
(Wales, z. Anglie, Irsko) a na Ölandu. — Mapy: PROCTOR
1956: 768: et al. 1978: 288.

2. Rhodaxrupifragus(KERNER) HOLUB—devater-
Tab. 100/3níček skalní

Rhodax rupifragus (KERNER)HOLI.BFolia Geobot. Phy-
Syn. : Helianthemum rupifragumtotax. 5: 439, 1970.

KERNERÖsterr. Bot. Z. 18: 18, 1868. — H. italicum (L.)
PERS,subsp. rupifragum (KERNER)BEGERin HI•GI III. FI. Mit-
teleur. 5/I: 578, 1925. — H. alpestre (JACQ.)DLINALf. rupi-
fragum (KERNER)GROSSERPflanzenreich IV/ 193: 121, 1903.

H. marifolium MII I . var. italicum GROSSERI. c. 117, p. p.
— H. oelandicum(L,) DC. subsp. rupifragum(KERNER) BREIT-
STROFFER Bull, Soc. Sci. Dauphine 61: 623, 1947 Rho
dax italicus (L.) HOLUBsubsp. rupi.fragus (KERNER)A. et
D. LöVE Preslia 46: 132, 1974. — Helianthemum oelandicum
WAHLENB.sensuCELAK.Analyt. Květ., ed. 2, 318, 1887.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 1144.
PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 832. — Extra fines:

FI. Exs. Austro-Hung„ no 880 (locus classicus!)-
SCHULTZHerb. Norm., no 1320.

Polokeře 8-20 cm vys., dosti hustě trsnaté.
Květonosné lodyhy naspodu vystoupavé, jinak
přímé, hustě přitiskle chlupaté krátkými sva-
zečkovitými chlupy, jen s ojedinělými žlázkami
nebo častěji nežláznaté; sterilní lodyhy četné,
krátké, s listy staženými do listových růžic. Lis-
ty podlouhlé až kopinaté, (6-)9-25 mm dl.,
2-6 mm šir., špičaté (vzácně listy na sterilních
lodyhách tupé), na okraji mírně podvinuté
oboustranně zelené, svrchu přitiskle dlouze
chlupaté, naspodu na ploše s hojnými svazeč-
kovitými chlupy, vzácněji olysalé. Květenství
3-15kvčté, květní stopky s ojedinělými žlázka-
mi nebo nežláznaté. Vnější 2 kališní lístky liste-
novité, kopinaté, 3-4 mm dl., zelené, po okraji
a vně chlupaté; vnitřní 3 lístky široce vejčité,
4,5-6,0 mm dl., 2,5-4,0 mm šir., zaokrouhlené,
blanité, se 3-5 výraznými souběžnými žilkami,
pokrytými delšími (až I mm dl.) svazečkovitý-
mi chlupy, mezi žilkami roztroušeně kratičce
hvězdovitě chlupaté; korunní lístky široce ob-
vejčité, na vrcholu uťaté, 5-8 mm dle, 5-7,5 mm
šir., asi 0 1/2 delší kališních. Semeníky i tobolky
vejčitě kulovité, chlupaté; tobolky na rovnováž-

2. Helianthemum MILL — devaterník

ně i nazpět odstálých stopkách vždy vzpříme-
né. V-VI. Chí.

2n 22 (extra fines)
Variabilita: Rostliny z našeho územi se oproti již.

nejším lokalitám vyznačuji absenci nebo jen velmi řidkým
žláznatým odčnim I = f. orientalis (GROSSER) N).

Poznámka : R. rupifragus je častéji pojimán jako sub.
specie polymorfniho souborného druhu R. italicus(L.)
LUB[z Helianłhemum oelandieum (L.) DC.). V rámci toho.
to komplexu stoji nejbliže taxonu R. italicus subsp.alpestris
(JACQ.)A. et D. LOVE,který je vlastně jeho vikariantem v ale
pínských polohách, nejbliže ve slovenských Karpatech. Po-
pulace Obou těchto taxonů v optimálních ekologických
podminkách. k nimž patří i naše rostliny, jsou dobře dife-
rencovány morfologicky, proto je zde R. rupžfragus hodno-
cen jako druh. Ve vyšších polohách slovenských Karpat se
však vyskytuji populace R. rupifragus vice se v diakritic-
kých znacích bližici k R. alpestris. a některé jedince lze již
obtížné určit.

Ekologie a cenologie: Výslunné skály
a skalní stepi, zasahuje i na travertinová slanis-
ka. Vápnomilný druh středních a horských po-
loh, rostoucí pouze na jurských vápencích s vý-
razně bazickou půdní reakci. Charakteristický
pro společenstva svazu Seslerio-Festucion glau-
cae.

Rozšíření v ČSR: Pouze na vrchu Kotouč
u Štramberka(fyt. o. 76.Mor. brána),kdedosa-
huje nejsevernější lokality areálu; v minulosti
zde hojný, od r. 1951 nepotvrzen (lokalita
z převážné části zničena lomem). Kromě toho
je druh doložen (DOMIN 1908, PRC) z opuko-
vých strání u Vrbky (fyt. o. 7a. Liboch. tab.):
tento nález však nebyl nikdy potvrzen a jak
z fytogeografického, tak z ekologického hledis-
ka je původní výskyt v Českékotlině velmi ne-
pravděpodobný (areál druhu je omezen na jur-
ské, resp. triasové vápnité horniny). Pravděpo-
dobně vyhynulý druh ČSR (t), s nejbližšími lo-
kalitami na Slovensku. — Mapy: SI AViK FKS
1986: 77.

Celkové rozšířeni: Balkánský poloostrov, Malá
Asie, Krym, Kavkaz: roztroušená nalezištë ve str. Evropě
(předhoří Alp v Rakousku. slovenské Karpaty, Morava). —
Mapy: MM et al. 1978: 288.

Helianthemum MILLER Gard. Dict. Abr. ed. 4, no 2, 1754. Syn. : Helianthemum MIII.. subgen- Euhelianľhemum .
TERM.Deutschl. FI. 62, 1849. — H. subgen. Ortholobum WILLK. Ic. et Descr. PI. Nov. 2: 83, 1862.

Lit.: JANCHENE. (1908):Zur NomenclaturdesgemeinenSonnenröschens.Österr. Bot.Z. 58:406-413et 426-435.—
DU RIEłz E. (1925): Helianthemum nummularium (L.) Duna] x H. ovatum (Viv.) Dunal in Südschweden gefunden. —
Bot. Not. 1925:217-221. — ISSLERE. (1934): Contribution ů I'étude ďHeIianthemum nummularium (L.) Dunal et ďHeIi-
anthemum ovatum (Viv.) Dunal. Bull. Soc. Bot. Fr. 81 : 55-62. — COODE M. et J. ( 1965): The Helianthemum num-
mularium — chamaecistus complex. Not. Roy. Bot. Gard. Edinburgh 26: 198-200. — HOLÍ HJ.. Mísłĺ•łk J. et JAVI V.
(1971): Annotated chromosome counts of Czechoslovak plants. 18. Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, Folia
Geobot. Phytotax. 6: 182-188. — KUPATADZEG. A. (1978): Količestvennyj analiz solnecvetov gruppy Helianthemum num.
mularium i taksonomičeskaja značimost priznakov. Bjull. Moskov. Obšč. Ispyt. Prir., sect. biol.. 83/3: 98-107.
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Polokeře, od báze bohatě rozvětvené. Hlavní kořen dřevnatý, vertikální, s četnými provazovi-
tými, rychle rostoucími postranními kořeny bez kořenového vlášení. Lodyhy rozprostřené, vy-
stoupavé nebo z vystoupavé báze přímé, ± rovnoměrně olistěné, na bázi s listy za květu často
opadlými. Listy vstřícné, široce čárkovité, úzce eliptické, úzce vejčité nebo obkopinaté, krátce řa-
píkaté, s palisty; postranní žilky vyvinuty nebo chybějí (nezřetelné). Květenství (2-)3-15květý vi-
jan připomínající hrozen. Korunní lístky Žluté, široce až okrouhle obvejčité, alespoň na bázi se
obvykle překrývají; tyčinky všechny plodné, pylová zrna trikolpátní, elipsoidní (45-50 pm dl.), ve
střední části se zdánlivě síťovitou strukturou tvořenou nepravidelnými výrůstky; semeník hustě
svazečkovitě chlupatý, s přímými vajíčky. čnělka obvykle delší než tyčinky. v dolní třetině mírně
esovitě prohnutá, na vrcholu rozšířená v bliznu. Tobolky chlupaté, nicí, mnohosemenné. Semena
s jemně bradavčitým osemením. Zárodek s přímými dělohami, děložní lístky eliptické, kratší
než klíční kořínek. — Asi 50 druhů, převážně ve Středozemí (zejména v sz. Africe a na Pyrenej-
ském poloostrově), jen 3 druhy zasahují do stř. a s. Evropy. — Protogyn. Entomogam., někdy Au-
togam. Anemochor.

Význam : Druhy rodu Helianthemum se pěstují často jako skalničky; jsou oblíbeny pro pěsti-
telskou nenáročnost a květy od května do září. Botanické druhy se však pěstují zřídka: vedle na-
Šich dále uvedených druhů je do skalek užíván i druh H. apenninum (L.) MILL. s lodyhou, listy
i květními stopkami plstnatými a bílými, na bázi nažloutlými korunními lístky. Mnohem častěji se
však pěstují zahradní kříženci, řazení v zahradnické literatuře k hybridnímu taxonu H. x sulphu-
reum WILLK. ( = H. apenninum x H. nummularium s. l.). Výpěstky mají velmi různorodou barvu
květů a časté jsou též plnokvěté formy: nejčastěji se u nás pěstují cv. Gelbe Perle (květy žluté, pl-
nokvěté), cv. Golden Queen (sytě žluté), cv. Lawrenson's Pink (růžové s oranžovým středem), cv.
Rose Queen (světle růžové), cv. Rubin (tmavočervené, plnokvěté), cv. Snow Queen (bílé se žlutým
středem), cv. Supreme (sytě červené).

Poznámka: Naše druhy byly obvykle hodnoceny jako subspecie druhu Helianthemum nummularium (L.) MII-L.
(subsp. nummularium, subsp.ovatum = obscurum,subsp. grandiflorum). Vztahymezi jednotlivými taxony jsou Všaknestej-
ně; H. nummularium s str. se výrazně liši zejména oděnim rubu i celkovou konzistencí listů a nejsou známy přechodné ty-
py nehybridního charakteru; pokud existuji přechody v sousedníchzemích,jde o rostliny hybridního charakteru na styku
rodičovských populací (H. nummularium x H. grandiflorum subsp. obscurum v Jihoslovenském krasu). Naproti tomu zbý-
vajicĺ dva taxony, H. ovamma H. grandi.florum,se liši prakticky pouze znaky kvantitativními (míra oděni, délka kališních
a korunních lístků) s přechody v jednotlivých znacích (v populaci jednoho taxonu semůže vyskytnout jeden či několik
znaků vlastnich taxonu druhému): vzhledem k tomu, že těžiště jejich rozšířeni leží v různých nadmořských výškách, před-
stavují vertikální vikarianty jednoho taxonu, hodnotitelné pouze jako poddruhy.

Ia Listy na rubu krátkými hvězdovitými chlupy plstnaté. Rostliny pěstované
1. H. nummularium

b Listy na rubu s hustě či řídce roztroušenými delšími svazečkovitými chlupy nebo na ploše zce-
la lysé, ale nikdy plstnaté. Rostliny přirozených stanovišť 2. H. grandiflorum

l. Helianthemum nummularium (L.) MILL. — de-
vaterník penízkovitý
Helianłhemum nummularium (LINN.\EIS) MILLERGard.

Syn. : Cistus nummularius L.Dict. ed. 8. no. 12. 1768.

Sp. Pl. 527, 1753.— Helianthemum vulgareGARSAULTFig.
PI. Anim. Méd. 3: tab. 297, 1764, nom. inval., non GAERTN.
1788.

Exsikáty: Extra fines: Estonian Pl., no 120. — FI.
EXS.Austro-Hung., no 881. — Pl. Bulg. Exs., no 57.

Polokeře 10-20(-30) cm vys. Květonosné lo-
dyhy v horní části a květní stopky hustě chlu-
paté až běloplstnaté. Listy obvykle malé, široce
čárkovité nebo úzce eliptické, (8-)10-30 mm dl.,
2-5 mm šir., tuhé, kožovité, na líci zelené, obvy-
kle roztroušeně chlupaté, na rubu šedozelené
až šedé, hustě plstnaté. Vnitřní kališní lístky 5-8
mm dl., na žilkách s poměrně dlouhými (0,9-1,3

mm) svazečkovitými chlupy, mezi žilkami vel-
mi roztroušeně kratičce hvězdovitě chlupaté až
olysalé; korunní lístky 8-12 mm dl. VI-IX. Chf,

2n = 20 (extra fines)
Druh rozšířenýod j. Evropy po j. Švédsko

a zasahující do většiny sousedních zemí (Ra-
kousko, Polsko, Slovensko), nejbližší lokality
mána Tematínskýchkopcích u Piešťan.V ČSR
chybí, je jen roztroušeně pěstován v zahrád-
kách, vzácně snad i přechodně zplaněl (Olomu-
čany u Brna).

2. Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC,
devaterník velkokvětý
Helianthemum grandtf70rum (SCOI'OIl) DF CANDOi in

LAMARCKet DECANDOLLEFI. Franc. ed. 3, 4: 821, 1805.—
Syn.: Cistus grandif70rusSCOP.FI. Carn. ed. 2, l: 377,
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Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


1772. — Helianthemum chamaecistus MILL. Gard. Dict. ed.

8, no I. 1768 p. p. — H. vulgare GAL,WIN.De Fruct. et Sem.
Pl. I: 371. 1788. non GARSAI'I.T 1764. — H. nummularium

(L.) Mlt.t. sensu auct. čechoslov. plur.. non MII.I. 1768.

Polokeře 10-40 cm vys. Květonosné lodyhy
rozprostřené až z vystoupavé báze přímé, v hor-
ní části řídce nebo hustě chlupaté, někdy až bě-
loplstnaté, nežláznaté; sterilní lodyhy nečetné,
rozprostřené. Listy krátce (1-4 mm) řapíkaté,
úzce eliptické, podlouhlé, vejčitě eliptické nebo
obkopinaté, mm dl., 3-10(-12)
mm šir., na okraji rovné nebo mírně podvinuté,
obvykle měkké, s postranními žilkami často ne-
zřetelnými, na líci roztroušeně přitiskle chlupa-
té svazečkovitými chlupy namířenými kupředu,
na rubu s roztroušenými svazečkovitými chlupy
až lysé, oboustranně zelené: palisty čárkovitě
kopinaté až kopinaté, 4-8(-10) mm dl., po okra-
ji brvité nebo olysalé. Květenství 2-15květé.
Vnější 2 kališní lístky listenovité, čárkovitě ko-
pinaté, 3-4 mm dl., zelené, na okraji brvité, vně
přitiskle chlupaté; vnitřní 3 kališní lístky široce
vejčité, (4-)5-10 mm dl., tupé nebo zašpičatělé,
se 3-5 souběžnými žilkami, na žilkách se sva-
zečky delších chlupů, mezi žilkami hustě kratič-
ce hvězdovitě chlupaté až lysé; korunní lístky
široce až okrouhle obvejčité, 8-16 mm dl., 7-15
mm šir., na vrcholu zaokrouhlené až uťaté, té-
měř stejně dlouhé jako široké. Tobolky vejcovi-
té až vejcovitě kulovité, 5-7 mm dl. Semena tu-
pě hranatá až ± oblá, 1,3-1,8 mm dl., červe-
nohnědá, osemení jemně bradavčité. VI-IX.
Chf.

Celkové rozšiřenĺ : Západní, stř. a j. Evropa (s vý-
jimkou jihu Pyrenejskéhopoloostrova), na severpo j. Svéd-
sko a Finsko. na východ po Moskvu a Charkov: Kavkaz,
Malá Asie.s. Írán. — Mapy: MEUSEt.et al. 1978:279.

la Vnitřní kališní lístky (7-)8-10 mm dl., na žil-
kách s výraznými svazečky (0,8-)1,0-1,8 mm
dl. chlupů, mezi středními žilkami lysé ne-
bo jen roztroušeně chlupaté kratičkými
hvězdovitými chlupy, lesklé; korunní lístky
10-16mm dl. ; listy na rubu na ploše lysé ne-
bo jen velmi roztroušeně pokryté chlupy
v chudých svazečcích, obvykle na okraji
ploché a dolní často na vrcholu zaokrouhle-
né. Rostliny horských až subalpínských po-

mi chlupy, obvykle na okraji podvinuté
a na vrcholu zašpičatělé. Rostliny nížin až
podhůří (b) subsp. ohscurum

Poznámka: Ve slovenských Karpatech se vyskytuje
též alpsk02karpatský poddruh subsp. glabrum (Kot u) Ho.
LUB,lišící seod obou n•ašichpoddruhů vnitřnimi kališnimi
lístky na ploše zcela lysými a lesklými a rovněž zcela lysý*
mi listy na rubu: často se vyskytuje společně se subsp.
grandiflorum. Mylně byl udáván též z našeho územi od
Chudenic (POI et Ponpf}ä Klič K vet. ČSR 101.
1928,DOS'IÁI.Květ. ČSR 2: 335. 1948).i když sám sbéra-
tel ČELAKOVSKÝjun. označil sběrz této lokality jako ..H. vul-
gare var. glabrescens••(nikoli glabrum).

(a) subsp. grandiflorum — devaterník velkokvě-
tý pravý Tab. 100/2

loh (a) subsp. grandiflorum
b Vnitřní kališní lístky (4-)5-7(-8) mm dl., na
žilkách se svazečky 0,6-1,0(-i,2) mm dl.
chlupů, mezi žilkami téměř zcela pokryté
kratičkými hvězdovitými chlupy, matné;
korunní lístky 8-12 mm dl. ; listy na rubu
roztroušeně až hustě chlupaté svazečkovitý-

436 Helianthemum

Syn. : Helianrhemum ohscurum RS.var. grandiflorum
(Scop.) PERs.syn. Pl. 2: 79, 1807. — H. eha,naecisľus .
var. grandi_florum (Scor.) fit K FI. Schles. 47, 1881 H. hir-
sutum (THCILL.) var. grandülorum (S'.ov.) FI.
Mähren 131, 1885. — H. chamaecistus MIII. subsp. barbu-
tum (LAM.) GROSSERvar. grandiŰ70rum (St-op.) R
Pflanzenreich IV/ 193: 83. 1903. — H. nummularium (L.)
MII,L. var. grandi./lorum (S('OI'.) CX. k Handb. d.
Laubholzk. 2: 352, H. nummularium (L.) MII 1.
subsp. grandi/lorum í,Si i Si l/. et Till II. in Sí et R.
KELLER FI. Schweiz ed. 3, 2: 249. 1914. — H.
DUNALsubsp. grandiflorum (SCOP.)HAYERProdr- FI. Penins.
Balc. I : 495, 1927, — H. chamaecistus MIII. subsp. grandi-
flórunt (Scop.) DOMINPres)ia 13-15: 98. 1936.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubt. Bohem. Slov.. no 1241.
— Extra fines: FI. E.xs, Austro-Hung., no 883.

Polokeře 10-30 cm vys. Lodyhy i v horní čá-
sti a květní stopky jen řídce chlupaté. Listy
eliptické až úzce vejčité, (17-)20-35 mm dl.,
6-9(-12) mm šir., na okraji ± ploché. na rubu
na ploše obvykle lysé nebo jen s velmi roztrou-
šenými svazečkovitými chlupy, dolní na vrcho-
lu tupé až zaokrouhlené: postranní žilky obvy-
kle zřetelné; palisty na okraji brvité až olysalé,
na ploše obvykle lysé. Květenství 2-6(-8)kvété.
Vnitřní kališní lístky (7-)8-10 mm dl., na žil-
kách se svazečkovitými, (0,8-)1,0-1,8 mm dl.
chlupy, mezi středními žilkami nahnědlé a les-
klé, lysé nebo jen roztroušeně chlupaté kratič-
kými hvězdovitými chlupy, žilky často červené
naběhlé; korunní lístky (10-)12-16 mm dl. VII-

2n - 20 (ČSR: 97. Hr. Jes.)
Vari abilita: Naše populace 7. Hrubého Jeseníku

představuji poněkud specifický typ: nékterými znaky (hust-
ši oděni kalicha a spodní strany listů) se oproti sloven-
ským populacim tohoto poddruhu vice blíži následujici
subsp. obscurum, naopak listy i kvéty maji oproti karpat-
ským populacím v průměru včtši. JAN( (1909) i
( 1932) je považovali za přechody mezi oběma poddruhy.
Vzhledem k velikostním znakům však mohou představovat
specifický typ v rámci variability subsp. grandi.norum (po-
psaný jako f. subhirsuĺum DOMIN).
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Ekologie a cenologie: Výslunné skály
a sušší louky subalpínských poloh. Na měl-
kých, skeletovitých, často lavinami narušova-
ných, živinami bohatých půdách, u nás na sili-
kátech, jinde však většinou na bazických pod-
kladech (nejčastěji na vápencích). Na našem
území ve společenstvech svazů Agrostion alpi-
nae (diagnostický druh as. Hedysaro hedysaroi-
dis-Molinietum JENÍK, BUREŠet BUREŠOVÁ1980)
a Calamagrostion arundinaceae.

Rozšíření v ČSR: Výhradně v karech
a subalpínském stupni centrální části Hrubého
Jeseníku, zejména ve Velké kotlině (min.: 1200
m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 178.

O: 97. Hr. Jes. (Velká kotlina: Vysoká hoEe: Malá kot-
lina).

K této subspecii náleži též Šmardův sběr z Domácího
žlebu u Koutů nad Desnou (1946, BRNM) z výšky 800 m
n.m.: výskyt v okoli Koutů nebyl potvrzen, nelze jej však
zcela vyloučit.

Celkové rozšíření : Apeniny, Alpy, Jeseníky, Kar-
paty, pohoří Balkánského poloostrova: Kavkaz (?).

— de-(b) subsp. obscurum (WAHLENB.) HOLUB
vaterník velkokvětý tmavý Tab. 100/1

Helianthemum grandifloľum subsp. obscurum (PERSOON
ex WAHLENBERG) Folia Geobot. Phytotax. 5: 436,
1970. — Syn.: Helianmemtłm vulgare GAERTN.var. obscu-
rum PERS. ex WAIiLENB. FI. Suec. I: 332. 1824. — H. obscu-

rum PERS.Syn. Pl. 2:79. 1807, excl. var. B, nom. illeg. — H.
hirsuĺum (THU•IIL.) MĚRATNouv. FI. Envir. Paris 204, 1812,
nom. illeg. — H. ovatum(VIV.) DUNALin DC. Prodr. I : 280,
1824. — H. chamaeeistus MIII. subsp. obscurum (PERS. ex
WAItLENB.)ČELAK.Prodr. FI. Böhm. 3: 483, 1875.— H. cha-
maecistus MII-I.. subsp. barbatum (LAM.) GROSSERvar. hirsu-
tum (THCILL.) GROSSERPflanzenreich IV/ 193: 82, 1903.
H. nummularium (L) MILL. subsp. ovarum (VIV.) SCM.et
THELL. in SCH',NZ.et R. KELLERFI. Schweiz ed. 3, 2:249, 1914.

H. chamaecistus MILL. subsp. hirsuĺum (THCILL.) VOLL-
MANN FI. Bayern 526, 1914. — H. ovatum (VIV.) DL NAL
subsp. hirsutum (THUII.L.)HAYEKProdr. FI. Penins. Balc. I:
494, 1927. — H. chamaecistus MIĹL. subsp. ovatum (VIV.)
JACQUEŤMitt. Naturforsch. Ges. Freiburg, Bot.. 5: 210.
1929, — H. nummularium (L.) MILL. subsp. obscurum (PERS.
ex CELAK.)HOLUBActa Horti Bot. Prag. 1963:53, 1964.

Exsi kát y : PETRARFI. Bohem. Morav. Exs., no 950. —
TAL,'SCHHerb. FI. Bohem., no 165. — Extra fines: FI. Exs.

Austro-Hung., no 1882. — FI. Rom. Exs., no 3454. — FI
Siles. Exs., no 579. — HAYEK FI. Stiriaca Exs., no 1019. —
SINTENIS Iter Orient. 18924104425.

Polokeře 10-40 cm vys. Lodyhy v horní čá-
sti a květní stopky hustě chlupaté až bělopl-
stnaté. Listy úzce eliptické, eliptické nebo ob-
kopinaté, (10-)15-30 mm dl., 2-6(-8) mm šir., za-
špičatělé, na okraji mírně ztlustlé, ± podvinu-
té, oboustranně na ploše roztroušeně až hustě
svazečkovitě chlupaté (velmi vzácně olysalé);
postranní Žitky často nezřetelné; palisty na
okraji hustě brvité, na ploše roztroušeně chlu-

paté. Květenství (3-)5-15kvëté. Vnitřní kališní
lístky (4-)5-7(-8) mm dl., na žilkách se svazečky
0,6-1 ,2) mm dl. chlupů, mezi žilkami naše-
dlé, matné, téměř zcela pokryté kratičkými
hvězdovitými chlupy, žilky obvykle nejsou čer-
veně naběhlé: korunní lístky 8-12 mm dl, VI-

2n = 20 (ČSR: vícezjištění z nižších poloh
celého území)

Vari abili ta : Dosti proměnlivý ve tvaru a oděni listů,
velikosti květů, velikosti a odění kalicha. Většinou však jde
o odchylky bez taxonomické hodnoty, často rázu ekomor-
fóz, zejména u typu lišících se v odění. Na suchých stanovi-
Štich termofytika se pornerně často vyskytuji ± tuhé rostli-
ny, celé výrazně chlupaté, zejména listy na rubu (var. hirsu-
tum (THUILL) GROSSER):specifický typ představuji popula-
ce na písčinách s drobnými, úzkými, výrazně podvinutými
a rovnéž silně chlupatými listy (f. arenicolum PODP.).Vzác-
ně se vyskytuji robustni rostliny s velkými květy a vnitřními
kališními listky až I cm dl. Oinak však odpovídající oděním
subsp. obscurum), popsané jako var. macroca/yx (DOMIN)
SMĽJKAL.Rovněž typy s olysalými listy (var. psilophyllum
DOMIN) se vyskytuji jen ojediněle.

Ekologie a cenologie: Výslunné kame-
nité nebo křovinaté stráně, sušší louky a pastvi-
ny, lesni okraje, řidčeji skály, písčiny nebo svět-
lé listnaté lesy. Na suchých až středně vlhkých
(ale v létě vysychavých), většinou na hlubších,
zásaditých půdách různého typu; v našich pod-
mínkách je vcelku indiferentní k podkladu.
Nejvíce zastoupen ve společenstvech svazů
Koelerio-Phleion phleoidis (diagnostický druh),
Bromion erecti, řidčeji Geranion sanguinei, Hy-
perico perforati-Scleranthion perennis. Alysso-
Festucion pallentis.

Rozšíření v ČSR: Hojně až roztroušeně
na většině území od nížiny do podhorského,
vzácně horského stupně (max.: Ktiš, vrch Kři-
žák, 900 m). Těžiště rozšíření leží na jihu ČSR,
směrem k severu lokalit ubývá a v některých
nejsevernějších územích mezofytika poddruh
zcelachybí: v s.Čecháchna severod ČeskéLí-
py a Turnova, v Podkrkonoší, Podorliči, s. části
Českomoravského mezihoří, na Moravě na
Šumpersku,Osoblažsku,Ostravsku a Podbes-
kydsku: na Broumovsko a Vidnavsko proniká
ojediněle ze severu z Polska. Izolovaný je vý-
skyt na Rýchorách.— Mapy: SLAVÍKZpr. Čs.
Bot. Společ. 6: 72, 1971; SLAVÍKFKS 1986: 178.

T: všechny fyt. o. — M: ve většině okresů hojné až roz-
troušené, vzácně ve fyt. o. 22. Halštr. vrch., 23. Smrč. (Hor-
ní Pelhřimov),53a.Českolip. kotl. (Mimoň), 53c. Česko-
dub.pah. (CeskýDub), 55.Ces.ráj (Mužský; Cidlina; Jičí-
něves),57c. Královédv. (Žíreč), 58b. Polic. kotl. (Nizká
Srbská), 58c. Broum. kotl. (Broumov-OIivětĺn), 60. Orl.
opuky (jenjz. okraj), 63.Ceskomor.mezih.(jen v j. polovi-
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ně), 73. Hanuš.-rychleb. vrch. (jen staré, nepotvrzené úda-
je: Branná;Šumperk).(Zcelachybí ve fyt. o.46.Lab. písk.,
47-49. Luž. okr., 50. Luž. hory, 54. Ješ. hřb., 56. Podkrk., 59.
Orl. podh., 83. Ostr. pán.. 84. Podbesk. pah.l. — O: 88.
Sum.(velmi roztr. v nižšíchpoloháchj. poloviny). 89. No.
vohr. hory (Hojná Voda), 91. Žďár- vrchy (velmi roztr.),

3. Fumana (DUNAL)SPACH— devaterka

93c. Rých. Vyhlídka u Žacléře — jediný nedoložený údaj
Paxe z r. 1881 ověřen r. 1987).

Celkové rozšiřeni: Mirné pásmo Evropy (s výjim-
kou východu evropské části SSSR), na sever po stř. Svéd-
sko; Malá Asie

Fumana (DCNAL) SPACHAnn. Sci. Natur„ ser. 2, 6: 359, 1836. — Syn..• Helianthemum Mil.t.. sect. Fumana Dt in
DC. Prodr. syst. Natur. l: 274, 1824.

Lit. : JANCIIENE. (1920):Die systematischeGliederungderGattung Fumana.Österr.Bot.Z. 70: I.30. C.
(1970): Lokality devaterky poléhavé (Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.) u Mladé Boleslave.Zpr. Cs. Bot. Spo-
leč. 5:42*49.

Polokeře. Hlavni kořen dřevnatý, velmi hluboký, s hojnými postranními provazovitými koře-
ny. Lodyhy na bázi poléhavé, na konci vystoupavé, hustě olistěné. Listy střídavé, přisedlé, úzce
čárkovité, jednožilné, bez palistů. Květy jednotlivé, vyrůstající jednostranně v paždí listů. Korun-
ní lístky žluté, velmi záhy opadavé; vnější tyčinky sterilní, růžencovité zaškrcované. vnitřní plod-
né, delší, se silnějšími nitkami; pylová zrna trikolpátní, kulovitá. 50-60 gm velká, na povrchu se
síťovitou strukturou; semeník srostlý ze 3 plodolistů, lysý, vajíčka obrácená. Tobolky trojpouzdré,
lysé, s 8-12 poměrně velkými semeny. — Asi 10druhů, téměř výhradně v j. Evropě a Malé Asii. —
Protogyn., často Autogam. Anemochor.

l, Fumana procumbens (DUNAI.) GREN. et GODR.
— devaterka poléhavá Tab. 100/5

Fumana procumbens (DUNAL) GRENIERet GODRONFI.
Fr. I: 175, 1848. — Syn. : Helianthemum procumbens DĽ.
NAI in DC. Prodr. I: 275. 1824. Cistus fumana L. Sp. PI.
525, 1753. Helianthemum fumana (L) MILE. Gard. Dict.
ed. 8, no 6, 1768. — Cistus nudifolius LAM. FI. Franq. 3: 163,
1779, nom. illeg. Fumana vulgaris SPACIt Hist. Natur.
Vég.Phanér.6: I l, 1838. F.nudifolia(LAM.)JANÍ'i11.NÖs-
terr. Bot. Z. 58: 396, 1908.

Exsikáty: P}. Čechoslov. Exs.. no 138. — Extra fi-

nes: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1143. — FI. Rom.
Exs., no 1523. Gerb. FI. SSSR, no 4081.

Poléhavé, bohatě rozprostřeně větvené po-
lokeře. Lodyhy jen na konci vystoupavé,
10-30(-40) cm dl., naspodu lysé, v horní části
obvykle jen s krátkými přitisklými šedavými
chlupy, vzácně roztroušeně žláznaté. Listy jeh-
licovité, (5-)10-16 mm dl., (),5-2,0 mm šir., troj-
hranné, zašpičatělé až osinkaté špičaté, dolní
poněkud kratší, jinak po celé délce lodyhy stej-
ně dlouhé, často se svazečky menších listů vy-
růstajících v paždí dolních listů. Kvétní stopky
± zdéli listů, lysé nebo jen velmi kratičce chlu-
paté, po odkvětu nicí. Květy v počtu 1-4 na lo-
dyžní větvi. Vnější 2 kališní lístky kopinaté,
2-3 mm dl., zelené; vnitřní 3 lístky vejčité,
6,5-8,0 mm dl., 3,5-5,0 mm šir., blanité, se
3-4 souběžnými žilkami, lysé nebo velmi krátce
chlupaté; korunní lístky 7-10 mm dl. , široce ob-
vejčité, na vrcholu okrouhle uťaté; semeník vej-
covitě kulovitý, lysý nebo jen při vrcholu s ně-
kolika chlupy, čnělka zdéli semeníku. rovná ne-
bo jen na bázi mírně kolénkovitě prohnutá,
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rozšířená v bliznu. Tobolky téměř kulovité,
lysé, nicí. Semena elipsoidní.5-7 mm di.,

2,7-3,3 mm dl., lesklá, hnědočerná. VI-VIII.
Chf.

Poznámka: Květy rozkvétají v dopoledních hodi-
nách, korunní lístky jsou však velmi prchavé a ješté tentýž
den opadávají.

2n = 32 (ČSR: 17b.Pavl. kop.)
Ekologie a cenologie: Skalnaté svahy.

vápnité písky, vesměs v neuzavřených xeroter-
mnich porostech; též jako chasmofyt přímo na
skalách. Výrazně vápnomilný druh, rostoucí na
mělkých, jemnozemí i živinami bohatých pů-
dách typu rendzin s bazickou půdní reakcí. vý-
hradně na vápencích či vápnitých horninách.
Jako mediteránní druh je omezen jen na nejte-
plejší klimatické okrsky území. Diagnostický
druh svazu Helianthemo cani-Festucion pallen-
tis; u nás však výhradně ve skalních spotečen-
stvech panonských podsvazů Poobadensis-Teu-
crenion montani na jižních svazích, resp. Sesle-
rio-Festucenion glaucae na svazích severních.
V Čecháchojediněle i ve svazu Bromionerecti.

Rozšíření v ČSR: Vzácnýdruh, dosahuji-
cí lokalitami v nejteplejší oblasti j. Moravy se-
verní hranice souvislého areálu: v Čechách má
pouze izolovaná naleziště u Mladé Boleslavi.
ležící stejně jako moravská v pahorkatinném

Mapy: SLAViK FKSstupni termofytika,
1986: 179.

T: 12a. Dolnojiz. tab. (stráně nad Jizerou mezi Mladou
Boleslavi a Debři). 16.Znoj.-brn. pah. (Sv. Floriánek u Mo-
ravského Krumlova). 17b. pavl. kop.
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Tab. 100: I Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum, la - část listu, spodní strana, lb - vnitřní kališni lístek. — 2 H
grandiflorum subsp. grandiflorum, část listu, spodní strana, 2a - vnitřní kališni lístek. — 3 Rhodax tup!fragus, 3a - část listu.
spodní strana. — 4 R. canus, 4a - část listu, spodni strana. — 5 Fumana procumbens.
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4a

2a

lb
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