
Ordo Hippuridales —prustkotvaré
95. Haloragaceae R. BR. —zrnulovité * )

Lit.: SCHINDLERA. K. (1905): Halorrhagaceae.In: ENGLERA. [red.l, Das Pflanzenreich23 (IV/225). Leipzig.—VANDER
MEIDENR. et CASPERSN. (1971): Haloragaceae. In: VAN STEENISC. G. G. J. [red.], Flora Malesiana, ser. 1,7/1:239-263. Gronin-
gen.

Vytrvalé nebo jednoleté, často výrazně heterofylní, vodní nebo bažinné byliny. Listy v přeslenech,
střídavénebovstřícné,bezpalistů. Květenství terminální, klasovitánebo latovitá. Květy drobné, pravi-
delné, jedno- nebo oboupohlavné; kališní lístky 4 nebo 2 (nebo chybějí), malé; korunní lístky 4 nebo 2
nebo chybějí, často opadávající; tyčinky 4 nebo 8, zřídka 2, s tenkými nitkami, pylová zrna tri- až po-
lyporátní; semeník spodní, 1—4pouzdrý,v každém pouzdře s 1 anatropickým dvouobalným vajíčkem,
čnělky 1—4.Plod (připomínající oříšek) rozpadající sena 4 jednosemennéplůdky, u mimoevropských
zástupcůtéž nažka.Semenavětšinou sbohatým endospermem.—Asi6 rodů (120druhů) většinouvod-
ních nebo bažinných, převážně v tropech a subtropech.

1. Myriophyllum L. —stolístek

Myriophyllum LINNAEUSSp.PI. 992,1753.
Lit.: HEGIG. (1926): Halorrhagidaceae. In: HEGI G., Illustrierte Flora von Mittel-Europa 5/2:894—905.München. —GORS-

KOVAS.G. (1949): Slanojagodnikovye —Halorrhagidaceae Lindl. In: Flora SSSR 15:662—668.Moskva et Leningrad. —PATIENB.
C. (1954): The status of some American speciesof Myriophyllum as revealed by the discovery of integrade material between M.
exalbescensFern.andM. spicatumL. in NewJersey.Rhodora56:213—225.—HEJNÝS.(1960):ÖkologischeCharakteristikder
Wasser—und Sumpfpflanzen in den Slowakischen Tiefebenen (Donau-Theissgebiet). Bratislava. —LOVEA. (1961): Some notes
on Myriophyllum spicatum. Rhodora 63:139—145.—ANDERSONR. R., BROWNR. G. et RAPPLEYER. D. (1966): The mineral con-
tent of Myriophyllum spicatum L in relation to its aquatic environment. Ecology 47:844-846. —COOKC. D. K. (1968): Myriophyl-
lum L In: TUTINT G. et až.[red.j, Flora Europaea2:311—312.Cambridge.—MORAVECJ. (1973): Příspěvekk rozšířenístolístku
střídavokvětého —MyriophyllumalterniflorumDC.—vjižníchČechách.Zpr.Čs.Bot.Společ.8:16—19.—WEBERJ.A. etNOODEN
L D. (1974): Turion formation and germination in Myriophyllum verticillatum; Phenology and its interpretation. Michigan Bot.

WEBERJ. A. et NOODENL, D. (1976): Environmental and hormonal control of turion germination in Myriophyllum
verticillatum. Amer. J. Bot. 63:936—944.—AIKENS.G., NEWROTHP.R.,WILE I. (1979): The biology of Canadien Weeds.34. Myri-
ophyllum spicatum L Canad. J. PI. Sci. 59:201—205.—AIKEN S.G. et MCNEILLJ. (1980): The discovety of Myriophyllum exalbes-
cens Fern. (Haloragaceae) in Europe and the typification of M. spicatum L and M. verticillatum L J. Linn. Soc.-Bot. 80: 213—
222. AIKENS.G. et PICARDR. R. (1980): The influence of substrate on the growth and morphology of Myriophyllum exalbescens

V.(1980):PošyrennjavidivroduMyriophyllumL. naUkrajini,jichekologiai cenologia.Ukr.Bot.Ž. 37/6:30—35.—CASPERS.J.,
JENTSCH H. et Gerľ1EP.(1980):BeiträgezurTaxonomieund ChorologieeuropäischenWasser-undSumpfpflanzen.I. Myriophyl-
lum heterophyllum bei Leipzig, Finsterwalde und Spremberg. Hercynia, ser. n., 17:365—374.—AIKEN S. E. (1981): A conspectus
of Myriophyllum (Haloragaceae) in North America. Brittonia 33:57—69.—CASPERS. J. et KRAUSCHH.-D. (1981): Pteridophyta
und Anthophyta. 2. Teil: Saururaceae bis Asteraceae. In: ETTLH., GERLOFFJ. et HEYNIGH. [red.l, SüBwasserfloravon Mitteleu-
ropa 24. Jena.—ORCHARDA. E. (1981): A revision of the South American Myriophyllum (Haloragaceae) and its repercussions
on some Australian and North American species.Brunnonia 4:27—65.—FAEGRIK. (1982): The Myriophyllum spicatum group in
North Europe.Taxon31:467—471.—PIETSCHW.(1984):Zur SoziologieundÖkologievon MyriophyllumalterniflorumDC. in
Mitteleuropa. Arb.-Gem. Geobot. Schleswig-Holstein und Hamburg. 33:224—246.

Vytrvalé, vodní nebo bažinné lysé byliny s plazivými, kořenujícími oddenky. Lodyhy ponořené,
plovoucí, nebonad hladinu vystupující,větvené,ohebné,někdys kyjovitými zimními pupeny (hiberna-
kulemi). Listy (u evropských druhů) ve 3—6četnýchpřeslenech, většinou ponořené, peřenosečné v čet-
néniťovité úkrojky, častosmalými žlázkami.Květy drobné, většinou přisedlé,pravidelné, funkčnějed-
nopohlavné nebo oboupohlavné, po 122v paždí listenů, jednotlivé, vevstřícných párech nebo přeslenech
skládajících terminální, přímé (před rozkvětem někdy nicí), nad hladinu vyčnívající klasy se samčími
květy v hor. části, oboupohlavnými (jsou-li vyvinuty) ve střední a samičími v dol. části klasů. Kališní
lístky 4 (v samičích květech často chybějí), vzpřímené; korunní lístky 4 nebo 2, záhy opadavé, v sami-
čích květech častovelmi malé nebo chybějí; tyčinek 8 nebo 4(—2);semeník4pouzdrý,čnělky 4, velmi
krátké nebo blizny přisedlé. Plod podélně se rozpadající ve 4jednosemenné plůdky. Semena válcovitá,
kožovitá.—Asi 45 druhů téměř po celém světě.—Anemogam.

*) ZpracovalŠ.Husák
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Poznámka: U zástupcůrodu Myriophyllum je hojný flavonol kvercetin,cyanidinovéglykosidy,třísloviny, častýje takévý-
skytkyselinyellagové,kávovéa kumarové.myriofylinu a leukoanthocyaninů;významnáje tendencek hromaděníkyselinykřemi•
čité.

la Horní listeny peřenosečnév niťovité úkrojky, většinou delší než květy; listy v 5(6)četnýchpřesle-
nech . 1. M. verticillatunt

b Horní listeny celistvé, kratší než květy; listy většinou ve 4četných přeslenech 2
2a Klasy mnohokvěté, husté, 4—16cm dl., přímé, všechny květy ve 4četných přeslenech; listy ve

(3)4(5)četných přeslenech, 15—30mm dl., s 13—38převážně vstřícnými, 10—27mm dl. a 0,1—0,3mm
šir. úkrojky; korunní lístky jasně červené, tyčinky světle žlutozelené; lodyhy 40—275cm dl

2. M. spicatum
b Klasy řídké, krátké, nanejvýš3 cm dl., před rozkvětemnicĺ, v dol. části klasu květy v přeslenech,
v horní vstřícné nebo jednotlivé; listy v (3)4četných přeslenech, 10—26mm dl., se (7—)9—18většinou
střídavými, 4—17mm dl. a 0,1 mm šir. úkrojky; korunní lístky žlutavé, průsvitné, tyčinky červeně
proužkované; lodyhy 20—125cm dl..

1. Myriophyllum verticillatum L. —stolístek přes-
lenatý Tab. 21/3

Myriophyllum verticillatum LINNAEUSSp.PE.992, 1753.—
Syn. : Myriophyllum limosum HEcr0T exDC. in LAM.et DC.
FI. Frang.,ed. 3, 5:530,1815.—M. pectinatum DC. in LAM.et
DC. FI. Frans., ed. 3, 5:529, 1815.

Exsikáty: TAUSCH FI. Bohem. Exs., no 533b, 534. —Ex-
tra fines: BAENITZHerb. Europ., no 10269.—FI. Exs. Bavar.,
no 530. —FI. Lusit. Exs., no 948. —FI. Polon. Exs., no 630.

Lodyhy cm dl., větvené,
někdy krátkodobě přežívající pokles vodního
sloupce a plazivě rostoucí na povrchu půdy,
sWjovitými zimními pupeny (hibernakulemi). Lis-
ty v 5(6)četných přeslenech,ponořené (20—)25—
45(—50) mm dl., často delší než internodia,
s čárkovitými, většinou vstřícný-
mi, (3—)10—32mm dl. a 0,1 mm šir. úkrojky, s po-
dlouhlými vícebuněčnými žlázkami. Klasy 7—20
(—25)cm dl., složené z 10—25,většinou 5četných
přeslenů; všechny listeny peřenosečné, 1,0—1,5x
delší než květy. Samičí květy v 2—12dol. přesle-
nech, bezobalné, s rudimentárními tyčinkami a
zelenavěbílými, později hnědavými bliznami; sam-
čí květy v hor. přeslenech, češule 4hranná, ca 1,0
mm dl., kališní cípy trojúhelníkovité, 0,8—1,0mm
dl.; korunní lístky lžicovitě prohnuté, ca 2,6 mm
dl., na vrcholu zaokrouhlené, bělavě zelené až
hnědavé; tyčinky žlutozelené, často červenavě teč-
kované; ve stř. části klasu několik oboupohlavných
květů. Plody téměř kulovité, ca 3 mm v průměru,
na průřezu slabě4hranné, hladké, rozpadajícíse
na 4 plůdky. VI-VIII. Hf.

2n= 28(čR: 12.Dol.Pojiz.)

3. M. alterniflorum

Variabilita: Druh proměnlivý především ve velikosti lis-
tenů. Rostliny s listeny stejnč dlouhými nebo o málo delšími než
květy bývají označovány jako f. pectinatum WALLROTH,
s listeny 2—3xdelšími než květy jako f. pinnatum WALLROTH
a s listeny 5—10xdelšími než květy jako f. pinnatifidum WALL-
ROTH;taxonomická hodnota zmíněných forem je sporná. Ste-
rilní rostliny zestinných vod bývají někdy zaměňoványsM. spi-
catum.

Ekologie a cenologie: Stojaté, méně čas-
to mírně tekoucí, slabě eutrofní až mezotrofnĺ
vody; na bahnitých, písčitých, jílovitých, popř. ra-
šelinných podkladech v hloubce 0,3—3,0m. Ve spo-
lečenstvech svazůNymphaeion albae a Potamion
lucentis (v obou diagnostickýdruh).

Rozšíření v ČR: Na většině území roztrou-
šeněažvzácně,převážně v úvalech větších řek. Tě-
žiště výskytu v termofytiku, vzácněji v mezofrtiku,
chybí v oreofytiku (max.: Jihlava, ca 500 m). A —
Mapy: SLAVÍKFKS 1997:155.

T: 5a.Dol. Poohří(BohušovicenadOhří; Písty),6. Džbán
(Malý Bilichov), IOb. Praž. kotl. (Dolní Počernice), 1la. Všet.
Pol. (MalýÚjezd;Jelenice;KelskéVinice;LysánadLabem),
I lb. Podéb. Pol. (dříve roztr., v současné době vz.), 12. Dol.
Pojiz., 13a.Rožď. tab. (Dymokury), 14a.Bydž. pán. (Chlumec
nad Cidlinou; Kosičky), 15a.Jarom. Pol. (Opočno), 15c.Pard.
Pot. (Malšova Lhota; Lohenice; Labětín; Pardubice), 16.Znoj.-
brn. pah. (Znojmo), 18a. Dyj.-svr. úv. (roztr.), 18b. Dolnomor.
úv. (Ostrožská Nová Ves; Ratškovice; Milotice; Otrokovice;
Veselí nad Moravou.; Vracov; Bzenec), 20a. Bučov. pah. (Ko-
ryčany; Kožušice; Rašovice;Mouřínov; Malínky), 20b. Hustop.
pah. (Hustopeče), 21b. Hornomor. úv. (Litovel; Kojetín; An-
nín, Ť; Kroměříž; Záhnilice; Lazce). —M: 24b.Sokol. pán. (Os-
trov),31a.Plzpah.vl. (Litice;Plzeň-Koterov;Štěnovice;Šťáhla-
vice),35d.Břez.Podbrd.(DolníNerestce),38.Bud.pán.(České
Vrbné), 41. Stř. povít. (Stěžov; Pecerady), 51. Polom. hory (Ko-

Tab.21: I Hippuris vulgaris, lodyhavynořenánadvodu, Ia—lodyhaponořená, lb —přeslenlistů nalodyzeponořené, ľc —přeslen
listů na todyzevynořené,Id —plod.—2Mynophyllum spicatum, 2a—květyv paždílistenů, horní samčí,dolní samičí,2b—samičí
květy.—3 M. verticillatum, 3a—květyv paždípeřenosečnýchlistenů delšíchnežkvěty.—4 M. alterniflorum.
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kořínský důl; Vojtěchov; Lhotka), 52. Ral.-bez, tab. (Bělá pod
Bezdězem; Doksy; Hradčany), 55e.Mark. pah. (Netolice), 59.
Orl. Podh. (Krčín), 61. Dol. Poorl. (Přestavlky; Běleč nad Orli-
cí), 67. Českomor.vrch. (Jihlava;VelkéMeziříčí),68.Mor.
podh.Vysoč.(Vladislav),71a.Bouz.pah.(Červenka),74b.
Opav. pah. (Opava;Zábřeh), 76a.Mor. brána vl. (Hustopeče
nad Bečvou), 83. Ostr. pán. (Studénka nad Odrou; Flýdek-
Místek).

Celkové rozšíření: Téměř celá Evropa až po s. Skan-
dinávii, chybí na Islandu a v Grónsku, v j. Evropě roztroušeně;
mírný a boreální pásAsie, s.Afrika, SeverníAmerika. —Mapy:
HULTÉN FA 1968:694; HULTÉN CP 1971:121; MEUSEL et al.
1978:302; HULTÉN NE 1986:687.

2. Myriophyllum spicatum L. —stolístek klasnatý
Tab. 21/2

Myriophyllum spicatum LINNAEUSSp.PI.992,1753.
Exsikáty: PETRÁKFI. Bohem. Morav. Exs., no 178.—

TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 533. —Extra fines: FI. Exs. Aus-
tro-Hung., no 3212 - FI. Hung. Exs., no 381. - FI. Lusit. Exs.,
no 497. - FI. Siles. Exs., no 411.

Lodyhy (20—)40—275cm dl., větvené, v tekou-
cích vodách často načervenalé, zimní pupeny
(hibernakule) chybějí. Listy ve (3)4(5)četných
přeslenech, 15—30mm dl., ± tak dlouhé jako in-
ternodia, s 13—38± vstřícnými, (5—)10—27mm dl.
a 0,1—0,3mm šir. úkrojky. Klasy 4—16cm dl., pří-
mé,mnohokvěté, květy ve 4četnýchpřeslenech;lis-
teny nejdolejších květů zdéli nebo delší než květy,
peřenoklané nebo nepravidelně zubaté, mnohdy
pod hladinou vyrůstající; listeny prostředních
a hor. květů kratší než květy, eliptické nebo ob-
vejčité, mírně zašpičatělé, celokrajné; listence za-
špičatělé, často s červenavě hnědým, zubatým
okrajem. Samičí květy ve 3—4nejdolejších přesle-
nech, často bezobalné, s bělavě hnědavými blizna-
mi; samčí květy v hor. přeslenech, češule 4hran-
ná, ca 0,5 mm dl., kališní cípy trojúhelnacovité, ca
0,3 mm dl.; korunní lístky lžicovitč prohnuté, ca
2,5 mm dl., na vrcholu zaokrouhlené, jasně červe-
né; tyčinky žlutozelené, nitky o něco delší než praš-
níky; ve stř. části klasu několik oboupohlavných
květů. Plody téměř kulovité, se4 rýhami, 2—3mm
v průměru, bradavčité, rozpadajícíseve 4 plůdky
(někdy pouze 2 z nich plně vyvinuté). VI—VIII. Hf.

2n= 42(ČR: 18a.Dyj.-svr.úv.),28,36(extra
fines)

Variabilita: Druh proměnlivý v délce a šířce listových
úkrojků a v celkové délce rostlin. V tekoucích vodách dosahují
lodyhy až 275 cm.

Ekologie a cenologie: Živinamibohaté
rybníky, dolní toky řek, meliorační kanály, zato-
pené pískovny, stojaté vody niv v hloubkách od 0,2
do 2,0(—5,0)m, na hlinitých i písčitých půdách. Ve
společenstvechsvazůNymphaeion albae (diagnos-
tický druh, především v as.Myriophyllo-Nuphare-
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tum KOCH 1926), Potamion lucentis (diagnostic-
ký druh) a Batrachion fluitantis. V eutrofních
vodách vytváří monodominantní porosty a je hod-
nocen jako vodní plevel. Tyto porosty jsou přiřa-
zoványdo nekorektně popsanýchas.Mynophylle-
tum spicati Soó 1927a Myriophyllo-Potametum
soó 1934.

Rozšíření v ČR: V termofytiku roztrouše-
ně, místy hojněji (např. ve stř. a v. Polabí, dolním
Poorličí). V mezofytiku roztroušeně, především
v aluviích toků a rybničnatých územích,jinde vzác-
něnebochybí(max.:Ždär nadSázavou,ca 600
m). - Mapy: SLAVÍKFKS 1997:155.

T: téměř vevšechfyt. o. [chybí pouzev 4. Loun.-lab. střed.,
17. Mikul. pah„ 19. B. Karp, step.). —M: Cheb. pán, (Cheb;

27.Tachov.bráz. (Mariánské Lázně), 28b.Kaň. Teplé
(Teplá), 29. Doup. vrchy (Stráž nad Ohří; Jakubov; Velichov),
30b. Rak. kotl. (Rakovník), 31a. Plz. pah. vl., 32. Křivokl. (roz-
tr.), 36a.Blat. (Rojice),37.Šum.-novohr.podh.(MaléHydči-
ce; Horaždbvice; Rabí), 38- Bud. pán. (Protivín), 39. Třeboň.
pán.,40a. Pís.-hlub.hřeb. (Týn nad Vltavou), 41. Stř. Povlt., 42b.
Táb.-vlaš. pah, (Dražičky), 45. Verneř. střed. (Benešov nad
Ploučnicí), 51. Polom. hory (Borek), 52. Ral.-bez. tab. (Břehy-
ně; Doksy; Jestřebj, 58c. Broum. kotl. (Broumov), 60. Orl.
opuky (Záměl), 61b. Týnišť. úv. (roztr.), 61c.Chvojen. ploš.
(HorníJelení),62.Litomyš.pán.(Zálší;Horky;ČeskéHeřma-
nice),63f.Českotřeb.úv.(Brnáu Potštejna;ČeskáTřebová),
63g.Opat.rozv.(Opatov),64c.Černokost.perm(Hradec),65.
Kutnoh.pah.(Žleby),66.Hornosáz,pah.(řekaSázavavokolí
SvětlénadSázavouaOkrouhlice),67.Českomor,vrch.,68.Mor.
podh.Vysoč.(Koněšín;Čučice;Oslavany;Čížov),69.Želez.
hory (Nákle; Rašovy; Lukavice; Horka), 71a. Bouz, pah. (Nové
Zámky),71b.Drah.ploš.(Jedovnice),72.Zábř.-unič.úv.(ště-
pánov; Mohelnice; Moravičany), 74a. Vidn.-osobl. pah. (Uhel-
ná),74b.Opav.pah.(Kylešovice;Žimrovice),75.Jes.podh.(Zá-
lužné), 76a.Mor. brána vl. (Němetice; Hustopeče nad Bečvou;
Bystřice pod Hostýnem), 77c. Chřiby (Lískovec), 79. Zlín. vr-
chy (Březolupy), 80a. Vset. kotl. (Huslenky; Jarcová; Jablůn-
ka), 83. Ostr. pán. (Paskov; Frýdek-Místek; Nová Bělá). —O:
91.Ždhr.vrchy(NovýJimramov,lit.; ŽďárnadSázavou,lit.)

Celkové rozšíření: Téměř po celém světě s výjimkou
aridních oblastí. Na sever až k Severnímu ledovému oceánu, na
Aleutách a Aljašce, v USA aKanadě roztroušeně (Šíří se jako
evropský vodní plevel), v Africe 6., stř. a s.), v Makaronésii, na
Sumatře a Filipínách. —Mapy; HULTÉNFA 1968:694;HULTÉN
CP 1971: 181; MEUSEL et al. 1978:302; HULTÉN NE 1986:687.

3. Myriophyllum alterniflorum DC. —stolístek
střídavolistý Tab. 21/4

Myriophyllum alterniflorum DECANDOLLEin LAMARCKet
DECANDOLLEFI. Franc.,ed.3,5:529,1815.—Syn. :Myriophyl-
lum montanum MARIRIN-DONOS PI. Crit. Tarn 254, 1862. —M.
altemifolium MACOUNCanad.Rec.Sci. 148,1894.

Lodyhy větvené, (10—)20—125cm dl., bez zim-
ních pupenů (hibernakulí). Listy v (3)4četných
přeslenech, (3—)10—26mm dl., asi tak dl. jako in-
ternodia, se (6—)9—18jemnými, většinou střídavý-
mi, (2—)4—17mm dl. a 0,1 mm šir. úkrojky. Klasy
řídké, (5—)16—20(—28)mm dl., před rozkvětem
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nicĹ později vzpřímené, listen na bázi květenství
často podobný ponořeným listům a delší než kvě-
ty, listeny v hor. části klasu celokrajné a vždy kratší
než květy; listence krátce zašpičatělé, načervena-
lé, ca 0,15 mm dl. Dolní květy v přeslenech, sami-
čí, s vyvinutými nebo do různé míry redukovanými
obaly a růžovými bliznami. Horní květy samčí,jed-
notlivé, nebo ve vstřícných párech, s drobnými ka-
lišními lístky, korunní lístky až 2,5 mm dl., na vr-
cholu ± zašpičatělé,žlutavé, průsvitné; tyčinky žluté,
červeněpruhované, nitky kratší nežprašníky; obou-
pohlavné květyvzácné.Plody válcovité, 1,5—2,0mm
dl., 1,5 mm šir., hnědočervené, jemně bradavčité,
rozpadající se ve 4 plůdky. VI—VIII. Hf.

2.n= 14 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Čistétekoucívody

v pstruhovém a lipanovém pásmu, horská a pod-
horská jezera, rybníky, tůně, vždy na kyselých sub-
strátechsilikátů moldanubika, v hloubce vody od
10 do 100 cm. Dobrý indikátor vod nezatížených
živinami. Diagnostický druh svazuBatrachion flu-
itantis, předevšímv as.Myriophylletum altemifio-
ri STENSLOFF 1939.

96,Hippuridaceae LINK —prustkovité *)

Rozšíření v ČR: Souvislejšívýskytpouze
vtocíchajezerechŠumavy,nejvíceveVltavěmezi
Lenoroua Želnavou;ojedinělev Předšumavína
Otavě mezi Horažďovicemi a Strakonicemi, na
Vltavě mezi Zlatou Korunou a Třísovem a na

Malši mezi Dolním Dvořištěm a Dolní Stropnicí;
izolovanélokalityjsounaČeskomoravskévrcho-
vině (min.: Strakonice, Otava, 390 m; max: Vlta-
va u obce Pěkná, ca 900m). V montánním a sub-
montánnímstupni.Českourepublikouprochází
v. hranice areálu druhu. A —Mapy: SLAVÍKFKS
1997:156;SLAVÍKin KvětenaČR 5:40,1997.

M:37.Šum.-novohr.podh.(řekyMalše,OtavaaVltava),
67.Českomor.vrch.(Rantířov,řekaJihlavka,t; Kamenicenad
Lipou,Ť).—O: 88.Šum.

Údajez okolíPlzně(řekaÚhlavau Lišic)az okolíMimo-
ně (Ploužnický u Hvězdova) jsou pravděpodobně mylné.

Celkové rozšíření: Západní, s. a stř. Evropa na východ
posz.Rusko,pobaltskéstáty,v. PolskoaČR,velmivzácnčve
Středozemí; chybí na Balkáně, v Maďarsku, na Slovensku.
Grónsko, s. Afrika, sv.ČástSeverní Ameriky (ve var. amenca-
num PUGSLEY).—Mapy: HULTÉNAA 1958:253;MEUSELet al.
1978:302; HULTÉN NE 1986:688.

Lit.: TAGGH. F. (1908): Note on abnormally branched leavesOf Hippuris vulgaris Linn. Trans. Proc- Bot. Soc. Edinburgh
23:237—238.—MCCULLYM. E. et DALEH. M. (1961): Variations in leaf number in Hippuris: a study of whorled phyllotaxis. Canad.
J. Bot. 39:611—625.—MCCULLYM. E. et DALE H. M. (1961): Heterophylly in Hippuris: a problem in identification. Canad. J. Bot.
39:1099—1116.—LOISEAUJ.-E. et GRANGEOND. (1963): Variations phyllotaxiques ChezCeratophyllum demersum L et Hippuris
vulgaris L Mém. Soc. Bot. Fr. 41:76—91.—CUSSETG. (1965): Sur la tracheogenese foliaire de la Pesse(Hippuris vulgaris L). C.
R. SéancesAcad. Sci. Paris 261:1721—1723.—KORNR. W. (1976): Origin of internodal air spaces in Hippuris vulgaris L. New
Phytol. 77:163—171.—JANAUERG. A. and ENGLMAIERP. (1986): The effects of emersion on soluble carbohydrate accumulations
in Hippuris vulgaris L. Aquatic Bot. 24:241—248.

Vytrvalé vodní nebo bahenní byliny podobné přesličkám s rozvětveným oddenkem těsně při povr-
chu půdy. Lodyhy jednoduché, přímé, zřídka obloukovitě vystoupavé, na průřezu okrouhlé. Listy
v přeslenech,jednoduché, čárkovité, celokrajné, hrotité, bezpalistů; ponořené listy tenké, chabé,svět-
le zelené, vynořené listy kratší a tlustší, na svrchní straně tmavě zelené. Květy drobné, úžlabní, v přes-
lenech, bez listenů, oboupohlavné nebo jednopohlavné, bezobalné; tyčinka 1, pylová zrna s nezřetel-
nými aperturami a tenkou exinou; pestík 1, jednoplodolistový, s 1 anatropickým vajíčkem; semenflc
spodní, čnělka šídlovitá, většinou delší než semenłk. Ploď podlouhle vejcovitá nažka. —Jediný rod se
3—4druhy, rozšířenými převážně v mírném a boreálním pásu Eurasie, v Grónsku a v mimotropické
Severní a Jižní Americe. —Anemogam., částečně Entomogam. Hydrochor. Zoochor.

Poznámka : U zástupců rodu Hippuris jsou význačné iridoidní glykosidy aukubosid a katalposid, z flavonolů byl zjištěn kemp-
ferol, hojné jsou slizy. Nejsou uváděny leukoanthocyanidiny, kyselina ellagová a třísloviny.

1. Hippuris L. —prustka

Hippuris sp. Pl. 4, 1753
Lit.: GESSNERF. (1952): Der Druck in seiner Bedeutung fůr das Wachstum submerser Wasserpflanzen. Planta 40:391—397.

—KNAPPH. D., RAUSCHERTS.,WEINERr E. et HEMPELW. (1978): Karten der Pflanzenverbreitung im Herzynischen Florengebiet.
Hercynia,ser.n., 15:321—398.KUBÁTK. (1986):ČervenáknihavyššíchrostlinSeveročeskéhokraje.Litoměřice.[p. 76—80].
HUSÁK Š.et HEJNÝS.(1991):Prustkaobecná,naševzácnáobojživelnárostlina.Živa77:202—203.

*) ZpracovalŠ.Husák
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