; pylová

jen na bázi. Merikarpia kulovitá, 1,4—1,6mm
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v průměru, černá, lesklá, na povrchu jemně zvrás-
něná. VI-VII. 1-1kf.

2n= 24(ČR: vícezjištěníz celéhoúzemí),48
(extra fines)

Variabilita: Značněproměnlivý druh,alevariabilita je
na našemúzemí taxonomicky málo významná.Byla popsána
řada vnitrodruhových jednotek, z nichž k ekologicky i mor-
fologicky významnějším patří var. caespitosumG, F. W.
MAYER,někdyhodnocenái jako poddruh [subsp.caespitosum
(G. E W. MAYER)OBERDORF.I,pro niž typické znaky jsou:
tvorba četnýchplazivých sterilních prýtů, častokořenujících,
lodyhy poléhavé, někdy kořenující. Populace rostlin tohoto
typu rostouzejménana stanovištíchs velmi sporýmvegetač-
ním krytem, typická jsou např. obnaženádna rybníků, břehy
vodních nádrží s kolísající vodní hladinou, břehy odvodňova-
cíchkanálů,příkopypodélnověbudovanýchlesníchcestapod.
Kultivací rostlin však bylo zjištěno, že tento charakteristický
morfotyp představujespíšestanovištní modifikaci, z hlediska
taxonomického nedosahující vyšší hodnoty než varieta, byť
nelze vyloučit určitý geneticky fixovaný podíl najeho vzniku.

Ekologie a cenologie: Rašelinné, též
aluviální zaplavované louky, bahnité břehy vod-
ních nádrží, potoků a kanálů, okolí pramenišť
a tůní v lužních lesích, obnažená rybniční dna,
vlhké bahnité příkopy podél lesních cest. Roste
většinou na živinami bohatých, organických i mi-
nerálních, slabě kyselých až slabě zásaditých pů-
dách s vysokou hladinou podzemní vody (snáší
i sezónní přeplavování). Diagnostický druh svazů
Cnidion venosi, Magnocaricion elatae, Phragmi-
tion communis a Alnion glutinosae, též ve spole-
čenstvech svazu Littorellion uniflorae, Caricion
fuscae apod.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněažhojněté-
měř v celém území, s těžištěm rozšíření v mezo-
fytiku a nižších polohách oreofytika. V termofy-
tiku jsou lokality soustředěny především do území
s kumulací vlhkých biotopů. Vyskytuje se od
planárního až do montánního stupně, vzácně
i výše (min.: Lanžhot, ca 150 m; max.: Krušné
hory, Háj, vrch Macecha,ca 1100m; Šumava,
Horská Kvilda, 1050 m).

Celkové rozšíření: Evropa vyjma nejjižnějších Ob-
lastĺ Pyrenejského,ApeninskéhoaBalkánskéhopoostrova;na
východ zasahuje až do Malé Asie, na Kavkaz a dále až na z.
Sibiř. V SeverníAmerice v sv.části USA, synantropněi v Jižní
Americe (Buenos Aires). —Mapy: HULTENAA 1958:17 ; HUL-
TĚN FA 1968:839; HULTĚNNE 1986:760; MEUSEL et al.
1992:424.

8. Galium elongatum C. PRESL—svízel pro-
dloužený Tab. 12/3

Galium elongatum C. PRESLin J. et C. PRFSLDelic. Prag.
119, 1822. -Syn.: Galium MORESstiQ. Sard. 55,
1827.—G.palustre var.elongatum(C. PRESL)REICHENB.Icon.
FI. Germ. 17, 144. tab. 95, fig. 3, 1855.-G. palustre subsp.
elongatum (C. PRESL)HAYEK in HEGI lil. FI. Mitt.-Eur.
6/1:222, 1918.
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Exsikáty: FI.Exs.Reipubl.Cechoslov.,no 1367(ut G.
palustre L.). —Extra fines: BRAUN-BLANQUETFI. Raet. Exs.,
no 785.—CALLIERFI. Siles. Exs., no 139(ut G.palustre var.
brachyphyllum Opłz).

Vytrvalé byliny s tenkými, bohatěvětvenými
kořeny a krátkými oddenky, bez plazivých koře-
nujících sterilních prýtů. Lodyha přímá nebo vy-
stoupavá, cm vys., 0,8—2,0
mm šir., 4hranná, křídlatá, křídla většinou ná-
padně světlá, hladká nebo jen mímě draslavá na-
zpět obrácenými drobnými papilami. Listy a pa-
listy ve 4(—5)četnýchpřeslenech,šir. eliptické až
eliptické, mm dl.,
(—4,0)mm šir., zaokrouhlené nebo uťaté, lysé, i na
okrajích hladké, trávově zelené, sušením černa-
jícĺ. Květenství terminální, v obrysu šir. vejčité,
bohatěvětvené;květní stopky 2-4 mm dl. Koruna
kolovitá, (3,0—)4,0—5,3(—5,8)mm v průměru, bílá,
do 2/3 členěná v miskovitě prohnuté korunní cípy;
pylová zrna 21—22gm dl., 17—18um šir.; čnělky
srostlé do 1/3. Merikarpia kulovitá, 1,6-2,0 mm
v průměru, černá,lesklá, napovrchujemně zvrás-
něná.VI—VII (kvete asi 0 14 dní později než G.
palustre). Hkf.

2n = 96 (ČR: více zjištěníz celéhoúzemí)
Ekologie a cenologie: Bahnité břehy eu-

trofních stojatých vod, odvodňovacích kanálů,
prosvětlené mokřady v lužních lesích. Na živi-
namiszejména dusíkembohatých, slaběkyselých
až slabě zásaditých, zbahnělých, humózních pů-
dách. Nejčastěji roste ve společenstvech řádů
Magnocaricetalia a Phragmitetalia, případně
svazu Alnion glutinosae.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv termofy-
tiku a mezofytiku, v oreofytiku jen vzácně.Nej-
větší četnost výskytu je v lužních polohách úva-
lových území, v pánvích a v níže položených
rybničních oblastech (horní Poohří, Polabí, Bu-
dějovická a Třeboňská pánev, Ralsko-bezdězská
tabule,Vidnavsko, Haná,Dyjsko-svratecký aDol-
nomoravský úval). Od planárníhodo submontán-
níhostupně,vzácněi výše(max.:Žďárskévrchy,
rybník Sykovec, ca 700m).

T: 3. Podkruš.pán.(Teplice; Chomutov), 5a.Dol. Poohří
(Budyně, Budyňský les), 9. Dol. Povlt. (Roztoky), IOb. Praž.
kotl. (Praha-Libeň),I I. Stř.Pol. (roztr.),12.Dol. Pojiz.(Ce-
čelice), 13a. Rožď. tab. (roztr.), 14a.Bydž. pán., 15.Vých.
Pol., 16.Znoj.-brn. pah.(Brno), 18.Jihomor. úv., 19.B. Karp.
step.(Tvarožná Lhota,Vojšice), 20. Jihomor.pah.(roztr.), 21.
Haná.—M: 24. Hor. Poohří (roztr.), 32. Křivokl., 35. Podbrd.
(roztr.), 36.Horaž.pah.,37b.Suš.-horaž.váp.(Rabí), 37e.Vo-
lyň. Předšum. (Strakonice), 37f. Strak. váp. (Strakonice, Do-
lejší rybnłk; Domanice,Hořejšírybník), 371.Českokr.Před-
šum. (ČeskéBudějovice,břeh Malše),37p. Novohr.podh.
(Žumberk),38. Bud.pán.,39. 'Geboň,pán..41, Stř.povit.
(roztr.),42.Votic.pah.(roztr.),47.Šluk.pah.(NovéHraběcí),

52.Ral.&z. tab.(roztr.),53a.Českolip.kotl. (roztr.),57a.Bě-
lohr. (Miletín), 61.Dol. Poorl. (roztr.), 62. Litomyš. pán.(Kor-
nice u Litomyšle), 64a.Průh. ploš. (Praha-Hrnčíře),65. Kut-
noh. pah. (Mlékovice), 66. Hornosáz. pah. (Chotěboř), 67.
Českomor.vrch.(roztr.),68.Mor.podh.Vys.(roztr.),69.Že-
lez. hory (roztr.), 70. Mor. kras (údolí Punkvy, roztr.), 71a.
Bouz. pah. (Mladeč), 7 lb. Drah. ploš. (Jedovnice), 75. Jes.
podh. (Bohuslávky), 76a. Mor. bránavl. (roztr.), 77c. Chřiby
(Kudlovice), 79. Zlín. vrchy (Jasenná), 80a. Vset. kotl. (Rož-
nov), 81.Host. vrchy (Lukoveček), 83.Ostr. pán. (Louky nad
Olzou).—O: 91.Žďár.vrchy (roztr.),95a.Ces.hřeb.(Černá
Voda; Nová Ves u Neratova).

Vzhledem k velmi častým záměnám s Galium palustre
nemohly být do tohoto přehledu zařazenyliterámĺ nedokla-
dovanéúdaje.Absencevýskytu v určité oblasti pak můžebýt
spíše následkemmalé prosbíranosti regionu než skutečným
hiátem v rozšíření.

Celkové rozšíření: Evropa vyjma sv.části; údajene-
jsou známy z Irska, Norska a oblastí severněod polárního
kruhu. Na východ po jz. Finsko, Polsko,Ukrajinu a dále až
doMaléAsieanaKavkazNajihu nejsouúdajezj. částiŘecka
a Peloponésu; zasahuje též až do s. Afriky. V Severní Ame-
rice sv. oblasti USA. —Mapy: MEUSELet al. 1992:424.

Sect. 5. Galium

Syn. : Galium sect.Galiotypus DUMOfľr.—G. [ser.l Eu-
galium DC. —G. SXanthogalia DC. —Asperula sect. Tricho-
galiopsis LANGE.—A.sect. Cynanchica Brachyanthae Bołss.
—Galium sect. Brachyantha POBED.

Vytrvalé byliny; listy a palisty v 6—12četných
přeslenech, sjedinou vyniklou žilkou; koruna ko-
lovitá, žlutá; merikarpia lysá nebo krátce chlu-
patá, hladká nebo jemně zvrásněná.

9. Galium verum L. —svízel syřišťový Tab. 13/I
Galium verumLlNNAEUSsp. PL 107, 1753. -Syn.: Ga-

lium luteum MOENCHMeth. Pl. 485, 1794.
Exsikáty: FI.Exs.Reipubl.Cechoslov.,no 1365.—PE-

TRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 1089. —TAUSCH Herb. FI.
Bohem., no 696. —Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs., no 132,
133, 134, 823, 825. -FI. Distr. Bacov. Exs., no 261. -FI. Exs.
Austro-Hung., no 2221. —FI. Siles. Exs., no 591. —PI. Bulg.
Exs., no 85.

Vytrvalé trsnaté byliny s dlouhými, bohatě
větvenými kořenyačastodřevnatějícími oddenky.
Lodyhy tuhé, na bázi dřevnatějící,
cm vys., bohatě větvené, v hor. části 4hranné,
v dol. části oblé, pouze se2 zřetelnými podélnými
lištami, hladké, lysé nebo krátce pýřité, prostřední
lodyžní články 2—3xdelší než listy. Listy a palisty
v 8—12(—14)četnýchpřeslenech,podlouhlé ažčár-
kovitě obkopinaté, 20—30mm dl., (0,5—)0,8—1,5
mm šir., zašpičatělé,na okrajích podvinuté ažke
stř. žilce, roztr. pýřité, lesklé, od lodyhy rovno-
vážně odstálé. Květenství terminální, latovité,
bohatěvětvené,v obrysuúzceažŠir.vejčité, větve
květenství několikrát delší než příslušná interno-
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dia; květní stopky 1—2mm dl. Koruna 2,5—3,5mm
v průměru, žlutá nebo citronově žlutá, vonná, čle-
něná ca do 2/3 v ploché korunní cípy; prašníky
3—4mm dl.; čnělky srostlé do 1/2. Merikarpia led-
vinovitá, 1,0—1,3mm dl., 0,7—0,8 mm šir., tmavě
hnědá, na povrchu nepravidelně zvrásněná.
VI-VII. 1-1kf.

2n=44(ČR:7b.Podřip.tab.),22(extrafines)
Variabilita: Projevuje sezejménavevýšcerostlin, ve-

likosti listů, charakteru větvení květenství a v délce květních
stopek.Nápadnějšívariabilita je rovněž v oděnílodyh a listů.
Vesměssevšakjedná o taxonomicky nevýznamnéodchylky.
V rámci areálunalezenédiploidní a tetraploidní cytotypy ne-
jsou taxonomicky hodnoceny,i když vykazují určité morfo-
logické i geografické diference. Zatímco tetraploidní počty
byly zjištěny na rostlinách pocházejícíchz různých částí are-
úlu, diploidní cytotyp sezdá být omezenna jv. Evropu, kde
se však vyskytuje společně s tetraploidními populacemi.
K námnejbližší údajeo diploidních rostlinách pocházejíz Io-
kalit v Rakousku.

Ekologie a cenologie: Suché trávníky,
travnaté a křovinaté stráně, vřesoviště, pastviny
a meze, výslunné lesní lemy, rozvolněné prosvět-
lené borové lesy, často též na antropicky ovlivně-
ných stanovištích —železniční a silniční náspy,
okraje cest. Na sušších, často humusem chudých,
skeletovitých nebo písčitých, kyselých, minerál-
ně silnějších půdách. Diagnostický druh svazů Eu-
phorbio-CaIIunion aPlantagini-Festucion ovinae
a podsvazu Astragalo austriaci-Achilleenion se-
taceae, též i v dalších společenstvech třídy Festu-
co-Brometea a také v prosvětlených suššíchlesích
svazů Genisto germanicae-Quercion i Dicrano-
Pinion.

Rozšíření v ČR: Hojný v termofytiku
a mezofytiku, v oreofytiku jen roztroušeně v niž-
ších polohách, přibližně do 600 m, výše jen oje-
diněle. Od planárního do montánního s těžištem
výskytu v kolinním až suprakolinním stupni
(max.: Slavkovský les, Prameny, vrch Vlčí Ká-
men,ca 880m; Šumava,Prášily,ca830m).

T, M: hojně až roztr. ve všech fyt. o. —O: 86. Slavk. les
(Prameny,vrch Vlčí Kámen, na hadci), 88b. Šum. Pláně
(Dobrá Voda; Prášily), 88g. Hornovlt. kotl. (Kovářová), 91.
Žďár,vrchy (roztr.),93.Krk. (VelkáÚpa),97.Hr.Jes.(Vrbno
pod Pradědem), 98. Níz. Jes. (Stará Libavá; Nové Valteřice),
99a. Radh.Besk. (Morávka, Ropička•,StaréHamry).

Celkové rozšíření: Mírný pásEurasie;v Evropě vy-
jmi nejsevernějšícha nejjižnějších (některé ostrovy ve Stře-
dozemĺ a jz. část Pyrenejskéhopoloostrova) oblastí. Na Is-
landě, v Asii v j. Rusku, izolované arely na severovýchodě

Japonsko.- Mapy; HULTĚNFA 1968:837; CP
1971:303; HULTĚNNE 1986:760; MEUSELet ar. 1992:424.

10. Galium wirtgenii F. W. SCHULTZ— svízel
Wirtgenův Tab. 13/2

Galium wirtgenii F. W. SCHULTZArch. FI. J. Bot. 1:201,
1855.—Syn. : Galium verumvar.praecoxK. H. LANGin HA-
GENBACHFI. Basil. suppl. 26, 1843.-G. verumsubsp.win-
genii (F.W. SCHULTZ)OBORNYVerh. Naturforsch. Ver.Brünn
23:735, 1885.—G. verum [var.] wirtgenii (E W. SCHULIZ)
ČELAK.Prodr.Květ. čes. 2:274, 1873.- G. praecox(K. H.
LANG)KERNERSchedaeFI. Exs. Austro-Hung. VI. 78, 1893.
—G. verum subsp.praecox (K. H, LANG)PEI*RAKAllg. Bot.
z. 16:21, 1910.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem.Morav. Exs., no 1088.—
Extra fines: BAENITZHerb.Europ., no 7899 (ut G. verumvar.
canescensWALLR.).—CALLIERFI. Siles. Exs., no 826.—DÖRF-
LERHerb. Norm., no 5081.—FI.Exs. Austro-Hung., no 2222.
—Ross Herb. Sicul., no 450 (ut G. verum var.pubescens).—
SCHUĽTZHerb Norm., no 285.

Vytrvalé trsnaté byliny s dlouhými, bohatě
větvenými kořeny aČastodřevnatějícími oddenky.
Lodyhy tuhé, přímé, cm vys., ob-
vykle nevětvené nebo málo větvené, po celé délce
4hranné, obvykle krátce pýřité nebo olysalé, často
červeně naběhlé, prostřední lodyžní články
1,5—2,5xdelší než listy. Listy a palisty uspořá-
dané v 6—9četnýchpřeslenech, čárkovité až čár-
kovitě obkopinaté, 15—30mm dľ., 1,2—2,0(—2,5)
mm šir., zašpičatělé,na okrajích, pouzezřídka až
ke stř. žilce podvinuté, krátce pýřité, matné, ob-
vykle šikmo vzhůru směřující. Květenství termi-
nální, chudě větvené, stažené, válcovité, větve
květenství obvykle kratší než internodia; květní
stopky 1—2mm dl. Koruna kolovitá, (2,5—)3,5—4,5
mm v průměru, zlatožlutá, nevonná,cado2/3 čle-
něná v ploché korunní cípy; prašníky 2—3mm dl.;
čnělky srostlé ca do 1/2. Merikarpia ledvinovitá,
1,2—1,5 mm dl., 0,8—0,9 mm šir., tmavě hnědá
s pravidelně uspořádanými poduškovitými hr-
bolky na povrchu. V—VI. Hkf.

2n= 22 (CR: více údajů)
Ekologie a cenologie: Vlhké, obvykle

slatinné louky; na minerálně bohatých karboná-
tových půdách s neutrální až slabě zásaditou re-
akcí se silně kolísající hladinou podzemní vody.
Ve společenstvech svazůMolinion a Caricion da-
vallianae.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv termofy-
tiku amezofytiku, do oreofytika nezasahuje.Nej-
větší frekvence výskytu je vázána na slatinné
louky v úvalech a kotlinách termofytika (Poohří,
Polabí, dolní Pojizeří, Rožďalovická tabule,Byd-
žovská pánev, Haná a Dolnomoravský úval).
V mezofytiku je větší kumulace lokalit patrná

Tab. 13: I Galium verum.—2 G. wirtgenii. —3G. album subsp.album, 3a—detail části lodyhy, 3b—list, 3c —květ,
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pouzev Chebsképánvi, Ralsko-bezdězskétabuli
a v dolním Poorličí. Od planárního do suprako-
linního supně (max.: Dolní Branná, údolí potoka
Bělá, ca450m). Druh zasluhující pozornostzhle-
diska ochrany genofondu, vzhledemk rapidnímu
úbytku slatinných biotopů. A

T: I. Doup.pah.(Sedlec),2a.Žatec.Poohří,2b.Podboř.
kotl.(Očihov;Kryry),3.Podkruš.pán.(Teplice;ČervenýHrá-
dek), 4a. Loun. střed. (Kaňkov u Bíliny; Počerady),4b. Lab.
střed. (Hliňany; Velemín; Pokratice),4c. Úštěc.kotl. (Li-
bínky), 6. Džbán (Břínkov; Mšec; Malíkovice; Srbeč), 7c.
Slán. tab. (Slatina), 9. Dol. Povlt. (Praha-Dejvice;Praha-Bu-
tovice; Praha-Motol; Praha-Radlice), 11.Stř. Pol., 12.Dol. Po-
jiz., 13mRožď. tab.,14a.Bydž. pán., 15.Vých. Pol., 16.Znoj.-
brn. pah. (okolí Znojma), 18a.Dyj.-svr. (Hrabětice), 18b.
Dolnomor. úv., 19.B. Karp. step.(Radějov),20b.Hustop.pah.
(Sokolnice), 21. Haná.—M: 24a. Cheb. pán„ 30b. Rak. kotl.
(Lišany,chráněnéúzemíČervenálouka),32. Křivokl., 35b.
Hořov. kotl., 41. Stř. Povit. (Vrané; Ondřejov), 44. Mileš.
střed. (Bílka), 45a, Loveč. střed. (Podmokly; Stará Bohyně),
47. Šluk. pah. (Zahrady;Dolní Podluží),48a. Žitav. kotl.
(Varnsdoro, 51. Polom. hory (Osinaličky; Julčín), 52. Ral.-
bez. tab. (více lokalit v okolí Jestřebí; Bělá pod Bezdězem),
53a.Českolip.kotl. (roztr.),55c.Roven.pah.(Rovensko),56b.
Ji). Podkrk, (Vrchlabí), 58b. Polic. kotl, (Police nad Metují),
60. Orl. opuky (Vamberk), 61b. Týnišť. úv. (Olešnice—Ces-
tice —Týništč nadOrlicí), 62. Litomyš. pán.,63g. Opat. rozv.
(Svitavy),69a.Železnoh.podh.,73a.Rychleb.vrch.(Lipová-
lázně), 73b. Hanuš. vrch. (Hanušovice), 76a. Mor. brána vl.
(Lipník), 79. Zlín. vrchy (Lutonina u Vizovic),

Celkové rozšíření: Těžiště rozšíření ve stř. Evropě.
OdFranciena severdoj. Švédska,dálenavýchodpřesPo-
baltĺ a Bělorusko na Ukrajinu a najih po s. ČástBalkánského
poloostrova(Bulharsko).—Mapy: HULTĚNCP 1971:303;HUL-
TĚN NE 1986:760; MEUSEL et al. 1992:424.

Sect. 6. Leiogalium LEBED.
Syn.: Galium Leiogalia DC. —G.sect.Hylora GRISEB.

Vytrvalé až 100 cm vys. byliny bez sterilních
přízemních prýtů; listy a palisty v 5—13četných
přeslenech, sjedinou vyniklou Žilkou; koruna ko-
lovitá, bílá, korunní cípy hrotité, merikarpia
hladká, lysá.

11. Galium mollugo L. —svízel povázka
Tab. 14/2

Galium mollugo LINNAEUSSp- PL 107, 1753. —Syn. :
Galium elatum THUILt„ FI. Paris, ed. 2, 76, 1799. —G. tiro-
lense WILLD. Enum. Pl, Horti Berol. 153, 1809.- G. insubri-
cum GAUDINFI. Helv. 421, 1828. - G. mollugo var. datum
(THUILL.)DC Prodr. 4:596, 1830. - G. mollugo subsp.ela-
tum (THUILL.)LANGEin WILLK. et LANGEProdr. FI. Hisp.
2:313, 1868. —G. mollugo var. insubricum (GAUD.) GREMLI
Exkursionsfl., ed. 2, 218, 1870.—G. mollugo [var.] e) tiro-
liense (WILLD.)H. BRAUNösterr. Bot. Z 42:164, 1892.

G. mollugo subsp. tiroliense (WILLD.) HAYEKFI. Steierm.
2:380, 1912.

Exsikáty: DÖRFLERHerb. Norm., no 5469. —Extra
fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 2206, 2209. —FI. Stir. Exs.,
no 509.

Vytrvalé byliny s bohatě větvenými, dlou-
hými plazivými oddenky.Lodyhy poléhavéažvy-
stoupavé, (40—)60—70(—140)cm vys., větvené,
4hranné, lámavé, lysé. Listy a palisty v 5—8čet-
ných přeslenech, šir. obkopinaté až úzce obvej-
čité, mm dl., mm
šir.,hrotité, naokraji ± drsnédrobnými, k vrcholu
listu namířenými osténkatými chlupy, na svrchní
straně lesklé, na spodní straně matné až ojíněné.
Květenství rozkladité, v obrysu šir. vejčité, vr-
cholíky řídké, chudokvěté, dol. větve květenství
rozestáléažšikmo dolů odstávající; květní stopky
2,0-4,0(—5,0) mm dl. Koruna kolovitá, 2—3mm
v průměru, bílá, téměř ažk bázi členěnáv ploché,
hrotité korunní cípy; čnělky jen při bázi srostlé.
Merikarpia polokulovitá, 1,2—1,4mm dl., 0,8—1,0
mm šir., hnědočerná ažčerná, snevýraznou skulp-
turou perikarpu. VI—VII(—VIII). Hkf.

2n = 22 (CR: více lokalit z území)
Ekologie a cenologie: Mezofilní i vlhké

aluviální louky, břehy rybníků. Roste na vlhkých
ažčerstvěvlhkých, hlubokých, kyprých, živinami
bohatých půdách. Nejčastěji ve společenstvech
svazu Arrhenatherion (diagnostický druh) a řádu
Molinietalia.

Rozšíření v ČR: Nedostatečněznámé;na
základě omezeného množství dokladovaných
údajů lze usuzovat, že se roztroušeně vyskytuje
v termofytiku a mezofytiku, z oreofytika je zatím
známjen zeŽďárskýchvrchů.V termofytikuje
vázán na přirozené vlhké biotopy (aluvia větších
řek apotoků), v suššíchčástechzřejměchybí. Ní-
že uvedený přehled konkrétních lokalit naznaču-
je, žev j. Čechácha na j. Moravěje frekvence
výskytu větší než v s. polovině území. Od planár-
ního do suprakolinního stupně (max.: Ždárské
vrchy, Studnice, ca 780 m).

Poznámka: V odstavci Rozšíření nemohly být brány
v úvahu literární údaje vzhledem k Častovelmi rozdílné in-
terpretacijména Galiummollugo různými autory.Zejménaye
staršíbotanickéliteratuřebylo častopoužívánojméno G. mol-
lugo pro skupinu zahrnující jak diploidní, tak tetraploidní ta-
xony (G.mollugo L. společněsG. albumMILL.), v novější li-
teratuře je již toto jméno Častějipoužíváno v užším smyslu
pouze pro diploidní druh, avšak rostliny jsou velmi často
nesprávnědeterminovány. Níže uvedený seznam lokalit je

Tab. 14: I Galium album subsp.pycnotrichum, Ia —detail části lodyhy, lb —spodní stranalistu. —2 G. mollugo, 2a—detail
části lodyhy, 2b —spodní strana listu, 2c—květ.

138 Galium

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


V'ŽŽ*r

lb

la

[TAB. 14] 139

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


sestavenývýlučně na základěherbářovéhomateriálu a pozo-
rovánĺ přímo v terénu, ze značné části podloženého studiem
chromozómových počtů. Jako takový je jistě mezerovitý, aje
proto nutnéjej považovatpouzezakritický základvyžadující
další upřesňování.

T: 7d. Bčlohor. tab. (Praha-Smíchov), 11a. Všet Pol. (Ji-
řinauCelákovic;LysánadLabem),18a.Dyj.-svr.úv.(Ladná),
20a. Bučov. pah. (Malínky), 20b. Hustop. pah. (Dražovice),
21a.Han. pah.(KostelecnaHané,údolí Romže;Dědice),2 lb.
Hornomor. úv. (Olomouc, Lazce;Chropyně,Chropyňský ryb-
ník).—M: 31a.Plz.pah.VI,(Plzeň,Českéúdolí),37e.Volyň.
Předšum. (Strakonice), 39. Tteboň. pán. (Lutová; Chlum
u TYeboně,rybník Nový Kanclíř), 64b. Jevan.ploš. (IZptín,
rybník), 67. Českomor.vrch. (Petrovice,břeh Bobrůvky;
Dolní Rožínka;Henčov,rybníkKropáč;Slaviboř,rybníkCer-
níč), 68. Mor. podh.Vysoč. (Dolní Dubňany), 70. Mor. kras
(Skalní Mlýn, břehPunkvy), 72. Zábř.-unič. (Mohelnice),
73b. Hanuš. vrch. (Vernířovice), 76a. Mor. brána vl. (Prose-
nice).—O: 91.Žďár.vrchy (Studnice).

Celkové rozšíření: rozšířenív j., z. a stř. Ev-
ropě.Na Britském souostrovíjen okrajově v jv. Anglii, nase-
veru po Německo, Polsko, dále na východ přesUkrajinu do
RumunskaadálepřesSrbskodo stř. az,ČástiStředozemí.Pů-
vodní asi pouze ve Středozemía j. Částistř. Evropy, dále na
severjen druhotně.—Mapy: MEUSELet a). 1992:425.

12. Galium album MILL.—svízel bílý
Galium album MILLERGard. Dict., ed. 8, 1768.

Vytrvalé byliny s krátkými, větvenými od-
denky. Lodyhy přímé, řidčeji vystoupavé až po-
léhavé, na bázi někdy dřevnatějící, (30—)50—70
(—140)cm vys., větvené,4hranné,někdy ažmírně
křídlaté, pevné,lysé, nebov dol. 1/2hustěpýřité,
někdy na hranáchmírně draslavé.Listy a palisty
uspořádané v 5—8četnýchpřeslenech, podlouhlé
až úzce eliptické, někdy úzce obkopinaté, na
okraji ± drsné drobnými, k vrcholu listu obráce-
nými roztroušenými papilami. Květenství lato-
vité, stažené, v obrysu úzce vejčité nebo po-
dlouhlé, i dol. větve květenství šikmo vzhůru
odstávající; květní stopky 1,5—3,0mm dl. Koruna
kolovitá, 2,5—3,8mm v průměru, bílá, korunní
cípy ploché, hrotité; čnělky srostlé do 1/3—1/2.
Merikarpia polokulovitá, 1,2—1,4mm šir., hnědo-
černá až černá, lesklá, s nevýraznou skulpturou
perikarpu. vł-yll(-vlll). Hkf.

Variabi I ita: Velmi proměnlivý komplex řady tetraplo-
idnĺch taxonů rostoucích v široké paletě typů společenstev
v různých klimatických oblastech, což senepochybněodráží
v poměrně složitém spektru jejich variabil ity. Zejména vestar-
ší literatuře je popsánařada taxonů,jejichž skutečnátaxono-
mická hodnotaje velmi rozdílná a rovněžjejich vymezeníje
velmi obtížné vzhledemke značnémupřekryvu diakritických
znaků.Vestř.Evropěsejeví účelnýmčlenit G.album ve3sub-
specie [subsp.album, subsp.pycnotrichum, subsp.prusense
(C. KOCH)EHREND.et KRENDLJ,i když morfologická i ekolo-
gickádiferenciaceněkterýchpopulacímůženazákladědalšího
výzkumu véstk revizi zde přijatého členění.Takétaxonomic-
képostavenípro východní Karpaty udávanéhoG. suberectum
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KLOKOV,zmiňovanéhopodjménem G.album subsp.suberec-
tum (KLOKOV)E. MICHALKOVÁtéž ze slovenských pohoří,je
v rámci komplexu G. album značně nevyhraněné a taxono-
mická hodnotatohoto taxonunejasná.Populacez našehoúze-
mí lze přiřadit k následujícímdvěmapoddruhům:

la

b

Lodyha v dol. 1/2 1,8—2,2mmv průměru, lysá
nebo roztr. pýřitá; listy ve stř. části lodyhy
úzce eliptické nebo úzce obkopinaté, po-
zvolna sezužující k vrcholu, 10—15(—22)mm
dl., 2—4mm šir., na okraji podvinuté, lysé,
lesklé (a) subsp.album
Lodyha v dol. 1/2 3—6mm v průměru, hustě
pýřitě chlupatá; listy ve stř. části lodyhy po-
dlouhlé, 15—25(—35)mm dl., (3—)4—6mm šir.,
k vrcholu náhle se zužující, na okrajích ne-
podvinuté, nasvrchní i spodnístraněroztr. až
hustěchlupaté,matné ..

(b) subsp. pycnotrichum

(a) subsp.album —svízel bílý pravý Tab. 13/3
Galium album subsp.album. —Syn.: Galium erectum

HUDSONFI. Angl., ed. 2, 68, 1778. - G. dumetorum JORDAN
Pug. PI. Nov. 78, 1852.—G. mollugo var. erectum (HUDSON)
ASCHERS.FI. Brandenburg Ausk. 278, 1864.—G. mollugo var.
genuinumH. BRAUNÖsterr.Bot. Z 42:196, 1892.-G. mol-
lugo subsp. erectum (HUDSON)BRIQ. in SCHINZet KELL. FI.
Schweiz489, 1900.—G. mollugo auct. (např. THUILLIERFI.
Paris, ed. 2, 76, 1799; WILLD. Enum. Pl. Hort. Berol. 153,
1809; GAUDINFI. Helv. 421, 1828) non L. 1753.

Exsikáty: PETRAKFI.Bohem.Morav. Exs., no 1159(ut
G.mollugo subsp.elatumTHUtLL.),1160(ut G.mollugo subsp.
angustifolium LEERS.).—Extra fines: CALLtERFI. Siles. Exs.,
no 135,136(ut G. mollugo subsp.angustifolium LEERS.),137.
-FI. Rom. Exs., no 1357 (ut G. mollugo L.). - Pl. Polon. Exs.,
no 39 (ut G. mollugo L.).

Lodyhy (30—)40—50(—70)cm vys., v dol. 1/2
1,8—2,2mm v průměru, lysé nebo roztr. pýřité;
listy ve stř. části lodyhy úzceeliptické neboúzce
obkopinaté, pozvolna se zužující k vrcholu,
10—15(—22)mm dl., 2—4mm šir., na okraji pod-
vinuté, lysé, lesklé.

2n = 44 (CR: více údajů)
Poznámka: Morfotypy tohotopoddruhu vyrůstajícípo

sečijsou velice podobnéGalium mollugo a takés ním bývají
častozaměňovány.Pro sběr a určováníje proto vhodnéz po-
pulace volit rostliny nepoškozené sečí nebo okusem.

Variabilita: Neobyčejněpolymorfní poddruh, v rámci
něhožbyla popsánařadavariet a forem,jejichž konkrétní ta-
xonomická náplň je všakzpravidla nejasná.Variabilita v jed-
notlivých znacích,zejménav celkovémhabitu, výšcerostlin,
délcelodyžníchčlánků,odění listů a lodyh, silně podléháeko-
logickým podmínkámstanoviště. Na sešlapávanýchmístech
jsou časténápadněnízkémorfotypy s bohatě větvenoupolé-
havou lodyhou s nápadněkrátkými internodii; v silně antro-
Picky narušených lesních porostech, obvykle nitrofilních,
rostedalší nápadnýtyp s mírně křídlatou, draslavoulodyhou
a tmavě zelenými listy mírně draslavými na okrajích (popu-
laceroztroušenénacelémúzemíČR).Naopakv přirozených
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světlých lesních porostech (doubravách, dubohabřinách)je
častý typ rostlin s lysou hladkou lodyhou a světleaž živě ze-
lenými, lesklými, hladkými, lysými listy (význačné populace
vCeskémstředohoříaCeskémkrasu).Z našehoúzemí(j. Mo-
rava)je někdy zmiňován druh Galium lucidum ALL. (např. Do-

Nová Květ. ČSSR2:773, 1989),nikdy však nebyl do-
kladovánavzhledemkjeho areálu(Alpy aúzemíEvropy jižně
od Alp) je jeho výskyt u náskrajně nepravděpodobný.V po-
zadí tohotoúdajemohoubýt populacenominátníhopoddruhu,
rostoucí na xerofytních stanovištích, nezřídka sekundárního
charakteru,kteréjsou typické velmi úzkými, lesklými, téměř
kožovitými, ostře špičatými ažpichlavými, naokrajích mírně
podvinutými adraslavými listy. Rovněž v lesíchMoravského
krasu byly zjištěny populacevelice svéráznéhohabitu [přímé,
až 70 cm vys., křehké (snadnolámavé) lodyhy, listy úzceob-
kopinaté až úzce eliptické, 20—40mm dl., 2,0—3,0mm Šir.,
lesklé, trávověaž tmavě zelené,na okrajích ± ploché, s drob-
nými, k vrcholu směřujícími papilami, koruny čistěbílé], které
sevšak odG. lucidum liší mimo jiné tvaremlistů (G. lucidum
má listy čárkovité ažčárkovitě kopinaté, 1—2mm šir.), Taxo-
nomické hodnocení všech výše uvedených odchylek není uza-
vřeno a vyžaduje další studium.

Ekologie a cenologie: Rozvolněnésvět-
lé dubové, dubohabrové nebo borové lesy ajejich
lemy, osluněné sutě, paseky, subxerofilní až me-
zofilnĺ louky, travnatéplochy v intravilánech obcí
a jejich blízkosti, travnaténáspy a příkopy podél
komunikací, opuštěné lomy. Roste na vysýcha-
vých, čerstvých, slabě kyselých, zásaditých, vět-
šinou hlinitých, ale i písčitých půdách různé
hloubky i zrnitosti. V řadě společenstev,častější
ve společenstvechtříd Querco-Fagetea(zvl. řádu
Quercetalia pubescenti-petraeae), Trifolio-Gera-
nietea, Festuco-Bmmetea a řádů Arrhenathereta-
lia a Stipetalia calamagrostis.

Rozšíření v CR: Hojně v termofytiku
a mezofytiku, v oreofytiku roztroušeně, ve vyš-
ších polohách většinou pouze zavlékaný, nej-
častěji podél komunikací nebo do okolí sídel. Od
planárního do submontánního stupně hojně s pře-
sahem až nad hranici lesa (max.: Krkonoše,
Modrý důl, ca 1200 m).

Celkové rozšíření: Evropa, vyjma j. části Balkán.
ského poloostrova; na východ zasahuje ažna z. Sibiř, do Malé
Asie a na Kavkaz.—Mapy: MEUSELct a). 1992:425.

(b) subsp. pycnotrichum (H. BRAUN)KRENDL—
svízel bílý chlupatý Tab. 14/1

Galium album subsp.pycnotrichum (H. BRAUN)KRENDL
österr. Bot. Z. 114:539,1967.- syn.: Galiummollugo f.
pycnotrichumH. BRAUNösterr.Bot. Z. 42:132, 1892.- G.
pycnotrichum (H. BRAUN)BORBÁSin KERNERSchedaeFI. Exs.
Austro-Hung. 6:70, 1893.—G.mollugo subsp.pycnotrichum
(H. BRAUN)O. SCHWARZMitt. Thür. Bot. Ges. 17, 1949.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Cechoslov.,no
1564. —PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 1161. —Extra fi-
nes: BAENIIZ Herb Eur., no 6555 (ut G. hirsutum KIT.). —FI.
Exs. Austro-Hung., no 2208.

Lodyhy (30—)40—70(—140)cm vys., v dol. 1/2
3—6mm v průměru, hustě pýřitě chlupaté; listy ve
stř. části lodyhy podlouhlé, mm dl.,
(3—)4—6mm šir., náhle se zužující k vrcholu, na
okrajích nepodvinuté, na svrchní i spodní straně
roztr. až hustě chlupaté, matné.

2n = 44 (čR: 8. čes.kras)
Variabi I i ta: Značněproměnlivý taxon,zejménavevýš-

ceahustotěodění lodyh, vevelikosti a hustotěoděnílistů, jed-
notlivé odchylky však významněji nevybočují z rámceběžné
proměnlivosti poddruhu.Ze Slovenskaudávanávar. yertesen-
se [Galium pycnotrichum var.vertesense(BOROS)E. MICHAL-
KOVÁ],nebyla u nászjištěna. Liší seod nominátní variety ze-
jména ve znacíchna tyčinkách: var.pycnotrichum máprašní-
ky mm dl., nitky
(—1,10)mm dl., var. vertesensemáprašníky 1—0,65
(-1,06) mm dl. a nitky (-0,49) mm dl.

Ekologie a cenologie: Zejména lemy
teplomilných dubových, dubohabrových a boro-
vých lesů, subxerofilní travnaté stráně. Roste na
vysýchavých, mělkých až středně hlubokých, leh-
čích, bázemi bohatých půdách. Zejména ve spo-
lečenstvech tříd Trifolio-Geranietea a Festuco-
Brometea.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněv termofy-
tiku a přilehlých teplejších územích mezofytika;
do oreofytika nezasahuje.Roste především v geo-
morfologicky členitějších územích na bazických
podkladech;častějšíje vČeskémstředohoří,Čes-
kém krasu a v kaňonu Vltavy j. od Prahy, v ka-
ňonovitých údolích řek a potoků na j. a jz. Mo-
ravě, též na Pavlovských vrších. Těžiště výskytu
v kolinním a suprakolinním stupni, též ve stupni
planárním (min.: Valtice, Boří les, ca 180—190m;
max.: stř. Povltaví, Petrovice, ca 520—530 m).

T: 4. Loun.-lab. střed.,7b.Podřip. tab. (Ješovice—Libě-
chov; Roudnice,vrch Soyice),7c. Slán. tab. (Úholičky), 8.
Ces. kras, 9. Dol. Povlt. (Praha,Cibulka), I lb. Poděb. Pol.
(Křinec, kopecChotuc), 16.Znoj:-brn. pah., 17a.Dunaj. kop.
(Dunajovice), 17b.Pavl. kop. (roztr.), 18a.Dyj.-svr. úv. (Val-
tice, Boří les), 18b. Dolnomor. úv. (Mutěnice; Dubňany; Ho-
donin), 19.B. Karp. step. (Velká nadVeličkou; Slavkov), 20.
Jihomor.pah.—M: 29.Doup.vrchy(Okounov;Řednice),32.
Křivokl. (roztr.), 41. Stř. Povlt. (roztr. v údolí Vltavy), 44. Mi-
leš. střed. (Medvědice, les Setenka; Milešov, vrch Kamenec),
45a.Loveč.střed.(Ústí nadLabem,vrchOstrý),51.Polom.
hory (Stračí; Ješovice; Drahobuz), 68. Mor. podh. Vysoč.
(roztr. v údolí Svitavy a přilehlém území mezi Bmem a Bos-
kovicemi), 72. Zábř.-unič. úv. (Vyšehoří u Zábřeha), 75. Jes.
podh. (HrubáVoda),76a.Mor. bránavl. (Lipník nadBečvou),
78. B. Karp. les. (Javorník).

Celkové rozšíření: Severní hranice souvislého rozší-

ření probíháj. Moravou a Slovenskem,dále najih druh zasa-
huje přesMaďarskoa Rakouskodo Chorvatska,SrbskaaAl-
bánie. Izolovanéarely ve stř. Čechách,v Bulharskua na
Ukrajině. - Mapy: MEUSELet al. 1992:425.
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13. Galium glaucum L. —svízel sivý (mařinka
sivá) Tab. 11/1,2
Galium glaucum LINNAEUSsp. Pl. 107, 1753. - syn.:

Galiwn campanulatum VII-L. Prosp. PI. Dauph. 19, 1779.—
Asperula glauca (L.) BESSEREnum. PL Volhyn. 7, 1822.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem.Slov., no 1179ĺII.
- FI. Bohem. Morav. Exs., no 385, 1547. - P]. če-
choslov. Exs., no 142.—Extra fines: FI. Exs. Bavar., no 1138.
-FI. Hung. Exs., no 691.-FI. Rom. Exs., no 3275. Po-
Ion. Exs., no 37. —SCHULTZHerb. Norm., ser. n., no 1788.

Vytrvalé, trsnaté byliny s bohatě vyvinutým
kořenovým systémemadřevnatějícími větvenými
oddenky. Lodyhy tuhé, přímé nebo mírně zala-
movaně zprohýbané, cm vys.,
oblé, s četnými sterilními větvemi v úžlabí pře-
slenů, hladké, lesklé, lysé nebov dol. části pýřitě
chlupaté. Listy a palisty v (6—)8—10četnýchpře-
slenech, čárkovité nebo čárkovitě podlouhlé,
20-40 mm dl., 1,0—2,5(—3,0)mm Šir., zašpičatělé,
na okraji podvinuté s 2—3řadami odstálých papil,
sivozelenénebozelené,lysé nebopýřitě chlupaté.
Květenství bohatě větvené, v obrysu šir. obvej-
čité; květní stopky mm dl. Koruna nálevko-
vitá, 4—6mm v průměru, bílá, korunní trubka ±
stejnědlouhá jako korunní cípy; čnělky ca do 1/2
srostlé. Merikarpia ledvinovitá, 1,2—1,8(—2,0)
mm dl., 0,8—1,0 mm šir., tmavě hnědá, lesklá,
hladká nebo jen jemně zvrásněná na povrchu.
V-VI.

2n = 22 (ČR: 4a.Loun. střed.,var.glaucum;
20a. Bučov. pah., var. hirsutum), 44 (extra fines)

Variabilita: V rámci areálu polymorfní polyploidní
komplex; unászjištěny pouzediploidní populace,proměnlivé
především v odění lodyh a listů. Rostliny s lodyhami a listy
v dol. 1/2 hustě až roztr. pýřitě chlupatými byly popsány jako
var. hirsutum WALLR. (Asperula galioides BIEB. [var.] hir-
sutumWALLR.)a poslézehodnocenyjako samostatnásubspe-
Cie [G. glaucum subsp. hirsutum (WALLR.) HOLUB}.Zdá se,
že hodnoceníchlupatých rostlin na úrovni variety lépeodpo-
vídá poměrům zjištěným v přírodě. Jejich populacenevyka-
zují výraznější geografickou ani ekologickou vazbunaurčité
územní celky či typ stanoviště, navíc lze relativně často na-
lézt přechodnétypy stírající hranici mezi oběmamorfotypy.

Ekologie a cenologie: Suché a výslunné
skály, skalnaté svahy, skalní ostrožny v horní části
svahůzpravidla kaňonovitých údolí řek apotoků,
xerotermní a subxerotermní travinné porosty,
stepní louky. Na mělkých, skeletovitých, ale
i hlubších, minerálně silných půdách, na bazic-
kých (nejčastěji na vápencích), ale i na silikáto-
vých horninách, vzácněna hadcích.Ve společen-
stvechřáduFestucetalia valesiacae,diagnostický
druh podsvazu Alysso-Festucenion pallentis, též
ve společenstvech svazu Bromion erecti.

Rozšíření v CR: Druh vyskytující seroz-
troušeně především v geomorfologicky výrazněji
modelovaných oblastech termofytika a mezofy-
tika na bazických podkladech, do oreofytika ne-
zasahuje. Je rozšířen zejména v kaňonovitých
údolíchřekapotokůstř.Čechaj. Moravy,mimo
tatoúdolí častýtéžv teplých pahorkatináchz.asz.
Cech(předhůříDoupovskýchhor,Českéstředo-
hoří); na Moravě zejména na Pavlovských vrších,
Hustopečsképahorkatině,Hanéav předhůří Dra-
hanskévysočiny a Bílých Karpat. Roste v kolin-
ním a suprakolinním stupni, vzácněji zasahuje
i do stupněplanárního (min.: Dymokury, ca 200
m; Bořetice,ca210-220m;max.:ČeskýKrum-
lov, Vyšný, ca 600 m). —Mapy: ŠMARDAXN'f
1963:map.28 (Morava).

T: I. Doup.pah.,2a.Žatec.Poohří(Dolánky;Podbořany
—Pšov),3. Podkruš.pán.(Teplice,Písečnývrch), 4. Loun.-lab.
střed.,6. Džbán, 7. Středočes.tab.(chyNjí údaje z a. Liboch.
tab.),8. Čes.kras,9.Dol. Povlt., IOb.Praž.kotl. (Praha,Ja-
rov), I lb. Poděb Pol. (Chroustov:Vrbčany), 12.Dol. Pojiz,
13a.Rožď. tab. (Dymokury, nadJakubským rybníkem), 15b.
Hrad. Pol. (Slavětín nad Metují —Jasenná;Přepychy u Opo-
čna; Výrava), 15c. Pard.Pol. (roztr.), 16. Znoj.-brn. pah., 17.
Mikul. pah„ 18a.Dyj.-svr. úv. (na kontaktu s fyt. 0.17), 19.B.
Karp. step.(roztr.), 20. Jihomor.pah., 21. Haná.—M: 30. Je-
sen.-rak.ploš. (Oráčov), 31a. Plz. pah. vl. (Nečtiny), 32.Kři-
vokl. (Častýzejménav údolíBerounky), 35b.Hořov. kotl. (LO-
chovice), 35c. Příbr. Podbrd. (Rejkovice; Jince), 37k. Křem.
had.(Holoubkov),371.Českokr.Předšum.,38.Bud.pán.(Hak-
lovyDvoryuCeskýchBudějovic;Netolice),41.Stř.Povit.(zz-
jména v údolíVltavy), 44.Mileš. střed. (Milešovka), 45a.Lo-
več. střed. (Roztoky u Děčína; Tíebušĺn, vrch Kalich), 51.
Polom. hory (Rochov), 52. Ral.-bez. tab. (Bezděz; více lokalit
v údolíBělépodBezdězem),53a.Ceskolip.kotl. (Provodín),
62.Litomyš.pán.(Řepníky;Vraclav Vinary),631.M. Haná
(Vanovice),68. Mor. podh.Vysoč., 69a.Železn.podh.,71c.
Drah.podh.,74b.Opav.pah.(Štáblovice),76a.Mor. bránavl.
(Tučín), 77c. Chřiby (Vřesovice; Osvětimany;Lískovec),

Celkové rozšíření: Disjunktivně s těžištěm výskytu
vestř.ajv. Evropě;od v. Franciedo stř.Německa,Českére-
publiky,Slovenskaaj. Polska,najihu přesŠvýcarsko,s. Itá-
lii (jen izolované výskyty), Rakousko, Maďarsko, Slovinsko,
Srbskoa Rumunsko až po stř. Bulharsko, nejdále na východ
přesUkrajinu do stř.Povolží.—Mapy:MEUSELet al. 1992:425.

14. Galium schultesii VEST —svízel Schultesův
Tab. 15/1

Galiumschultesii Flora, Regensburg,4:530, 1821.
—Syn. : Galium aristatumauct. (např.ČELAKOVSKÝProdr.
Květ.Ces.2:273, 1873)nonL. 1762.—G.silvaticumsubsp.
schultesii (VEST) Allg. Bot. Z. 1910. - G.
polymorphum KNAFex OPE in BERCHT.et Opłz Oekon.-Techn.
FI. Böhm.2/I :79, 1838.—G. intermediumauct.(např.CERE-
PANOVSvodDopolnenij Izmenenij FI. SSSR535, 1973,SMEJ-
KAL Komentovaný Katal. Morav, FI. 1980) non SCHULTES
1809.

Tab. 15: I Galium schultesii, la —báze lodyhy s oddenkem, lb —detail střední části lodyhy, tc —spodní strana listu. —
2 G. sylvaticum, 2a—bázelodyhy s oddenkem,2b —spodní strana listu.
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Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 274 (ut
Galium sylvaticum). —PEľRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no
567. —SCHULTZHerb. Norm., no 1787. —Extra fines: FI. Si-
les. Exs., no 114, 741.- Gerb. FI. SSSR, Po-
Ion. Exs., no 754.

Vytrvalé byliny s dlouhým (až 50 cm), ne-
ztlustlým oddenkem,průměr oddenkustejnýjako
průměr lodyhy, články oddenků zřetelné, až ně-
kolik cm dlouhé. Lodyhy přímé až vystoupavé,
30—100(—120)cm vys., větvené,v dol. části oblé
se4 zřetelnými lištami, v hor. 1/2 zřetelně4hran-
né,podpřeslenyjen nevýrazněztlustlé, lysé.Listy
apalisty v 6—13čemýchpřeslenech,podlouhlé až
eliptické, mm dl., (4-)7-10
(—13)mm šir., špičaté, na bázi náhle zúžené, na
okraji s roztroušenými odstálými papilami, lysé.
Květenství rozkladité, latovité, vrcholíky chu-
dokvěté; květní stopky (2,3—)4,0-6,0(—7,8)mm
dl., obvykle 2x delší nežprůměr koruny, poupata
přímá. Koruna kolovitá, (2,1—)2,8—3,7(—4,1)mm
v průměru, bílá, členěnátéměřažk bázi v ploché,
hrotité korunní cípy; čnělky srostléaždo 2/3. Me-
rikarpia polokulovitá, 1,3—1,6mm dl., 0,9—1,2
mm šir., modročerná,lesklá, spravidelně podélně
zvrásněným perikarpem. VI—VII. Hkf.

2n = 66 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Mezofilní listnaté

lesy (zvl. bukové a habrové lesy, lipové javořiny,
řidčeji doubravy), jejich lemy a paseky. Roste na
čerstvých až vysýchavých, hlinitých, provzduš-
něných, kyselých i zásaditých, živinami středně
bohatých až bohatých půdách na bazickém i sili-
kátovém podkladu. V řadě společenstvech třídy
Querco-Fagetea, zvl. svazu Carpinion (diagnos-
tický druh), Fagion a Tilio-Acerion.

Rozšíření v CR: Těžištěvýskytuv karpat-
ském oreofytiku a mezofytiku. Je rozšířen v les-
ních oblastech s., v., jv. a stř. Moravy odkud pro-
niká do sv. části Čech až do v. Polabí; izolované
výskyty jsou ještě známy z Rožďalovicka. Samo-
statnou, poměrně značně izolovanou arelu před-
stavujílokalityv s.Čechách(Hřensko,Frýdlant-
sko, Poještědí, Ralsko-bezdězská tabule). Od
kolinního až do montánního stupně (min.: Troub-
ky, ca 200 m; Dymokury, ca 220 m; max.: Mo-
ravskoslezskéBeskydy,hora Čertův mlýn, ca
1200m). - Mapy: HADAČ1969:43.

T: 13a. Rožď. tab. (roztr. v lesích mezi Rožďalovicemi
a Městcem Králové), 15.Vých. Pol. (roztr. až vz. pouze v a.
Jarom.Pol. a b.Hrad. Pol.), 19.B. Karp. step.(více lokalit na
kontaktu s 78. B. Karp. les.), 21b. Hornomor. úv. (Troubky).
—M: 46d. Jetřich.sk. město (Hřensko, vrch Winterberg), 49.
Frýdl. pah.(roztr.), 50. Luž. hory (Dolní Sedlo),52. Ral.-bez.
tab. (Břevniště, lit.; Chrástný,lit.; Mimoň, vrchRalsko; Staré
Splavy;Bělápod Bezdězem),53a.Českolip.kotl. (Noviny
podRalskem,lit.; Hradčany,lit.), 54.JeX.hřb.(roztr. vevyšších
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polohách),57.Podzvič.(roztr.), 59.Orl. podh. (roztr.),60.Ort.
opuky (roztr.), 61. Dol. Poor). (Bolehošť; Borohrádek), 62. Li-
tomyš. pán. (roztr.), 63g. Opat. rozv. (Javornický hřeben), 63i.
Hřebeč. vrch. (Dlouhá Loučka, lit.; Kamenná Horka, lit.), 63k.
Moravskotřeb. vrchy (Křenov —Zadní Arnoštov), 69b. Seč.
vrch. (StarýDvůr), 70.Mor. kras( vícelokalit, zejménav údolí
Punkvy, lit.), 71a.Bouz. pah. (roztr.), 71c.Drah. podh. (Nová
Dědina—Kandia, lit.; Ptení, lit.; Holubice, lit.), 74.Slez. pah.
(roztr.), 75. Jes.podh. (roztr.), 76a.Mor. bránavl. (Častý),77.
Středomor.Karp. (roztr.), 78. B. Karp. les. (roztr.), 79. Zlín.
vrchy (roztr.), 80. Stř.Pobeč. (častý), 81.Host. vrchy (častý),
82.Javorn.(VelkéKarlovice), 83.Ostr.pán.(roztr.),84a.Besk.
podh. (častý).—O: 98. Níz. Jes.(Tylov), 99. Mor.-slez. Besk.
(častý).

Celkové rozšíření: ľlčžištěvýskytu ve v. ajv. Evropě.
NazápaddruhzasahujedoRakouska,v. as.Čechajv. Pol-
ska,na východ přesBělorusko do stř.části evropskéhoRuska,
naUkrajinu a dále najih do v. Karpat (Rumunsko) a do stř.
Bulharska, Srbska, Chorvatska, Slovinska a s. Itálie. Izolované
lokality v Bavorsku.—Mapy: HADAC1969:43;EHRENDORFER
in Problems Balkan FI. Veg., map. 1, 1975; MEUSELet al.
1992:426.

15. Galium sylvaticum L. —svízel lesní Tab. 15/2
Galium sylvaticum LINNAEUSsp. Pl., ed. 2, 155, 1762.
Exsikáty: TAUSCHHerb H. Bohem.. no 683. —Extra

fines: BRAUN-BLANQUETFI. Raet. Exs., no 682. -FI. Exs. Aus-
tro-Hung., no 2216.—MAGNIERH. SelectaExs., no 853.—Re-
liq. Maill., no 596a.

Vytrvalé, trsnaté byliny s krátkým, uzlovitě
ztlustlým oddenkem, průměr oddenku až 3x větší
než průměr lodyhy, články oddenku silně zkrá-
cené. Lodyhy přímé nebo vystoupavé, 30—100
(—140)cm vys., větvené, v dol. 1/2 oblé, někdy
s patrnými 2 lištami, v hor. 1/2 zřetelně4hranné,
pod přesleny nápadněztlustlé, lysé. Listy a pa-
listy v 6—Ilčetných přeslenech, šir. obkopinaté až
úzce obvejčité, (17—)25—40(—53)mm dl., (2—)4—7
(—9)mm šir., hrotité, k bázi sepostupně zužující,
naokraji s krátkými odstálými papilami, lysé, ojí-
něné, zelené. Květenství latovité, rozvolněné, vr-
cholíky chudokvěté; květní stopky (0,8—)2,0—4,0
(—5,6) mm dl., většinou stejně dlouhé jako prů-
měr koruny, poupatanicí. Koruna kolovitá, (1,5—)

mm v průměru, bílá, ažtéměřk bázi
členěná v miskovitě prohnuté, špičaté cípy; čněl-
ky srostlé nanejvýš do 1/3. Merikarpia poloku-
lovitá, 1,3—1 mm dl., 0,9—1,2mm šir., hnědočer-
ná,matná s nepravidelným zvrásněním perikarpu.
v-vł(-vłl). Hkf.

2n = 22 (CR: 14a.Bydž.pán.)
Ekologie a cenologie: Světlé listnaté,

nejčastěji dubové, dubohabrové, habrové a bu-
kové lesy, jejich lemy a paseky.Na čerstvě vlh-
kých až slabě vysýchavých, živinami středněbo-
hatých až bohatých, hlinitých, provzdušněných,
humózníchpůdáchnabazickémpodkladu.Nejčas-
těji ve společenstvech řádu Fagetalia sylvaticae
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(diagnostický druh svazu Carpinion a podsvazu
Cephalanthero-Fagenion), řidčeji též v teplomil-
ných doubravách řádu Quercetalia pubescenti-
petraeae.

Rozšíření v CR: Roztroušeně na většině
území,avšaksrůznoufrekvencívýskytu.Častější
v termofytiku a mezofytiku, v oreofytiku jen
v nižších polohách nakontaktu smezofytikem na
bazických podkladech. Včtší absence výskytu
jsou v bezlesých, suššíchoblastech termofytika
(Podbořansko,Žatecko,částečněi Rakovnicko-
tepelská plošina), rovněž na Středočeskétabuli
a na Pražsképlošině. V Panonskémtermofytiku
je vzácnějšív jihomoravských úvalech.Ve většině
území mezofytika je častý, méněčastýje v jeho
chladnějších částech na silikátovém podkladu
(Voticko, některé části Českomoravskévrcho-
viny), roztroušený až vzácný je v s. karpatské
části. Od kolinního do submontánního stupně
(min.: Velenka, 190 m; Sokoleč, ca 190 m; max.:
Šumava,Třístoličník, ca 1300m; Krkonoše,Obří
důl, ca 800 m). - Mapy: HADAČ 1969:43.

T: téměř ve všech fyt. o. [chybí nebo údaje chybějí z fyt.
o. 2b. Podboř. kotl., 5. Terez. kotl., 18. Jihomor. úv.). M: té-
měř ve všech fyt. o. [chybí nebo údaje chybějí z fyt. o. 22.
Halštr. vrch., 24.Hor. Poohř.,49. Frýdl. pah.].—O: 86.Slavk.
les(Kynžvart, lit.), 87. Brdy (roztr.), 88a.Král. hvozd (Zelená
Lhota,lit.). 88b.Šum.pláně(Čeňkovapila,lit.), 88e.Trojmez.
hor. (Třístoličník, lit.), 93. Krk. (Obří důl, lit.). 95. Orl. hory
(Malá Deštná, lit.), 96. Král. Sněž.(Králický Sněžník, lit.).

Celkové rozšíření: Středoevropskýdruh. najihu do-
sahujĺcĺ přibližně 450 s. š., na severu550s. š. Od v. Francie,
Belgie, Holandska a Dánskapřes Německona východ po z.
Polsko a Slovensko, z. Maďarsko, na jihu zasahuje do Slo-
vinska a s. Itálie. Mapy: HADAČ1969:43;MEUSELFeddes
Repert. 80:117, 1969;EHRENDORFERin ProblemsBalkan FI.
Veg.,map, I, 1975;MEUSELet al. 1992:425.

Sect. 7. Leptogalium LANGE

Vytrvalé byliny do 30 cm vys., většinou s čet-
nými sterilními přízemními prýty; listy s palisty
v 5—9četných přeslenech; koruna kolovitá, bílá,
Žlutozelenánebopurpurová,korunní cípy špičaté;
merikarpia s plochými, poduškovitými až tupě
špičatými kuželovitými hrbolky, lysá.

16. Galium pumilum MURRAY—svízel nízký
Tab. 16/5

Galium pumilum MURRAYProdr. Stirp. Design. Gottin-
gensium44, 1770.—Syn. : Galium asperumSCHREBERSpi-
cil. FI. Lips. 3, 1771.- G.sylvestrePOLLICHHist. Pii Palat.
151—152,1776.—G.pumilum subsp. asperunt (SCHREBER)DO-

ČSR 2: 1378,1949.-G. austriacumauct. non
1773.

Exs ikáty: PerRAKFI.Bohem.Morav.Exs., n0490, 568
(ut G.austriacumJACQ.),1548. PI.Cechoslov.Exs.,no239

(ut G. mollugo var. pubescens SCHRAD.).—TAUSCHHerb. FI.
Bohem., no 686, 687. —Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no
2217 (ut G. commutatum JORDAN).- FI. Exs. Bavar., no 1223
(ut G. commutatum JORDAN).

Vytrvalé, řídce trsnatébyliny sbohatěvětve-
nými, tenkými dlouhými kořeny a oddenky, ob-
vykle se sterilními prýty. Lodyhy chabé,vystou-
pavé, fidčeji poléhavé,(15—)20-40(—50)cm vys.,
4hranné, na hranách často drobnými odstálými
papilami drsné,naplocháchlysé nebov dol. části
krátcepýřité, prostřednílodyžní články 3—5xdelší
než listy. Listy apalisty uspořádanév 6—8četných
přeslenech, úzce obkopinaté, (10—)12—18(—20)
mm dl., 0,8—1,2mm šir., zašpičatělé, s nasazenou
chrupavčitou osinkou, na okrajích mírně podvi-
nuté, s roztroušenými, obvykle k vrcholu směřu-
jícími osténkatými chlupy, na obou stranáchlysé
nebo roztr. chlupaté. Květenství latovité, bohatě
větvené, válcovité až prodlouženě vejcovité, ob-
vykle zaujímající 1/2—2/3délky celé rostliny; květ-
ní stopky 2—5mm dl. Koruna kolovitá, 3—4(—5)
mmv průměru,bílá, členěnátéměřažk bázi v plo-
ché,špičatékorunní cípy;čnělky srostlédo 1/3—1/2.
Merikarpia ledvinovitá, 1,3—1,8mm dl., 0,7—0,9
mm šir., tmavě hnědá, lesklá, lysá, s plochými,
poduškovitými hrbolky na povrchu. V—VI. Hkf.

2n = 88 (ČR: 20 stanoveníz českýcha mo-
ravských lokalit), 66 (extra fines)

Poznámka: Rostliny v dol. části chlupatéjsou častone-
správněurčoványjako velmi podobný druh Galium valdepi-
losum. Nejspolehlivějším znakem odlišujícím tyto dva druhy
je charakter povrchu merikarpiĺ; pro bezpečnéurčení jsou
proto nezbytnérostliny sezralými plody.

Variabilita: V rámci celého areálu velmi proměnlivý
druh; byla popsánařadavnitrodruhových jednotek, většinou
na úrovni variety nebo formy, jejichž skutečnátaxonomická
hodnotaje všakznačněrozdílná. U našichrostlin sevýznam-
nějši variabilita projevuje v odění do}. části lodyh a listů. Lze
nalézt populace rostlin zcela lysých i populace rostlin v dol.
1/2 hustěchlupatých, přičemž mezi těmito dvěmakrajními
morfotypy existuje celá řada přechodů. Nápadnáje též pro-
měnlivost v drsnosti rostlin, od rostlin nápadně na hranách lo-
dyh a okrajích listů drsných ažpo typy zcela hladké.Značná
variabilita byla zachycenav kvantitativních znacíchna vege-
tativnĺch částechrostlin. Vesměssevšakjednáo projevy fluk-
tuačnĺ variability druhu,bezvětšítaxonomickéhodnoty.Z hle-
diska karyologického se druh rozpadá ve dva cytotypy:
hexaploidní a oktoploidnĺ. Jednotlivé cytotypy však nelze
morfologicky odlišit (z našehoúzemí jsou známy pouze ok-
toploidní populace).

Ekologie a cenologie: Subxerofilnítrav-
natéstráně,rozvolněné porosty světlých lesů aje-
jich lemů, zvl. doubrav,dubohabřin aborů na tep-
lých skalnatýchstráních ahorních hranáchúdolí,
osluněné sutě,staré lomy, paseky ameze, též krát-
kostébelné sušší louky, lada a pastviny, často na
druhotných stanovištích (kamennéhrázerybníků,
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železničnínáspy,valy). Na sušších,neutrálníchaž
kyselých, minerálně chudých i bohatých půdách
různé hloubky i zmitosti, často silně skeleto-
vitých, na silikátových a ultrabazických horni-
nách (hadce) většinou chudých vápníkem. Roste
v mnohaspolečenstvechtříd Sedo-Scleranthetea,
Nardo-Callunetea (diagnostický druh svazuVio-
lion caninae), Trifolio-Geranietea sanguinei aFe-
stuco-Brometea, častý ve společenstvech třídy
Quercetea robori-petraeae, též ve společenstvech
svazů Dicrano-Pinion a Stipion calamagrostis.

Rozšíření v ČR: Druh častý na celém
území vyjma nejvyšších poloh. V termofytiku
častý až roztroušený, vzácněji pouze v úvalech
velkých řek (Labe, Dyje, Morava); pravděpo-
dobně chybí na Pavlovských vrších (vápenec).
V mezofytiku častý v teplejších částech,v chlad-
nějších územích pouze roztroušený.V oreofytiku
roztroušeně zhruba do 800 m, výše většinou
pouzesekundárnívýskyt. Od planárního domon-
tánního stupně,ojediněle i výše (max.: Hrubý Je-
seník, Velká kotlina, ca 1400 m). Na základě do-
savadního studia chromozómových počtů je
zřejmé, Že u nás roste pouze oktoploidní cytotyp
apravděpodobněnaMoravě dosahujesv. hranice
svého rozšíření. Dále na východ byl již zjištěn
pouze hexaploidní cytotyp.

Celkové rozšíření: Středoevropský druh rozšířený
od Francie a j. Anglie na sever po stř. Německo, j. Polsko,
Českourepubliku,ojedinělenaSlovenskuadálenavýchod
izolovanáarelav Kaliningradskéoblasti; najihu Rakousko,Ma-
ďarsko a dále zasahuje do s. Itálie, Srbska a Rumunska. Sy-
nantropněnajihu Svédska.—Mapy:EHRENDORFER1962:144;
MEUSEL et al. 1992:426.

17. Galium valdepilosum H. BRAUN — svízel
Tab. 16/1,2moravský

Galium valdepilosumH. BRAUNin FORMÁNEKBeitr. FI.
Mittl. Südl. Mähr. 43, 1886. —Syn. : Galiumscabrum JACQ.
[var.] valdepilosum (H. BRAUN)FORM.Květ. Moravy a ra-
kouského Slezska 618, 1892.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 2218. —FI. Exs.
Reipubl.Social.Čechoslov.,no 1565.

Vytrvalé, řídce trsnaté byliny s tenkými, bo-
hatě větvenými kořeny a oddenky, obvykle s čet-
nými sterilními prýty. Lodyhy chabé, poléhavé
nebo vystoupavé, (1()--)15—30cm vys., 4hranné,
bohatěvětvené,obvykle alespoňv dol. části krát-
cepýřité, prostřednílodyžní Články2—4xdelšínež

listy. Listy a palisty uspořádané ve 6—7(—8)čet-
ných přeslenech, obkopinaté až úzce obkopinaté,

mm dl., (0,8-) mm
šir., zašpičatělé,zakončenéchrupavčitou osinkou,
lysé nebo krátce pýňté, na okrajích podvinuté,
hladkénebosroztroušenými,obvykle nazpětsmě-
řujícími osténkatými chlupy. Květenství latovité,
bohatěvětvené,v obrysušir. obvejčité, častozau-
jímající až 3/4 délky celé rostliny; květní stopky
2—5mm dl. Koruna kolovitá, 2—3(—4)mm v prů-
měru, bílá, až k bázi členěná v ploché, špičaté ko-
runní cípy; čnělky srostlédo 1/4—1/3.Merikarpia
ledvinovitá, 1,0—1,4(—1,7)mm dl., 0,7—0,9 mm
šir., tmavohnědá, lesklá, s nápadnými kuželovitý-
mi hrbolky na povrchu.V—VI. Hkf.

2n = 22 (CR: 16.Znoj.-brn. pah., více loka-
lit), 44 (CR: 4a. Loun. střed.,4b.Lab. střed.,16.
Znoj-brn.pah.,37k. Křem. had.,371.Českokr.
Předšum., 41. Stř. Povlt., 70. Mor. kras)

Variabilita: V rámci druhu jsou v současnéliteratuře
rozlišoványdva poddruhy:subsp.valdepilosuma subsp.sles-
vicence[Galium valdepilosumsubsp.slesvicence(STERNERex
HYLANDER)EHREND.Pl. syst. Evol, 124:177, 1975]. Subspe-
Cieslesvicensezahrnuje dánsképopulaceznačněgeograficky
izolované od nominátní středoevropskésubspecie.Na našem
územíbylyzjištěnydvacytotypy,tetraploidnírozšířenýv Ce-
chách a v okolí Brna (znám též z Bavorska, Dolních Rakous
a j. Polska)a diploidní, z územíCR známvýlučněz j. Mo-
ravy(viz KRAHULOVÁetŠTĚPÁNKOVÁ1998),mimonašeúzemí
roste též v Dolních Rakousích,udávánje rovněž z j. Polska.
Kromě zřetelnégeografickédiferenciacetěchtodvoucytotypů
byly zjištěny i morfologické rozdíly, a to zejménav rozmě-

koruny, merikarpiĺ a listů; nápadnýje též odlišný cha-
rakter odění lodyh a listů pozorovanýu diploidů a tetraploidů
(diploidní rostliny lysénebojen s listy a lodyhami řídcechlu-
patými v dol. 1/2; tetraploidní rostliny s listy a lodyhami ná-
padněchlupatými v do). 1/2,viz Tab. 16/I Taxonomické
stavení těchto populací je v současnédobě řešeno v rámci
kontextu celého areálu druhu.

Ekologie a cenologie: Suché kamenité
nebo skalnaté stráně, osluněné sutě, vyskytuje se
téžv okolí puklinového systémutzv.ventarol, roz-
volněné světlé lesy (nejčastěji dubové, dubohab-
rové nebo borové), Roste na vysýchavých, měl-
kých, silně skeletovitých, slabě kyselých až slabě
zásaditých, minerálně bohatších, živinami však
chudších půdách nabazických (zřídka však navá-
pencích), ultrabazických (hadce), méně často na
silikátových podkladech. Zejména ve společen-
stvech svazů Festucion valesiacae, Alysso-Festu-

Tab. 16: 1 Galium valdepilosum, diploidní cytotyp, Ia —detail dolní části lodyhy. —2 G. valdepilosum, tetraploidní cytotyp,
2a—detail dolní Částilodyhy, 2b —plod, 2c—detail povrchu perikarpu.—3 G. sudeticum,3a—list, 3b—plod, 3c—detail po-
vrchu perikarpu. —4 G. austriacum, 4a—spodní stranalistu, 4b —plod, 4c —detail povrchu perikarpu.—5 G. pumilum, 5a—
detail dolní Částilodyhy, 5b—svrchní stranalistu, 5c —spodnístrana listu, 5d —květ, 5e—plod, 5f —detail povrchu perikarpu.
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cion pallentis, Dicrano-Pinion a třídy Querceta-
lia pubescenti-petraeae.

Rozšíření v ČR: Disjunktivněvteplejších
oblastechČechaMoravy,většinouv geomorfo-
logickyvýraznějimodelovanýchúzemích.V Če-
chách je zřetelná kumulace výskytu v termofy-
tiku v Českémstředohoří,ojedinělévýskyty
v údolí Ohře, ve Džbánu a v okolí Prahy, z Pa-
nonského termofytika je znám z více lokalit
z okolí Brna, údolí Dyje, ojediněle na Pavlov-
ských vrších anaHané.V mezofytikujiž jen jed-
notlivé izolované výskyty vyjma údolí Vltavy,
kdeje souvislejirozšířenod PrahyažpoČeský
Krumlov,a moravskéhopředhůříČeskomorav-
ské vrchoviny, kde je vázán na kaňonovitá údolí
řek apotoků. Těžištěvýskytu v kolinním, vzácně
v suprakolinním stupni (min.: Ivančice, ca 200
m;max.:Doupovskéhory,ŠemnickáskálauSed-
lečka, ca 640 m).

Poznámka: Vzhledemk velicečastýmzáměnámtohoto
druhu s ostatními taxony sekceLeptogalium je odstavecRoz-
Šířenízpracován výlučně na základě revidovaných herbářo-
vých položekči vlastních sběrů.

T: 4b. Lab. střed. (Teplice, Doubravská hora; Velemín,
vrchBoreč;vrchLovoš;MaléŽernoseky),6.Džbán(Kladno,
Kamenný vrch; Kladno, Libušín), 7a. Liboch. tab. (Strado-
nice; Libochovice), 7b. Podřip. tab. (Hostěraz u Roudnice),
9. Dole Povit. (Únětice; Strahov), 10b.Praž. kotl.
(Praha-Kunratice.Praha-žižkov), 16.Znoj.-brn. pah., 17b.
Pavl.kop. (Mikulov), 18a.Dyj.-svr. úv.(Brno,Červenýko-
pec), 20a. Bučov. pah. (Větrníky u Komořan), 20b. Hustop.
pah. (Brno, Stránská skála; Brno, Hády; Líšeň), 21a. Han.
pah. (Myslechovice), —M: 24b. Sokol. pán. (Karlovy Vary),
29.Doup.vrchy (Sedlečko,Šemnickáskála;Velichov),35d.
Břez. Podbr. (Dobev u Písku), 37k. Křem. had. (Holubov),
41. Stř. Povlt. (roztr. v údolí Vltavy; Dolní Kralovice, hadce
v údolí Sedlického potoka), 52. Ral.-bez. tab. (Bezděz), 68.
Mor. podh. Vysoč.

Celkové rozšíření: Ostrůvkovitě s těžištěm rozší-

řenĺ ve stř. Evropě. Větší arela v Dánsku (subsp. slesvicense),
v Čecháchanaj. Moravě (subsp.valdepilosum).Moravou
probíhá částv. hranice areálu druhu. Izolované výskyty no-
minátnĺ subspeciev s. Rakousku,jv. a v,Německu aj. pol-
sku. — Mapy: EHRENDORFER1962:144; MEUSELet al.
1992:426.

18. Galium sudeticum TAUSCH—svízel sudetský
Tab. 16/3

Galium sudeticum TAUSCHFlora, Regensburg, 18:347,
Syn,: Galium pusillum L. [var.] sudeticum1835.

(TAUSCH)MALY Enum. P}. Austr. 163, 1848. —G. silvestre
[var.] a sudeticum(TAUSCH)ČELAK.Prodr.Květ.Ces.2:275,
1873.—G.anisophyllum VILL. var. sudeticum(TAUSCH)SAG.
et G. SCHNEIDERFI. Centralkarpath. 2:205, 1891.

Exsikáty: DOMINet KRAJINAFI. Cechoslov.Exs., no
87 (ut G. asperumSCHREBER).- PETRAKFI. Bohem. Morav.
Exs., no 490 (ut G. asperum SCHREBER),564 (ut G. harcyni-
cum WEIGEL).—Extra fines: BAENITZHerb. Europ., no 6087
(ut G. anisophyllum VIL). — TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 689.
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Vytrvalé, trsnaté byliny s tenkými kořeny
a krátkými oddenky, s Četnými sterilními prýty.
Lodyhy přímé nebo vystoupavé, (7—)10—15(—20)
cm vys., větvené, 4hranné, lysé, hladké, pro-
střední lodyžní články 1,5—2,0x delší než listy.
Listy a palisty uspořádanév 5—6(—8)četnýchpře-
slenech, úzce obkopinaté, (12—)15—18(—20)mm
dl., 1,2—1,6mm šir., krátce hrotité, na okraji lysé
nebo vz. s roztroušenými, nazpět obrácenými
osténkatými chlupy, tmavě zelené, sušením často
tmavnoucí, lesklé, lysé. Květenství latovité, v ob-
rysu šir. vejčité až protáhle vejčité, květní stopky
1,4—1,8 mm dl. Koruna kolovitá, 2,5—3,4 mm
v průměru, bílá, téměř ažk bázi členěná v ploché
korunní cípy; semeník se zřetelnými plochými
hrbolky na povrchu, čnělky srostlé do 1/3—1/2.
Merikarpia ledvinovitá, 1,4—1,7mm dl., 0,8—1,0
mm šir., tmavě hnědá ažhnědočerná, s pravidelně
uspořádanými polokulovitými hrbolky na povr-
chu. VI-VII. Hkf.

2n=44(čR: 86.Slav.les; 93b.Krk. subalp.)
Variabilita: Navzájem geograficky izolované popu-

lace rostoucí v Krkonoších a na hadcích v Slavkovském lese

se v některých morfologických znacích navzájem liší; ta-
xonomické studium těchto populací však není ještě uzavřeno.

Ekologie a cenologie: Rozvolněné krát-
kostébelnésubalpínskétrávníky ahadcovéskalky.
Na sušších, mělkých, minerálně bohatých, zása-
ditých ažneutrálních,humusemchudých půdách.
Roste ve společenstvech svazůAgrostion alpinae
a Asplenion serpentini.

Rozšíření v ČR: izolovanéarely: Kr-
konoše, Hrubý Jeseník a hadce ve Slavkovském
lese. V montánním a subalpínském stupni (Krko-
noše a Hrubý Jeseník v pásu 1200—1300m; ve
Slavkovském lese v pásu 740—800 m). S A —
Mapy: ŠTURSA,GRULICHetČEŘOVSKÝin červená
kniha 1999:163(neúplná);SLAVÍKin KvětenaCR
6:58, 2000.

O: 86.Slavk. les(roztr.jen nahadcovýchskalkách),93b.
Krk. subalp. (roztr. v karech), 97. Hr. Jes, (Velká kotlina, LAUS
1933 OLM).

Celkové rozšíření: Krkonoše, Hrubý Jeseník a Slav-
kovský les (Mnichovské hadce). — Mapy: EHRENDORFER
1958:179(neúplná); MEUSELet al. 1992:426(nepřesná).

Poznámka: Z území Moravy je v literatuře uváděndalší
horský druh sekceLeptogalium: Galium anisophyllum VILL
(např. FORMANEKKvět. Moravy a rakouského Slezska 620,
1892, OBORNYFI. Mähren und Oesterr. Schlesien 3:738, 1885,
SMEJKALKomentovanýKatal- Morav. FI. 220, 1980).Galium
anisophyllumje poměměsložitý polyploidní komplexzahrnu-
jící di-, tetra-, hexa-,okto- a dodekaploidní cytotypy rostoucí
vevysokých pohoříchEvropy (Pyreneje,Alpy, Karpaty,pohoří
BalkánskéhoaApeninskéhopoloostrova).Tento druhnaMo-
ravěani jinde v CR neroste,nejbližšívýskytyjsou v Alpách
a Karpatech. Pokud se podařilo nalézt doklady k jednotlivým
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literárním údajům, šlo o taxonomické záměny s ostatními
druhy sekceLeptogalium.Údaj o výskytuG. anisophyllum
subsp. alpino-balcanicum EHREND.,nom. inval., v lesních Bí-
lých Karpatech (SMEJKAL1980) by se spíšemohl vztahovat
ke G. austriacum JACQ.,které roste na slovenské straně Bílých
Karpat.Vzhledem k dosudneplatněpublikovanémujménu G.
anisophyllum subsp. alpino-balcanicum, [tj. jméno Ehren-
dorferem (EHRENDORFER1959)zavedenépro tetraploidní po-
pulace rozšířenéve východních Alpách, Karpatecha na Bal-
káně, nominátní subsp. anisophyllum pak pro diploidní
západoalpsképopulace],ŠIPOSOVÁ(1987)označujekarpatské
tetraploidní ppulace z okruhu G. anisophyllum jménem G.
bellulatum KLOKOVa za těžištějejich výskytu na Slovensku
považujevysoké Karpaty. Z moravskýchBílých Karpat však
nebyl nalezenžádnýherbářovýdoklad o výskytu rostlin, které
by morfologicky odpovídaly G. bellulatum z vysokých slo-
venských pohoří.

19. Galium austriacum JACQ.—svízel rakouský
16/4

Galium austriacum JACQUINFI. Austr. 1:51, 1773. —
Syn. ; Galium asperum SCHREBER[var.] ü austriacum (JACQ.)
BECKFI. Nieder-Österr.1127,1893.—G.asperumsubsp.as-
perum var. glabrum (SCHRADER)SCHUSTERf. austriacum
(JACQ.)SCHUSTER Österr.Bot.Z. 59:11—12,1909. G.pumi-
lum subsp.austriacum (JACQ.)JAV.in Soô Syn, Syst,-Geob.
H. veg. Hung. 2:516, 1966.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb.Europ., no 2144.
—FI. Exs. Austro-Hung., no 192. —FI. Exs. Reipubl. Bohem.
Slov., no 370.

Vytrvalé, řídce trsnaté byliny s tenkými bo-
hatěvětvenými kořeny a oddenky,častosesteril-
ními přízemními prýty. Lodyhy přímé, (5—)15—25
(—30) cm vys., větvené, 4hranné, lysé, hladké,
prostřední lodyžní články tak dlouhé ja-
ko listy. Listy apalisty uspořádanév 5—8(—9)čet-
ných přeslenech, čárkovitě podlouhlé nebo čár-
kovitě kopinaté, mm dl., (1,0—)
1,4—1,7(—2,0)mm šir., zašpičatělé, se zřetelnou
chrupavčitou osinkou, lysé, lesklé, na okrajích
podvinuté, hladké. Květenství latovité, bohatě
větvené, v obrysu Šir. vejčité, obvykle zdéli 1/2
celé rostliny; květní stopky 1—3mm dl. Koruna
kolovitá, (1,6—)2,0—3,0mm v průměru, bílá, čle-
něná téměř až k bázi v miskovitě prohnuté, tupě
špičaté korunní cípy. Merikarpia ledvinovitá,
1,2—1,5 mm dl., 0,9—1,1 mm šir., tmavě hnědá,
lesklá, s poduškovitými, pravidelně uspořádaný-
mi hrbolky na povrchu, lysá. VI—VII. Hkf,

2n = 44 (17b. Pavl. kop.), 22 (extra fines)
Variabilita: Značněproměnlivý druh, v literatuře čle-

něný do několika vnitrodruhových taxonů. Naše populace
patří k tetraploidní nominátnĺ subspecii,evidentněnavazující
na slovenskouarelu tetraploidů. Diploidní populace rostoucí
v sv. Rakousku a populacez Maďarskajsou v literatuře pojí-
mány jako samostatné poddruhy, jejich nomenklatura je však
dosudnedořešena(viz ŠÍPOSOVÁ1987).

Ekologie a cenologie: Vápencová ado-
lomitová bradla, výslunné xerofytní skalnaté strá-
ně a sutě seslabě zapojeným bylinným porostem.
Na mělkých, skeletovitých, vysýchavých, mine-
rálně silných, vápníkem bohatých půdách, větši-
nou na vápencích či dolomitech. Ve společen-
stvech řádu Festucetalia valesiacae.

Rozšíření v CR: Unásdoloženpouzezje-
diné lokality v Pavlovských vrších. A

T: 17b.Pavl. kop. (vrch Děvín, ca 480 m).
Poznámka: Jak v herbářích, tak v mnohé, zejména

staršíbotanické literatuře lze nalézt údaje 0 četnémvýskytu
Galium austriacum na našemúzemí, předevšímna Moravě.
Vesměsse však jedná o záměny s velmi podobnými druhy
sekce Leptogalium, většinou G, pumilum a G. valdepilosum.

Celkové rozšíření: Disjunktivně ve stř. Evropě; se-
vernĺ hranice probíhá Slovenskem (Chočské vrchy Nízké
Tatry), z. hranicej. Moravou (Pavlovské vrchy), najihu v sv.
Rakousku,sz.Maďarskua s. Srbsku.—Mapy: EHRENDORFER
1962:144; MEUSEL et a]. 1992:426.

20. Galium saxatile L. —svízel hercynský
Tab. 12/4

Galium saxatiIeLINNAEUSSp.PI. 106, 1753.—Syn. : Ga-
lium harcynicum WEIGELObserv. Bot. 25, 1772. - G. helve-
ticum WEIGEL Observ. Bot. 24, 1772. —G. ovatum MOENCH
Meth. PI. 485, 1794. —G. pumilum subsp. saxatile (L.) Do-
STÁLKvět. ČSR 2:1380, 1950.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs., no 1344. —DOMIN
et KRAJINAn. Čechoslov. Exs., no 86. —H. Exs. Austro-
Hung., no 959.- FI. Bohem. Morav. Exs., no 564.-
REICHENBACHFI. Germ. Exs., no 2420. —TAUSCHHerb. FI.
Bohem., n0691.-Extra fines: Gerb. FI. SSSR, no 4623, 5197.
—MAGNIERH. Selecta Exs., no 855 (ut G. montanum VILL.).
—Reliq. Maill., no 1209.—SCHULTZHerb. Norm., no 1786.

Vytrvalé, hustě trsnaté byliny s dlouhými ten-
kými kořeny a oddenky a s četnými plazivými
sterilními prýty vytvářejícími husté kobercovité
porosty. Lodyhy vystoupavé, (10—)20—30cm
vys., větvené, 4hranné, lysé, hladké, prostřední
lodyžní články 5—8xdelší než listy. Listy a palisty
uspořádané v 5—6(—7)četnýchpřeslenech, listy
sterilních lodyh obvejčité, 3—6mm 1,5—19
mm šir., listy fertilních lodyh úzce obvejčité,
(6-)8-12 (-15) mm dl., mm
šir., krátce hrotité, na okraji s osténkatými chlupy
k vrcholu směřujícími, tmavě zelené, sušením čer-
nající, matné, lysé. Květenství latovité, válcovité,
jednotlivé vrcholíky ± klubkovitě stažené, květní
stopky 2—5mm dl. Koruna kolovitá, 3,0-4,5 mm
v průměru, bílá, téměř ažk bázi členěnáv ploché
korunní cípy; semeníknapovrchu skuželovitými
hrbolky, čnělky srostlé jen při bázi. Merikarpia
ledvinovitá, 1,5—1,8(—2,0)mm dl., 0,8—1,0 mm
šir., tmavěhnědá,shustými kuželovitými hrbolky.
VI-VII(-VIII). Hkf.

2n = 22, 44 (extra fines)
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Variabilita: Rostliny rostoucí na našemúzemí patří
k morfologicky homogennínominátní subspeciis chromozó-
movým počtem2n = 44. V horách stř. a s. Portugalskaa při-
lehlýchoblastíŠpanělskasevyskytujediploidnícytotyp(2n=
22) oddělovaný do poddruhu G. saxatile subsp. vivianum
(KLIPHVIS)EHREND.,někdy též hodnocený jako samostatný
druh G.vivianum (KLIPHUłs)HOLUB.Rostliny patřící k tomuto
taxonu se liší od nominátnĺ subspeciedrobnějším vzrůstem,
kratšími lodyžními články (méněnež3cm), menšímilisty (na-
nejvýš 5 mm dl.) a plody ca I mm v průměru,

Ekologie a cenologie: Smilkové louky
a pastviny, jehličnaté lesy, zvl. smrčiny ajedliny,
též horské paseky. Roste na vlhkých až čerstvě
vlhkých, kyselých až neutrálních, živinami chu-
dých půdách na silikátových podkladech, Dia-
gnostický druh svazů Violion caninae a Nardo-
Agrostion tenuis; též ve společenstvech svazu
Rumici-Avenellionflexuosae ařádu Piceetalia ex-
celsae, zejména svazu Piceion excelsae.

Rozšíření v ČR: výskytujevevyš-
šíchpoloháchpohraničníchpohořísz.as.Čech:
Krušné hory, Lužické hory, Jizerské hory a Kr-
konoše, odkud proniká hluboko do jejich před-
hůří. JeštěCELAKOVSKÝ1873 (Prodr. Květ. Ces.
2:275) neuvádí svízel hercynský z žádných dal-
Šíchvyššíchčeskýchpohoří. Již od 1.pol. 20. stol.
se však druh začal šířit i do ostatních pohranič-
níchhor: Novohradskéhory,Šumava,Českýles,
Smrčiny, Orlické hory, rovněž i do Slavkovského
lesa, Brd, Jihlavských vrchů, Teplicko-adršpaš-
ských skal, Hrubého Jeseníku a Beskyd. V sou-
časné době invaduje i do lesních oblastí nižších
poloh, zejména nakontaktech svyššími pohořími.
Zavlékáním s výsadbou semenáčků (především
smrku) z oblastí spontánního výskytu se však
zcela nahodile objevuje i v ostatních regionech
našehoúzemí. Ičžiště výskytu v montánním stup-
ni, vyskytuje se však od kolinního až po subal-
pínský stupeň (min.: Podbořany, Vaiov, ca 350 m;
max.: Krkonoše,Velká Kotelnájáma, ca 1400m).

Pozn ámk a: V následujícím přehledu jsou uvedena data
nálezů(pokud byl k dizpozici jediný údaj). popř.první datum
nálezu,pokudje údajů více. U těch fyt. o., kdeje předpoklá-
dánpůvodní výskyt druhu, nejsou letopočty uváděny.

T: 2b. Podboř. kotl. (Valov, 1990), 3. Podkruš. pán. (Te-
plice, 1853). —M: 22. Hatštr. vrch. (Aš, vrch Nebesa, 1960;
Studánka,Nový rybník, 1965;Studenec, 1948),24. Hor. Po-
Ohří (více lokalit, první údaj 1938),25. Krušn. podh. (hojný),
26.Ces.les(Tachov,1987),27. Tachov.bráz.(Zadní Chodov,
vrchDlouhý vrch, 1992),28c.Mnich. had.(více lokalit, první
údaj 1910),28d.Touž. vrch. (Chýlice, údolí Střely, 1979),32.
Křivokl. (Pazlov u Vejvanova, 1994;Skryje, hájovnaVlašec,

1985; Knížkovice, 1989), 35. Podbrd. (více lokalit, první údaj
1940), 39. Třeboň. pán. 1942), 46. Lab. písk.
(hojný), 47. Šluk. pah.(hojný), 49. Frýdl. pah. (Horní Řas-
nice, 1963),50. Luž. hory (hojný), 52. Ral.-bez. tab. (Doksy,
Máchovo jezero, 1951,Bezděz, 1998), 54. Ješ.hřb. (roztr.),
55d.Tros. pah. (hradKost, 1961),56a.Železnobr.Podkrk.
(Zlatá Olešnice, 1992), 58h. Javoři hory (více lokalit, 1992),
6Ic.Chvojen.ploš.(AlbrechticenadOrlicí,bezdata),67.Ces-
komor. vrch. (Plačkov, 1974), 7lb. Drah. ploš. (Křtiny, vrch
Proklest, 1977),74a.Vldn.-osobl. pah.(Honí Fořt, 1954),75.
Jes.podh. (Malá Morávka, 1961), 81. Host. vrchy (Bystřice
pod Hostýnem, KelčskýJavomík, 1949).—O: 85.Kruš. hory
(hojný), 86.Slavk. les(více lokalit, první údaj 1924),87.Brdy
(ještěnazačátku20. stol.neníuváděn,v současnédoběhojný),
88. Sum.(roztr. z,ejménav sz. části,první .sNry 1914,MA-
LOCHPRC), 89. Novohr. hory (roztr., místy hojný, údajeažze
70. let 20. stol.), 90. Jihl. vrchy (Kunžak, Vysoký kámen,
1982), 92. Jiz. hory (hojný), 93. Krk. (hojný v z. části. vev.
části roztr., ve fyt, p. c. Rých. chybí), 94. Tepl.-ad. sk.(Horní
Teplice,1981),95a.Ces.hřeb.(Vrchmezí,1921),97.Hr.Jes.
(Kouty nad Desnou, vrch Kamzičník, 1998), 99a. Radh. Besk.
(více lokalit, první údaje 1957).

Celkové rozšíření: Západní a stř. Evropa. Jihozá-
padnĺhraniceareáluprobíhástř.PortugalskemaŠpanělskem,
navýchodzasahujedo FrancieaNěmecka,Českérepubliky
aj. Polska,naseverdoj. Švédskaajz Norska.Ojedinělévý-
SkytyveFinsku,Švýcarsku,Rakousku,naSlovenskua vev.
Polsku.-Mapy: HULTĚNAA1958: 153; 1981:1089;
ZAHRADNÍKOVÁet ŠJPOSOVÁBiológia, Bratislava,37(9):931,
1982; MIREK et PIEKOS-MIRKOWA Acta Soc. Bot. Polon.
53:420, 1989; HULTĚNNE 1986:768; MEUSEL et al. 1992:427.

Sect- 8. Kolgyda DUMORT.
Syn.: Galium Iser.lAparine DC.—G. EuaparinesDC.

—G. sect. Euaparine LEDEB.—G. sect.Aparine (DC.) GRISEB.
1846, JORDAN 1846.

Rostliny jednoleté; listy a palisty jednožilné,
uspořádanév 4—11četných přeslenech; koruna ko-
lovitá, bílá, zelenavě bílá až zelenavě žlutá; me-
rikarpia papilnatá, hrbolkatá nebo s háčkovitými
osténkatými chlupy nebo lysá, téměř hladká.

21. Galium spurium L. —svízel klamavý, svízel
Tab. 17/4,5pochybný

Galium spurium LINNAEUSsp. Pl. 106, 1753. - syn.:
Galium vaillantii DC. in LAM.et DC. FI. Franc., ed. 3, 4:263,

-G. infestumW.etK. Pl. Rar.Hung. 3:224, t. 202. 1810.
—G. agresteWALLR.Sched.Crit. 59, 1822, nom. illeg. —G.
agreste [var.] cc.spurium (L.) KOSTELClav. Anal. FI. Bohem.
22, 1824,nom. illeg. —G. aparine [var. spurium (L.) W.
etGR. FI. Siles. 1:120,1827.- G.aparine [subsp. vaillantii
(DC.) GAUDINFI. Helv. 1:441, 1828.-G. aparine subsp.in-
festum (W. et K.) SCHOBLERet MARTENSFI. Württemb. 103,
1834.—G. aparine subsp.spurium (L.) HARTMANNSv.Norsk
Exc.-FI. 23, 1846 [non vidi] vel SIMK. Enum. FI. Transsilv.
280,1887.—G.aparinesubsp.agreste[WALLR.]ČELAK.Květ.

Tab. 17: I Galium aparine, Ia —list, lb —plod. —2 G. parisiense var.parisiense, 2a—list, 2b —plod. —3 G. parisiense var.
leiocarpum, plod. —4 G. spurium var. spurium, 4a—list, 4b —plod. —5 G. spurium var. echinospermum,plod. —6 G. tricor-
nutum, 6a detail Částilodyhy, 6b —list, 6c —plod. —7 G. verrucosum,7a —list, 7b—plod.
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Okolí Praž. 117, 1870.—G. aparine subsp.vaillantii (DC.)
SIMK.Enum. FI. Transsilv. 280, 1887; BERHERFI. Vosges 125,
1887.—G. aparine f. spurium (L.) BOIVINNat. Can. 93:433,
1966.—G. spurium subsp,infestum (W. et K.) JANCHENPhy-
ton 5:97, 1953,nom. inval. —G.spurium subsp.infestum(W.
et K.) JANCHENPhyton 8:230, 1959.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 701. -Extra
fines: Gerb. FI. SSSR, no 4617, 4618a,b.

Jednoleté byliny s tenkými, vřetenovitými,
málo větvenými kořeny. Lodyha přímá, vystou-
pavá nebo popínavá, cm dl., větve-
ná nebo řidčeji nevětvená, 4hranná, na hranách
s nazpět směřujícími chrupavčitými osténky, říd-
ce chlupatá, na uzlinách až lysá, internodia 1—3
(—4)>< delšínež listy. Listy apalisty v 6—8(—9)čet-
ných přeslenech,čárkovité až obkopinaté, (10—)
14—35(—50)mm dl., (1,2—)1,8—4,0(—7,0)mm šir.,
na vrcholu hrotité, na líci krátce chlupaté, na ru-
bu lysé, na poněkud podvinutých okrajích a na
rubu na stř. žilce s nazpětsměřujícími chrupavči-
tými osténky. Vrcholíky úžlabní, (I—)3—9květé,
1,5—3,0(—6,0)xdelší nežpříslušné listeny; stopky
květenství 5—20mm dl., za plodu 10—40mm dl.,
plodní stopky 2—20mm dl., přímé nebo ostře
ohnutépouzetěsněpodplodem. Korunazelenavě
žlutá, 0,8—1,3(—1,6)mm v průměru. Merikarpia
kulovitá až ledvinovitá, 1,3—2,6(—2,9)mm dl.,
hustě porostlá háčkovitě ostnitými chlupy s jen
nepatrně hlízovitě ztlustlou bází nebo až lysá.
VI-IX. Tf.

2n = 20 (extra fines)
Variabilita: Druh velmi variabilní. Kromě morfolo-

gické plasticity, která seprojevuje zejménav celkovém vzrů-
stu, délce a šířce listů a délce internodií, se rostliny G. spu-
rium projevují výraznější variabilitou v Odění plodů. Na
základěpřítomnostinebonepřítomnostiháčkovitýchostnitých
chlupů na plodu lze rozlišit dva krajní morfotypy: jeden
s plody háčkovitěchlupatými, druhý s plody lysými. Hodno-
cení této variability není ani v současnosti jednotné. Zatímco
někteří autoři nepřikládají oběmatypům žádný taxonomický
význam, jiní je hodnotí na úrovni formy, variety nebo i sub-
speciesObamorfotypy jsou v typické podoběsnadnoodliši-
telné.U některýchjednotlivých rostlin však lzepozorovat,že
mladéplodyjsou řídce háčkovitěchlupaté, zatímcozralé,plně
vyvinuté plody na téže rostlině jsou zcelaolysalé.Velká vět-
šina rostlin si všakcharakterodění plodů v průběhujejich vý-
voje ponechává.Přechodné formy se také vyskytují, nejsou
však hojnější než krajní typy. V literatuře někdy uváděná
údajná ekologická vazba jednotlivých typů na různé země-
dělskékultury ve skutečnosti neexistuje.Oba typy senaopak
někdy (zvl. napolích) vyskytují společněnatéželokalitě. Ob-
vykle je všakjeden typ odění plodů vlastnostícelé populace.
Žádnýdalšíznak,jak morfologický,tak např.karyologický,
který by koreloval s charakteremodění plodů, nebyl zjištěn.
Proto se zdá být nejvhodnější taxonomické hodnoceníobou
typů na úrovni variety, zatímco použití vyšší hierarchické
úrovněby bylo nepřiměřené.V tomto pojetí unásrostepouze
subsp.spurium sedvěmavarietami:
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Var.spurium [syn.: var. typicumBECK,var.genuinumGR.
et GODR.,G. agreste var. leiospermon WALLR.,G. spurium var.
leiospermum (WALLR.) HAYEK]: plody lysé. Znám téměř ze
všech fytochorionů s výskytem druhu. —Var. echinospermum
(WALLR.)HAYEK(syn.: G. agreste var. echinospemzon WALLR.,
G. spurium var. vaillantii (DC.) KosrEL., G. spurium var. in-
festum (W. et K.) PErERM.]: plody háčkovitě chlupaté. U nás
patrněponěkudméněčastý typ. Tento obraz o frekvenci vý-
Skytu však může být zčásti ovlivněn skutečností,Že rostliny
s lysými plody jsou v přírodě nápadnější,a proto také častěji
sbírány,než je tomu v případě var.echinospermum,kteráje
morfologicky velmi podobnádruhuG. aparine.

Zatímco ve stř. Evropě lze všechny morfotypy G. spu-
rium zahrnout do zde přijatého pojetí subsp.spurium, vestředu
původmho areálu sevariabilita druhu G. spurium ještě zvy-
šuje.Rozšíření subsp.ibicinum (Botss.) EHREND,je omezeno
nahorskéoblastiod Iráku poStředníAsii. Extrémnítypy slisty
široce obvejčitými, po 4—6v přeslenu,známépředevšímz j.
části areálusubsp.spurium,jsou častospojovány sejménem
var. tenerum (SCHLEICH.in GAUDIN)GR. et GODR.Takto ozna-
čovanérostliny jsou však alespoňzčásti pouháranávývojová
stadiaběžnýchfenotypů. takžesev tomto případějedná opou-
housezónníheterofylii.Na územíČR tyto morfotypyv ty-
pické nezasahujĹ

Ekologie a cenologie: Pole, úhory, okra-
je polních cest, sady, vinice, rumiště, suché světlé
křoviny, železniční náspy, řidčeji též rozvolněné
xerotermní trávníky nebo světlé bory. Obvykle na
těžších, hlinitých, neutrálních až zásaditých pů-
dách, Častovšak i na půdách písčitých. Nejčastěji
ve společenstvech třídy Secalietea, zvl. svazů
Caucalidion lappulae a Sherardion, řidčeji v ně-
kterých společenstvech tříd Chenopodietea a Fe-
stuco-Brometea a svazu Dicrano-Pinion.

Rozšíření v ČR: Převážněv termofytiku;
v mezofytiku roztroušeně až vzácně, v některých
okresech mezofytika nalezen pouze v 19. stol.
jako zavlečený s nedokonale čištěným osivem.
Nejčastějivestř.Čechách,dolnímPoohří,Polabí
a naj. a stř. Moravě. V planárním až suprakolin-
ním stupni, vzácně ve stupni submontánním, oje-
diněle až montánním (max.: Leskové, osada Na
Člověčí, 880 m).

T: téměř v celé fyt. oblasti [údajechybějí pouzez fyt. o.
5. Terez. kotl.], jen zřídka ve fyt. o. l. Doup. pah.a 3. Pod-
kruš.pán.,hojnýnaopakve fyt. o. 8. Čes.kras,11.Stř. Pol.,
t6.—20.Jihomor. okr., 21. Haná. —M: 28. Tep. vrchy (jen oje-
diněle v a., b., e.), 31a. Plz. pah. vl. (Plzeň; Rokycany; Kla-
tovy), 32. Křivokl., 35. Podbrd.,37f. Strak. váp. (Domanice;
Radomyšl;Brloh),371.Ceskokr.Předšum.(CeskýKrumlov),
38.Bud. pán.,39. Třeboň. pán.(pouzev části naseverod Tře-
boně),41. stř. Povit.,44. Mileš. střed.(Kletečná),47. Sluk.
pah.(Mikulášovice),48a.Žitav.kotl. (Jiříkov;Rumburk),52.
Ral.-bez.tab.(Doksy,lit.), 53a.Ceskolip.kotl. (CeskáLípa;
Mimoň), 55c. Roven. pah. (okolí Rovenska pod Troskami),
58c. Broum. kotl. (Meziměstí), 62. Litomyš. pán. (Sloupnice;
okolíLitomyšle),63e.Poličsko(Polička,lit.), 64.Říčan.ploš.,
67. Ceskomor.vrch. (Palupĺnu Studené;OkolíBystřicenad
Pernštejnem;Urbanov), 68. Mor. podh.VyscE (Police u Jem-
nice; NáměšťnadOslavou),70.Mor. kras,71. Drah.vrch., 72.
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Zábř.-unič.űv.,73b.Hanuš.vrch. (Šumperk;PoliceuÚsova),
74. Slez.pah., 75. Jes.podh. (Potštát, lit.), 76a.Mor. bránavl.
(často), 77. Středomor. Karp. (údaje chybějí v 77a.), 78. B.
Karp. les., 79. Zlín. vrchy (Zlámanec;Zádveřice), 80a.Vset.
kotl. (Brňov u ValašskéhoMeziříčí; Vsetín), 82. Javorn. (Fran-
cova Lhota), 84a.Besk. podh. (Frýdlant nad Ostravicí; Kun-
čice pod Ondřejníkem; Homí Líštná). O: 99a. Radh.Besk.
(Leskové,osadaNaČlověčí).

Celkové rozšíření: Původní parněpouzeodStředo-
z.emípoj. Ural adoStředníAsie, snadažpoAltaj. Dnesvětší
část Evropy, dost vzácněv z. Části;od s. ČástiPyrenejského
poloostrovana severzasahujedoj. Anglie, j. Skandinávieado
Pobaltí.Dále navýchod přesUral, Kavkaz ajz. Asii (Turecko,
Sýrie,Libanon,Izrael,Irák,Írán)doz.Sibiře,dálevšakjiž
jen ostrůvkovitě zavlečený přes v. Sibiř až na Sachalin a do
Japonska, najih po Indii a Čínu.Dáles.Afrika a horystř.
Afriky, SeverníAmerika (hlavněoblasti s hustšímosídlením)
a Nový Zéland. Do mnohaoblastí (např.Sachalin, Japonsko,
stř. Afrika) zavlečenpouze ve var. echinospermum(WALLR.)
HAYEK. V těchto územích často nedostatečně odlišován od G.
aparine, takže některéliterární údajemohou být mylné. Také
G. spurium subsp.africanum VERDCOURľpopsanéz j. Afriky
sepodle teraploidního počtuchromozómůnevztahujekesku-
pinë G. spurium s. I., ale k druhu G, aparine. —Mapy: HUL-
TĚN CP 1971:281; HULTĚN NE 1986:764.

Poznámka: Přestožeje G.spuriumvar. echinospermum
morfologicky bližší druhu G. aparine, není možné tyto dva
typy spojovat do jednoho druhu. O těsném příbuzenském
vztahu var.echinospermums lysoplodou var.spurium svědčí
v celém rodu unikátní početchromozómů.Taxonomickéslou-
čení obou typů s háčkovitě chlupatými plody je nepřijatelné
i vzhledemk odlišné evoluční historii druhu G. aparine (cf.
EHRENDORFER1971).

22. Galium aparine L. — svízel přítula, svízel
obecný Tab. 17/1

Galium aparineLINNAEUSSp.P}. 108,1753.—Syn.: Ga-
lium aparine [var. verum W. et GR. FI. Siles. 19, 1827,
nom. inval. —G. aparine [var.] u. vulgare REICHENB.Ic. F}.
Germ. 17:94, tab. 146, 1854. G. spurium var. aparine (L.)
WOROSCH. Opred. Rast. Sov. Dal 'n. Vost. 522, 1982, nom.
inval,

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl.Čechoslov.,no 1477.—
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 700. —Extra fines: FI. Exs. Aus-
tro-Hung., no 2226/1,11.- Gerb. FI. SSSR, no 4641. - Ross
Herb. Sicul., no 1443.

Jednoleté byliny s tenkými, vřetenovitými,
málo větvenými kořeny. Lodyha přímá nebo vy-
stoupavá, v husté vegetaci i popínavá, (8—)20—150
(—180) cm dl., větvená nebo řidčeji nevětvená,
4hranná, na hranách s nazpět směřujícími chru-
pavčitými osténky, na uzlinách někdy chlupatá,
internodia 1,0—2,5xdelší než listy. Listy a palisty
v 5—7(—8)četnýchpřeslenech, úzce až šir. obko-
pinaté, mm dl.,
(—8,0)mm šir., na vrcholu hrotité, na líci krátce
chlupatéažolysalé, narubu lysé, naponěkudpod-
vinutých okrajích a na rubu na stř. žilce obvykle
s nazpět směřujícími chrupavčitými osténky.
Vrcholíky úžlabní, 1,2—3,5xdelší

než příslušné listeny; stopky květentví 5—20mm
dl., za plodu (11—)20—40mm dl., plodní stopky
3—25mm dl., přímé neboostřeohnutépouzetěsně
pod plodem. Koruna bělavá až bílá, 1,5—1,7(—2,0)
mm v průměru. Merikarpia kulovitá až kulovitě
ledvinovitá, (2,5—)2,8—5,0mm dl., hustěporostlá
háčkovitě ostnitými chlupy s hlízovitě ztlustlou
bází. V-X(-xł). Tf.

2n -42, 44, 48, 61-66, 68, 86, 88 fines)
Poznámka: KLIPHUIS(1980) podrobil 221 rostlin

z velké části Evropy karyologické analýzea zjistil pouzepo-
čty v rozmezí 2n = 61—66,přičemž hypohexaploidnĺ
2n = 64je výrazně nejčetnější.Ostatní údajejsou ± ojedinělé
a nelze vyloučit, že seněkteréz nich nevztahují k druhu G.
aparine v našempojetí.

Variabilita: Extrémně polymorfní druh s největší
pravděpodobnostívzniklý allopoiyploidizací typů z příbuzen-
stva taxonů G. spurium L. s. I., G. monacchinii Bołss. et
HELDR.a G. pseudoasprellum MAKINO. Proměnlivost se pro-
jevuje zejménav celkovém vzrůstu rostlin, délce internodií,
velikosti listů amíře acharakteruodění lodyhy. Rostliny sčet-
nými dlouhými a rovnými chlupy na lodyze byly opakovaně
popsány jako var. hirsutum MERr. et KOCH[z f. hirsutum
(MERT.et KOCH)SOÓ],var. hispidulum OPE, var. hirsutum
BECKMANN,nom. illeg. (= f. hirsutum KUCOWA,nom. inval.),
rostliny s řídce háčkovitě chlupatými plody jako var. sub-
glabrum PETERM.Typ s plody sesilně zkrácenými,háčkovitě
nezakřivenými chlupy, k němuž se vztahujejméno G. inter-
mediumMËRAT,nom. illeg., non EICHW.necSCHULTES G.
aparine var. intermedium BONNET,f. intermedium (BONNET)
R.J.MOORE),u násnebyldosudv typické zjištěn.Při
kultivaci různých morfotypů za standardních podmínek se
morfologické rozdíly výrazně zmenšují, a naopakpři pěstcy
váníjednohogenotypu v různýchsvětelných,teplotních avlh-
kostníchpodmínkáchvznikají velmi různéfenotypy.Včtšĺčást
variability G.aparinejde tedy patrněnavrub fenotypovéplas-
ticity způsobenérozdílnými podmínkami prostředí.

Ekologie a cenologie: Druh s velmi Ši-
rokou ekologickou amplitudou. Pole,úhory,okra-
je polních i lesních cest, sady, rumiště, navážky,
křoviny, břehy vodních toků, lužní lesy, akátiny.
Dává přednost čerstvěvlhkým, kyprým, živinami
bohatým půdám, roste však i na vysýchavých
nebo písčitých stanovištích. Vyskytuje sev širo-
kém spektru společenstvech, převážně v rámci
třídy Galio-Urticetea, kde je diagnostickým dru-
hem svazů Senecion fluviatilis a Arction lappae,
dále tříd Secalietea, Artemisietea vulgaris, Che-
nopodietea, Salicetea purpureae (diagnostický
druh svazu Salicion triandrae), Robinietea a sva-
zu Alnion incanae (diagnostický druh).

Rozšíření v CR: Hojný druh,zvl. od pla-
nárního do submontánního stupně, roztroušeně ve
stupnimontánním, častopřechodnězavlékáni do
vyšších poloh na antropogenní stanoviště, např.
v okolí sídel a podél komunikací (max.: Pecpod
Sněžkou,bouda Výrovka, 1360m).

Galium 153
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T, M: ve všech fyt. o. O: alespoň okrajově nebo pře-
chodně v celé fyt. oblasti.

Celkové rozšíření: Dnes tempe-
rátní zónacelé s. azčásti i j. polokoule. Původnítéměř v celé
Evropě;odPyrenejskéhopoloostrova,Britského souostroví,s.
Švédskaas.Ruskapřesstř.Ural doz.Asie,dálenavýchoddo
StředníAsie po Himálaj. Madeira, Kanárskéostrovy, s. Afri-
ka. Zavlečenv Evropě na Island, do v. Asie až po Koreu, Ja-
ponskoaČínu,dostř.aj. Afriky,SeverníAmeriky(odAleut-
skýchostrovůaAljašky poGrónskoanajih přesKanadua do
Spojenýchstátů po Kalifornii, Texasa Floridu; v některých
částechnelze vyloučit částečněi původní výskyt), Jižní Ame-
riky (Amazonie, Andy) a Austrálie. —Mapy: HULTÉNFA
1968:838; CP 1971:215; HULTĚN NE 1986:757;
MEUSELet al. 1992:428.

Význam: Hojný aobtížný plevel, zvl. v obi-
lovinách.

23. Galium tricornutum DANDY—svízel trojrohý
Tab. 17/6

Galium tricornutum DANDYWatsonia 4(1):47, 1957. —
Syn.: Galium tricorne sensuauct. plur. non 1787,
nom. illeg.

Exsikáty: Extra fines: BAEN1łzHerb. Eur., no 1770.—
CALLtERIter Taur.Sec„ no 113.—FI. Cechoslov.Exs., no 83.
—FI. Exs. Austro-Hung., no 2226.—FI. Rom. Exs., no 1355.
- Pl. Brit. Exs., no 104. - Ross Herb. Sicul., no 840. - SIN-
TENISIter Thessal., no 1443.

Jednoleté byliny s tenkými, vřetenovitými,
málo větvenými kořeny. Lodyha přímá nebo vy-
stoupavá,obvykle na bázi bohatě větvená,(10—)
15—40(—60)cm dl., 4hranná, na hranách s nazpět
směřujícími chrupavčitými osténky, internodia
1—4xdelší než listy. Listy a palisty v
ných přeslenech, čárkovitě obkopinaté až po-
dlouhlé, mm dl., 1,5—2,5(—3,3)mm
šir., na vrcholu hrotité, na obou stranách lysé,
pouze na plochých okrajích a na rubu na stř. žilce
s nazpět (při vrcholu někdy dopředu) směřující-
mi chrupavčitými osténky. Vrcholíky úžlabní,
1—3květé,kratší nebo o málo delší než příslušné
listeny, všechnykvěty oboupohlavnénebo někdy
postranní květy pouze samčí; stopky květenství
1—7mm dl., zaplodu příménebomímě zakřivené,

mm dl., stopky květů 0—3mm dl., za
plodu obloukovitě dolů a nazpět zakřivené, 2—8
mm dl. Koruna zelenavě bílá až bílá, 1,5—2,0mm
v průměru. Merikarpia jednotlivá nebo v páru, té-
měř kulovitá, 2,5—4,5 mm v průměru, hustě
a jemně papilnatá. VI-VIII. Tf.

2n = 44 (extra fines)

Variabilita: Proměnlivost se povětšinou omezuje na
kvantitativní rozdíly ve velikosti vegetativníchorgánů. Rost-
liny s menšími plody byly popsányjako var. microcarpum
(GODR.in GR. et GODR.).Velmi vzácně se vyskytují rostliny
s 5 květy v květenství [var. multiflorum (KNAF ined.)]. Jedná
sevšakpouzeo individuální odchylky beztaxonomickéhový-
znamu.

154 Galium

Poznámka: Někdy bývají jakoG. tricomutum
vány rostliny druhů G. aparine a G. spurium s plodními stop-
kami těsněpod plodemostřeohnutými. Od obou těchtodruhů
sevšakG. tricornutum spolehlivě odlišuje chudokvětýmkrát-
kým květenstvím avelkými plody, kterénikdy nemají háčko-
Vitě ostnité chlupy.

Ekologie a cenologie: Pole, vinice, úho-
ry, vzácně i okraje polních cest a stráně s xero-
termní bylinnou vegetací, zřídka zavlékán i na
ruderální stanoviště. Zpravidla na hlinitých až
jílovitých, výhřevných a častovysýchavých, mi-
nerálně bohatších, zvl. vápnitých, zásaditých
půdách na vápencovémnebo slínovcovém pod-
kladu. Diagnostický druh svazu Caucalidion lap-
pulae.

Rozšíření v ČR: Dříve roztroušeně až

hojně v termofytiku, řidčeji v mezofytiku v úze-
mích s výchozy bazických hornin, zvl. vápenců
aopuk; vzácněnebozcelachyběl v územíchsky-
selýmpodklademav úvalechvětšíchřek.Častěj-
šíbyl vČeskémstředohoří,naSlánsku,v Českém
krasu, ve v. Polabí a v Jihomoravské pahorkatině.
V mezofytiku zvl. v územích s minerálně bohat-
Šímpodložím (např. Orlické opuky), jinde vzácně
a často pouze přechodně zavlečen, obvykle na sy-
nantropní stanoviště.Převážněv kolinním a sup-
rakolinnĺm stupni, vzácněji ve stupni planárním
(max.: Stochov,430 m; Koněprusy,410 m).V 50.
letech 20. stol. značněustoupil v důsledku změn
v hospodařenína polních kulturách. V současné
doběkriticky ohroženýtaxonkvětenyČR.Dnes
znám s jistotou již jen u Velké nad Veličkou
a u obce Sedlec na Mikulovsku, možná se ještě
vyskytujevČeskémkrasuavúzemíjižně odŽdá-
nického lesa. A

Poznámka: Ve fytochorionech, kde byl výskyt zazna-
menánještě po roce 1950,je uveden výskyty ověřenéi po
roce 1970jsou uvedenys lokalitou a konkrétním datempo-
slednĺho známého

T: 2a. Žatec. Poohří (dříve často), 4. Loun.-lab. střed.
(dřívečasto,vzácněji v c.), 6. Džbán,7. Středočes.tab. (roztr.,
v a. ad. zřídka; !; Bakov u Slaného,1980), 8. Ces.kras(dříve
Často;!; Koněprusy, 1982), 10.Praž.ploš. (ruderální výskyty;
!), I lb. Poděb.Pot. (dřívečasto; !), 12.Dol. Pojiz. (Řepín),
13a.Rožď.tab.(Kosořice;Dymokury;Žehuň;Dománovice;
Převýšov),13b.Mladobol.chl. (Úherceu Mladé Boleslavi),
14a.Bydž. pán., 15b.Hrad. Po}. (pouzev sv. polovině fyt. o.),
15c. Pard.Pol., 16.Znoj.-bm. pah. (vz.; !; Kuřim, vrch Zlo-
bice, 1976), 17b.pavl. kop. (Perná,vrch Kotel;!), 17c.Milov.-
valt. pah. (vz,; !; Sedlec,vrch Skalky, 1994), 18b.Dolnomor.
úv. (Uherský Ostroh; Kněždub; !), 19.B. Karp. step. (dříve
roztroušeně;!; Velká nadVeličkou, 1996),20. Jihomor. pah.
(dřívehojně; !; Klobouky,1977;Hustopeče,1977;Ždánice,
1988), 21. Haná (dříve roztr.; Kroměříž, 1974). —M: 24a.
Cheb.pán.(Kynšperk nadOhří, lit.), 3 Ia. Plz. pah.vl. (Plzeň,
zavlečen na ruderální stanoviště), 45a. Loveč. střed. (Děčín;
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SedlouÚstínadLabem),60.Orl. opuky,69a.Železnoh.podh.
(Brloh u Přelouče), 72. Zábř.-unič. úv. (Litovel, ruderální vý-
Skyt), 73b. Hanuš. vrch. (Hrabenov), 76a. Mor. brána vl.
(HorníÚjezd,lit.), 77b.Liten. vrchy(Litenčice),78.B. Karp.
les. (Bohuslavice nad Vláří, 1977), 80a. Vset. kotl. (Vsetín),
84a.Besk.podh. (Hukvaldy;Staříč;Frýdek-Místek;Český

Celkové rozšíření: Původní snad pouze ve Středo-
zemí, dnesv j., z astř. Evropě; od Pyrenejskéhopoloostrova
přesFranciinaseverpoj. a v, Anglii, j. Norskoa Švédsko;
na východ po jz. Ruskoa Kavkaz, dále dojz a StředníAsie.
VeStrcdozzmĺhojněod PortugalskapoKrétu, Tureckoa Kypr
a v s. Africe, na západěMadeira a Kanárskéostrovy, na vý-
choddálepřesLibanon,Sýrii,SaúdskouArábii,Irák,Íránaž
po předhůří Tibetu. Mimo tuto oblast zavlečenještě do Se-
verní Ameriky a Austrálie.

24. Galium verrucosum HUDSON — svízel bra-

davčitý Tab. 17/7

Galium verrucosum HUDSONPhilos. Trans. Roy. Soc.
London 56:251, 1767.—Syn.: Valantia aparine L. Sp. PI.
1051, 1753, non Galium aparine L. 1753.—Galium valantia
WEBER in WIGGERS Primit. FI. Holsat. 12, 1780. - G. sac-
charatum ALL. FI. Pedemont. 1:9, 1785, nom. illeg. —G. tri-
corne STOKESin WrrH. Bot. Arrang. Brit. PI., ed. 2, 1:153,
1787,nom. illeg. - Valantia saccharataC. C. GMELINFI. Ba-
den. 3:781, 1808.

Exsikáty: Extra fines: BORNMOLLERHerb. Exs. Made-
rense, no 736. —Exs. DUFFOUR,no 7181. —FI. Lusit. Exs., no
905. —GANDOGERFI. Alger. Exs., no 49. —MABILLE Herb.
cors., no 135.- FI. Selecta Exs., no 1712. -SCHULTZ
Herb. Norm., no 486.

Jednoleté byliny s tenkými, málo větvenými
kořeny. Lodyha přímá nebo vystoupavá, 10—30
cm dl., na bázi bohatě větvená, 4hranná, na hra-
nách řídce chrupavčitě osténkatá až téměř hladká,
internodia 1,0—2,5(—3,O)xdelší než listy. Listy
a palisty v 5—6četných přeslenech, obkopinaté,
10—24 mm dl., 1,5—5,0mm šir., na vrcholu hro-
tité, na obou stranách lysé, na plochých okrajích
a někdy i na rubu na stř. žilce s dopředu (při bázi
však někdy nazpět) směřujícími chrupavčitými
osténky. Vrcholíky úžlabní, 1—3květé,kratší nebo
zřídka o málo delší než příslušné listeny, přičemž
vrcholový květ je oboupohlavný a oba postranní
pouze samčí, a proto plodenství pouze s 1 plo-
dem; stopky květenství 4—10mm dl., za plodu
10—21 mm dl., přímé nebo mírně zakřivené,
stopky květní mm dl. Koruna zelenavě bílá
až bílá, 1,5—2,5mm v průměru. Plody obvykle
s pouze jedním vyvinutým merikarpiem, téměř
kulovitým, 4—6mm v průměru, výrazně kuželo-
Vitě hrbolkatým. V—VII. Tf.

2n = 22 (extra fines)
Ekologie a rozšíření v ČR: Druhzavle-

čený ze Středozemí. První údaj o nálezu na území

dnešní Prahy (u Poříčské brány) pochází od Opize
(OPE Flora 1822). Herbářový doklad
k tomuto údaji nebyl nalezen. Naopak existují
opakované sběry tohoto druhu z Nuslí, kde byl
sbírán jako plevel na polích (E. HOFMANN1849
PR•, HENNEVOGEL1858 PRC). Charakter dalšího
výskytu doloženého herbářovoupoložkou (PRC)
s označením „Prag" bez data a jména sběratele
není znám.

V literatuře seobjevuje několik dalších údajů
o výskytu svízelebradavčitéhov CR: Teplice
(REUSSFI. vonTep1itz 134, 1851), HranicenaMo-
ravě (VOGLOesten-.Bot. Wochenbl. 6:268, 1856),
Sadová u Hradce Králové, Brno, Znojmo, Příbor
(DOSTALKvět. ČSR 1383, 1950), Perná (SKA-
LICKÝapud PROCHÁZKAZpr. Cs. Bot. Společ.
15:25, 1980). Výskyt G. verrucosum na uvede-
ných lokalitách je velmi nepravděpodobný.Do-
klady k těmto literárním údajům nebyly v do-
stupnémherbářovémmateriálu nalezeny.Rovněž
literární údaj ovýskytu tohoto druhuu obcePerná
(SKALICKÝapudPROCHÁZKAZpr. Čs. Bot. Spo-
leč. 15:25, 1980) se podle dokladové položky
(PRC) vztahuje ke druhu G. aparine.

V minulosti byl tento druh také pěstován v ně-
kterých veřejných botanických nebo i soukro-
mých zahradách. Herbářovými sběry je doloženo
jeho pěstování v Praze (přibližně 1850—1860),
Olomouci (30. léta 20,stol.)aČervenémHrádku
u Jirkova (okolo r. 1857).

Celkové rozšíření: Původní pouzeveStředozemĺ. Od
Pyrenejského poloostrova přesj. Francii, Korsiku, Sardínii,
Itálii, Sicílii ažpoŘecko;severnějipříležitostněapřechodně
zavlékánaž doŠvýcarska,j. a v. Německa,Českérepubliky
a sz. Polska. Výskyt dále pokračuje od Kypru, Kréty aTurecka
do Sýrie a Libanonu. Jižní okraj areálu leží v s. Africe. Vý-
skytvČeskérepubliceležípři lokálnív.hranicisekundárního
rozšířeni druhu.

25. Galium parisiense L. —svízel pařížský
Tab. 17/2,3

Galium parisiense LINNAEUSSp. PE.108, 1753.—Syn. :
Galium anglicum HUDSONFI. Angl. 69, 1762.—G. litigiosum
DC. in LAM. et DC. FI. Frang.,ed. 3, 4:263, 1805.-G. diva-
ricatum POURRErex LAM. [var.) p. litigiosum (DC.) KOSTEL
Ind.Hort.Bot. Prag.61, 1844.—G.anglicum[var.]p.parisi-
ense(L.) KOSTEL.Ind. Hort. Bot. Prag.61, 1844,nom. illeg.
—G. anglicum subsp.parisiense (L.) NYMANConsp.FI. Eur.
2:330, 1879. nom. illeg. —G. parisiense subsp. anglicum
(HUDSON)ARCANG,Compl. FI. Ital. 315, 1882. - G. parisi-
ensesubsp. litigiosum (DC.) ARCANG.Compl. FI. Ital. 315,
1882.

Exsikáty: Extra fines: CALLIERHerb. Ross., no 64. —
DÖRFUERHerb. Norm., no 4530, 5467. FI. Exs. Austro-
Hung., no 3748. -Pl. Bulg. Exs.,no 87.- Pl.An-
dal., no 357. —SCHULTZHerb. Norm., no 865.
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Jednoleté byliny s tenkými, vřetenovitými,
málo větvenými kořeny. Lodyha tenká, vystou-
pavá,5—40cm dl., obvykle již od bázebohatěvět-
vené, ostře 4hranná, na hranách s nazpět směřu-
jícími chrupavčitými osténky, internodia 2—5x
delší než listy. Listy a palisty v 5—7četnýchpře-
slenech, čárkovité až obkopinaté, 4—12mm dl.,
(0,8—)1,0—2,5(—3,0)mm šir., na vrcholu hrotité až
zašpičatělé,na obou stranáchlysé, na± podvinu-
tých okrajích ana rubunastř. žilce sdopředusmě-
rujícími osténky. Vrcholíky úžlabní, vyrůstající
téměř od báze lodyhy, 7—11(—15)květé,2—5(—7)x
delšínežpříslušnélisteny; stopky květenství2—12
mm dl., za plodu 7—19mm dl., ± přímé, stopky
květní 0,5—2,5mm dl., rozkladité, plodní stopky
1—6mrn dl. Korunní lístky na vnitřní stranězele-
navě bílé, na vnější s červenavým nádechem, ko-
runa 0,5—1,0mm v průměru. Merikarpia ledvi-
novitá, 0,8—1,3mm dl., jemně háčkovitě chlupatá
nebo až lysá. VI-LX. Tf.

2n = 22, 44, 62, 64, 65, 66 (extra fines).
Variabilita: Velmi polymorfní druh.Morfologické roz-

díly seprojevují v celkovém habitu rostlin, tvaru květenství
a oděníplodů. Pouzecharakteroděníplodů všakzůstávástálý,
ostatní znaky jsou projevem podmínek prostředí. Rostliny
s plody háčkovitěchlupatými sevztahují k nominátnĺ var.pa-
risiense [syn.: G. parisiense var. trichocarpum TAUSCH,G. ang-
licum var.litigiosum (DC.) KOCH,G.anglicum var.parisiense
(L.) KOSTEL, G. parisiense var. typicum BECK,G. parisiense
f. trichocarpumCAUSCH)BORZA].Typ s lysými plody byl po-
psánjako var.leiocarpumTAUSCH[syn.: G.anglicumHUDSON,
G. parisiense subsp. anglicum (HUDSON)ARCANGELI,G. pari-
siense var. anglicum (HUDSON)BECK,G.parisiense f. leiocar-
pum (TAUSCH)BORZA].Hodnocenítéto proměnlivostina vyšší
taxonomické úrovni (subspecie,druh) sezdá být nadhodn(E
cené. Zatímco při okraji druhotného areálu sečasto vyskytuje
pouzečástvariability druhu.což např.v Anglii vedlo dokonce
k popsánízavlečenýchrostlin s lysými plody jako samostat-
ného druhu G. anglicum HUDSON,v centru rozšíření se oba
typy vyskytují sympatricky a nevykazují žádnédalší charak-
teristiky, které by umožňovalyjejich odlišení.

Ekologie a rozšíření v ČR:Slunnáavý-
hřevná stanoviště, podél cest, na okrajích křovin,
v rozvolněných xerotermních trávnících, nebo ja-
ko polní plevel nebov zahradnických kulturách,
na hlinitých ažhlinitopísčitých, vysýchavých pů-
dách.VzácněpřechodnězavlékánnaúzemíCR.
Herbářovými sběry jsou doloženy 3 nálezy var.
parisiense:první(Praha,Šárka,E.HOFMANN1835
PR) pochází z blíže neurčeného, pravděpodobně
synantropního stanoviště, druhý (Nedachlebice,
u Pašovské, STANĚK1924 BRNM) z bramborové-
ho pole, třetí (Brno, Náměstí svobody, SMEJKAL

1996 BRNU) z nádob z pěstovanými okrasnými
rostlinami. Ojedinělý nález var. leiocarpum
TAUSCHpochází ze stanoviště při okraji křovin
(Zděchov nedaleko Huslenek, vrch Filka, SCHID-
LAY 1932 SAV). Lokality senacházejí v kolinním
až submontánním stupni, v nadmořskévýšce ca
200-650m.—Mapy:MAGLOCKÝ,ŘEHOŘEKetZA-
HRADNIKOVÁin Červená kniha 1999:162.

T: 9, Dol. Povit, (Praha,Šárka), 16. Znoj.-bm. pah.
(Brno). —M: 78. B. Karp. les. (Nedachlebice), 82. Javorn.
(Zděchov).

Kromě těchto spontánních výskytů byl svízel pařížský
v minulosti i pěstován,např.v Botanické zahraděv Prazene-
jménědo r. 1860a v ČervenémHrádkuu Jirkovave40.—50.
letech 19. stol. (v obou případech však ve var. leiocarpum)
a okolo roku 1906 B. Fleischeremna zahraděve Sloupnici
u Litomyšle (ve var.parisiense), ze semenpůvodem7.0Slo-
venskaod Galanty.

Celkové rozšíření: Jižní, z. astř. Evropa; odjv.Ang-
lie, v. FrancieaPortugalskapřesŠvýcarskoa téměřceléNě-
mecko na východ po z. Slovensko, Rumunsko a Bulharsko.
Kanárské ostrovy, s.Afrika, jz. Asie (Turecko, Sýrie, Libanon,
Írán).Zavlečendoj. částiSeverníAmeriky.DoAnglie aSe-
vernĺ Atneriky zavlečenpouze ve var. leiocarpum. Lokality
v Českérepubliceležínasv.areálovéhranicidruhu.

Kříženci

V literatuře je zmiňován značný počet hyb-
ridních kombinací v rámci rodu Galium. Z našeho

území je však spolehlivě dokumentován pouze
kříženec mezi G. verum a G. album.

12 x 9. Galium album x verum = Galium x po-
meranicum RETZ. FI. Scand. Prodr., ed. 2, 34,
1795—svízel pomořanský

Kříženec je ve většině znaků ± intermediární
mezi oběma rodičovskými druhy; lodyhy i v dol.
1/24hranné,obvykle lysé;listy apalistyv lčetných
přeslenech, úzce obkopinaté, 1 mm šir., plo-
ché, jen na okrajích mírně podvinuté, na spodní
straně roztr. pýřité. Květenství bohatě větvené,
větve dlouhé, rozestálé; koruna 3,5—4,5mm v prů-
měru, žlutobílá, korunní cípy hrotité.

Kříženci byly experimentálně ověřeni (FA-
GERLIND1937). Protožejsou fertilní, dochází ke
zpětnému křížení, takže v přírodě lze nalézt do
různého stupně vergentní typy k jednomu nebo
k druhému rodiči. Na našem území se vyskytují
relativně často na lokalitách se společným vý-
Skytemrodičů.
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