
2. Oenothera L. —pupalka *)

Lit.: WEIN K. (1931): Die älteste Einführungs- und Einbürgerungsgeschichte der nordamerikanischen Vertreter der Gat-
tung Oenothera. FeddesRepert. Beih. 62:27—64.—GATESR. R. (1936): Genetical and taxonomic investigations in the genus Oe-
nothera. Philos. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, 226:239—355.—RAVENP H. (1964): The generic subdivision of Onagraceae,
tribe Onagreae. Bľittonia —MUNZP.A. (1965): Family Onagraceae.North Amer. FI., ser. 2, 5:1—231.—ROSTAŇSKIK.
(1965): Some new taxa in the genus Oenothera L., subgenusOenothera. Fragm. Florist. Geobot. 11:499—523.—ROSTAŇSKIK.
(1966): Die Arten der Gattung Oenothera L, in Ungarn. Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12:337—349.—HUDZIOKG. (1968): Die Oe-
nothera-Arten der südlichen Mittelmark und desangrenzenden Flämings. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 105:73—107.—RAVEN
P.H. (1968): Oenothera L. In: Tt-TIN T G. et al. [red.l, Flora Europaea 2:306—308.Cambridge. —ROSTAŇSKfK. (1968): Some new
taxain the genusOenotheraL., subgenusOenothera.Part II. Fragm.Florist. Geobot. 14:189—195.—ROSTAŇSKIK. (1969):Neo-
fityzm wystepujqcych w Europie gatunków rodzaju Oenothera L. In: FALIŇSKIJ. B. fred.J, Synantropizacja szaty rošlinnej —I.
Neofityzm i apofityzm.Mater. Zakl. Fitosocjol.Stos.Univ. Warszaw25:67—79.—ROSTAŇSKIK. (1969):Die Anwendungder Dend-
ritenmethode (Wroclawer Taxonomie) in der Systematikder Pflanzen amBeispiel der Gattung Oenothera L. FeddesRepert. 80:373—
381.—Ovro H.•W, (1971): Nachtrag zur Bearbeitung der Nachtkerzen (Oenothera L) der Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkunde-
mus. Görlitz 46/18:9—11.—CLELANDR. E. ( 1972):Oenothera. Cytogenetics and Evolution. London et New York. —ROSTAŇSKIK.
(1975): Rozmieszczeniegatunków rodzaju Oenothera L z podrodzaju Oenothera w ZSRR. Acta Biol. Katowice 1:7—33.—ROSTAŇSKI
K. ( 1977):Somenewtaxain the genusOenotheraL. subgenusOenothera.Part III. Fragm.Florist. Geobot.23:285—293.—DIET-
RICHW. (1978):The SouthAmerican speciesof Oenotherasect.Oenothera(Raimannia,Renneria;Onagraceae).Ann. Missouri
Bot. Gard. 64 (1977):425—626.—STRALEYG. B. (1978): Systematics of Oenothera Sect. Kneiffia (Onagraceae). Ann. Missouri
Bot.Gard.64(1977):381—424.—JEHLÍKV.et ROSTAŇSKIK. (1979):BeitragzurTaxonomie,ÖkologieundChorologiederOeno-
thera-Arten in der Tschechoslowakei. Folia Geobot. Phytotax. 14:377-429. - RAVENP.H., DIETRICHW et STUBBEW (1979): An
outline of the systematicsof Oenothera subsect. Euoenothera (Onagraceae). Syst. Bot. 4:242—252.—JEHLÍKV. et ROSTAŇSKIK.
(1981):RozšířeníOenotherabiennisL. v Československua klíč k určovánínašichpupalek.Čas.Nár. Muz.,ser.natur., 149
(1980):200—210.—ROSTAŇSKIK. (1982): n•łe speciesof Oenothera L. in Britain. Watsonia 14:1—34.—ROSTAŇSKIK. et FORSTNER
W.(1982):Die GattungOenothera(Onagraceae)in Österreich.Phyton —ROSTA*SKIK. (1985):Zur Gliederungder
Subsektion Oenothera (Sektion Oenothera, Oenothera L., Onagraceae). FeddesRepert. 96:3—14.—KONČALOVÁM. N., JEHLÍKV.
et MĚSÍČEKJ. (1986): Chromosome numbers of some Oenothera species (subgenusOenothera) from Czechoslovakia. Folia Ge-
obot. Phytotax. 21:163-171. - JEHLÍKV (1988): Oenothera L Pupalka. In: BERTOVÁL. [red.], Flóra Slovenska IV/4:412-430. Bra-
tislava. —JAHODÁŘL. (1989): Pupalkový olej —lék blízké budoucnosti. Naše Lieč. Rastl. — ROSTAŇSKIK. (1991):
The representatives of the genusOenothera L. in Portugal. Bol. Soc. Broter. 64:5—33.—ROSTAŔSKIK. et FEDJAEVAV. (1991): Rod
Oenothera L. ve flore Nižnego Dona (Ju. Rossija). Acta Biol. Siles. 19/36:7—15.—ROSTAŇSKIK. et SCHNEDLERW. (1991): Zur
derzeitigen Kenntnis der Oenothera-Sippen (Nachtkerzen) in Hessen. Oberhess. Naturwiss. Z 53:43—117.—SPITZOVÁI. et JEH-
LIKV. (1993): Rod Oenothera L, potenciální zdroj kyseliny gama-linolenové. Zahradnictví 20:181—188.—HARTEC. (1994): Oeno-
thera- Contributions of a plant biology. Berlin. —JEHLÍKV. et ROSTAŇSKIK. (1995): Notes on the genusOenothera subsect.Oeno-
thera (Onagraceae) in the Czech Republic. Folia Geobot. Phytotax. 30:435—444.—JEHLÍKV.et SPIIZOVÁI. (1995): Evaluation Of
various Central European populations of the speciesof the genusOenothera L growing or cultivated in the Czech Republic and
in the neighbouring states. In: CRETr1A. [red.), Olej z nasion wiesio±kaw profilaktyce i terapii, Zbiór Prac, II Sympozjum k.ódž 6—
IX.1995, p. 5742.

Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny, někdy polokeře, často s výrazným kůlovým kořenem.
Dvouleté byliny tvoří prvním rokem přízemní růžici řapíkatých celistvých listů. Lodyžní listy střídavé,
celistvé, zubaté až peřenoklané, bez palistů. Květy žluté, nachové nebo bílé, zřídka červeně skvrnité
nebo červené, večerní nebo denní, dosti velké, v úžlabích redukovaných listů v chocholičnatých nebo
hroznovitých květenstvích. Květy oboupohlavné, pravidelné, 4četné; hypanthium válcovité; kališní líst-
ky 4, zakončené kališními cípy (Tab. 5/1a); korunní lístky 4; tyčinek 8, ve 2 kruzích, prašníky vrtivé;
semeník spodní, 4pouzdrý, blizna hluboce dělená ve 4 (výjimečně 5—6)čárkovité laloky. Plod prodlou-
žená lokulicidní tobolka, většinou pukavá, zřídka nepukavá, přímá nebo ohnutá, zaoblená až 4hranná
nebo křídlatá, přisedlá nebo na bázi zúžená a stopkatá. Semenav 1—2(—3)řadách nebo hroznech
v každé přihrádce, drobná, dosti četná, bez chalazálního chocholu chlupů. —Asi 150—200druhů pře-
vážně v Americe (primární vývojové centrum), méně v Evropě (sekundární vývojové centrum —tam je
těžiště rozšíření v temperátních, často suboceánicky až oceánicky laděných územích) a ve v. Asii; jinde
patrně jen adventivně. —Protandr. Entomogam. Autogam. Hemerochor. Hydrochor.

PoznámkaI: V ČRbohatýrodsmnožstvímdruhů,hybridogennĺchdruhůahybridů.Hybridogennĺdruhmůženarozdíl
od hybrida vystupovat a šířit se nezávisle na rodičovských druzích a postupně si vytváří vlastní areál (např. Oenothera fallax, Oe
issleri). V současnédoběnenívesvětěvnitrorodováproblematikauspokojivěvyřešena.Totozpracováníseopírá zejménao mono-
grafii americkýchdruhů (MUNZ1965),a pokud setýčeevropskýchdruhů, o studii Rostaĺského(ROSTAŇSKJ1985).

Poznámka 2: U některýchdruhů rodu Oenothera sevyskytujíkarotenoidní pigmenty.U druhu Oe. biennis bylyzjištěny
kyanogennĺsloučeninya stopypolyterpenoidmlło kaučuku.

* ) Zpracoval V. Jehlík
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Poznámka3: Praktickývýznampupalekje vČRi vesvětěznačný.Bylyajsoupoužíványprozákladnígenetickévýzkumy
(cf. CLELAND1972,HARTE1994);několik dekorativníchdruhů sloužíjako okrasnérostliny (zejménaOenotheraglazioviana, Oe.
missouriensis a na Slovensku též Oe. oehlkersi). Byl studován a hodnocen obsah některých esenciálních mastných kyselin v seme-
nechpupalek(cf. SPITZOVÄet JEHLÍK1993,JEHLÍKet SPITZOVÄ1995).cožmávýznamzejménapro farmacii, neboťextrahovaný
pupalkový olej představuje cennou surovinu pro výrobu některých léčiv a pro kosmetický průmysl. Vzhledem k účinným látkám
bude hospodářský význam pupalek stoupat.

Korunní lístky růžové až červenofialové, 5—10mm dl.; hypanthium 4—8mm dl.; tobolky kyjovité,
8—10mm dl. a 3—4mm šir.; byliny vytrvalé. , .. , . 1. Oe. rosea

b

2a

b
3a

b

4a

b

5a

b

6a

b

7a

b

8a
b

9a

b

10a

b

lla
b

12a

Korunní lístky žluté, většinou delší než 15mm; hypanthium delší než 5 mm; tobolky různého
tvaru, delší než mm; byliny vytrvalé nebo jedno- až dvouleté 2

Hypanthium 5—20mm dl.; tobolky podlouhlé až podlouhle kyjovité, 4hranné až 4křídlé, (5—)10—
2. Oe. tetragona17(-20) mm dl...

Hypanthium zpravidla delší až velmi dlouhé; tobolky jiného tvaru, delší......... 3

Hypanthium 89—160mm dl.; korunní lístky 40—64mm dl, a 45—72mm šir.; tobolky po celé délce
se 4 širokými křídly; byliny vytrvalé .... 3. Oe. missouriensis

Hypanthium výrazně kratší, mm dl.; korunní lístky většinou kratší a užší; tobolky ne-
křídlaté; byliny jednoleté nebo dvouleté ... 4

Byliny jednoleté nebo dvouleté; hypanthium 20-45 mm dl.; semenanehranatá, hladká, v tobol-
4. Oe. strictakách vystoupavá

Byliny většinou dvouleté; hypanthium různě dlouhé; semena ostře hranatá, v tobolkách horizon-
5tální ..... .....

Lodyhy na počátku kvetení vždy přímé, v dospělostivětšinou 1,0—2,6m vys.;kališní cípy napou-
patech sevětšinou nabázi navzájem dotýkají a výše obloukovitě rozcházejí, vzácněji zůstávají sou-
běžné, výjimečně mohou být navzájem oddělené —potom ve tvaru písmene V; rostliny na všech
částech většinou nežláznatě a žláznatě chlupaté nebo vzácněji s převahou přitisklých nežlázna-
tých chlupů; korunní lístky různě dlouhé —až do 60 mm . 6

Lodyhy na počátku kvetení na vrcholu nicí až slabě nicí, později se napřimující a potom někdy
šikmé nebo našikmené, v dospělosti většinou až 0,8—1,6m vys.; kališní cípy na poupatech na bázi
navzájem oddělené, ve tvaru písmene V nebo U; rostliny většinou nežláznatě a žláznatě chlupa-
té; korunní lístky většinou kratší —nejvýše 26—27mm dl. a šir....... 17

Rostliny s převahou nežláznatýchpřitisklých chlupů, někdy měkce chlupaté; kališní cípy různě
postavené; korunní lístky nejvýše 27 mm dl. a šir.. 7

Rostliny přibližně rovnoměrně nežláznatě a žláznatě oděné, chlupaté až olysalé; kališní cípy na
poupatech se většinou na bázi navzájemdotýkají a výše obloukovitě rozcházejí; korunní lístky
přibližně 10—60mm dl. . 8

Lodyhy na zelených částech bez červených teček, popř. pouze ojediněle slabě tečkované; rostliny
až 120 cm vys., hustě listnaté; lodyžní listy ploché; poupata a kališní lístky zelenavé; květenství
i plodenství krátké a husté 5. Oe. canovirens

Lodyhy na zelených částech výrazně červeně tečkované; rostliny až přes 2 m vys.; lodyžní listy
poněkudzkroucenéazvlněné neboploché;poupata a kališní lístky červeněpruhovanéneboskvr-
nité; květenství i plodenství výrazně volnější
Lodyhy bez červených teček; poupata a kališní lístky vždy zelené
Lodyhy červeně tečkované; poupata a kališní lístky zelené nebo červené .

6. Oe. salicifolia
9
10

Korunní lístky 14—30mm dl. a 16—38mm šir., výrazně širší než dlouhé; kališní cípy 2,5—7,5mm
dl.; plodenství hustší; tobolky až 37 mm dl. . 7. Oe. biennis

Korunní lístky 9—20mm dl. a 8,5—19,0mm šir., stejně dlouhé jako široké; kališní cípy kratší, 1,3—
5,0 mm dl.; plodenství volnější; tobolky až 46(—60)mm dl. .
Poupata a kališní lístky zelené
Poupataa kališní lístky červenénebo červeněpruhované
Lodyhy v květenství zelené; kališní cípy na poupatech ve tvaru písmene V.

8. Oe. victorini

Lodyhy v květenství červené,někdy pouze navrcholu lodyhy; kališní cípy různě postavené..

11

15

12
13

Korunní lístky přibližně stejně dlouhé jako široké nebo někdy o málo Širšínež dlouhé, 7,0—18,5
9. Oe.pycnocarpamm dl., 6,0—20,5mm šir. Roztroušeně .
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b

13a

b

b

15a

b

16a

b

Korunní lístky výrazně širší než dlouhé, 14—24mm dl., 14—29mm šir. Velmi vzácně mezi rodiči
7 x 9. Oe. X punctulata

Korunní lístky výrazně širší než dlouhé, 19—27mm dl. a 21—30mm šir.; tobolky až 32 mm dl., na
14. Oe. hoelscherivrcholu se 4 zřetelně vykrojenými zuby.....

Korunní lístky stejně dlouhé jako široké; tobolky delší,navrcholu se4 uťatými krátkými zuby .

Korunní lístky asi 13—27mm dl. a šir.; kališní cípy 2,5—5,5mm CII.;plodenství husté; tobolky až40
mm dl.; okraje listů v dol. části lodyhy nejsou laločnatě zubaté 10. Oe. rubricaulis

Korunní lístky 9—19mm dl. a šir.; kališní cípy 1,2—4,0mm dl.; plodenství volné; tobolky až 34 mm
dl.; okraje listů v dol. části lodyhy výrazně laločnatě zubaté 12.Oe. acutifolia
(10b)Čnělkysbliznamiza květuvýrazněpřevyšujícíprašníky;korunní lístky36—57(—60)mmdl.
a 39—66mm šir., širší než dlouhé, kališní cípy 3,0—8,5mm dl., hypanthium 40—52mm dl.; tobolky
až 32 mm dl.. 11. Oe. glazioviana
Blizny vždy mezi prašníky; korunní lístky, kališní cípy a hypanthium kratší; tobolky delší 16

Korunní lístky (20—)23—35mm dl. a 26—44mm šir., zřetelně širší než dlouhé; kališní cípy 2,5—6,0
13. Oe.fallaxmm dl.; hypanthium 30—42(—45)mm dl.; tobolky až 35(—40)mm dl..

Korunní lístky 13—25mm dl. a šir.; kališní cípy 1,0—3,2mm dl.; hypanthium 34—46mm dl.; tobolky
až 40 mm dl.. 15. Oe. moravica

17a (5b) Lodyhy na zelených částech ± bez červených teček; semeníky a mladé tobolky s četnými žláz-
18natými chlupy .

b Lodyhy zřetelně červeně tečkované; semeníky a mladé tobolky jen s malým podllem žláznatých
chlupů 20

18a Kališní cípy 5,5—9,2mm dl., na poupatech na bázi navzájem oddělené, ve tvaru písmene V; ko-
runní lístky 19,5—26,5mm dl. a šir. . 17. Oe. subterminalis

b Kališní cípy 1,0—3,5mm dl., na poupatech na bázi zřetelněji oddálené, ve tvaru písmene U (nebo
V); korunní lístky kratší 19

19a Korunní lístky 7—12(—14)mm dl. a 6—12(—13)mm šir.; kališní cípy oddálené, ve tvaru písmene U
16. Oe.parviflora

b Korunní lístky 9,5—19,0mm dl. a 9—17mm šir.; kališní cípy na poupatech ve tvaru písmeneV
nebo U

20a Lodyhy v květenství zcela zelené . .... ......
20. Oe. issleri

7 x 19. Oe. x albipercurva
b Lodyhy alespoň ve vrcholové části květenství červené nebo červenavé, od báze nejhořejších liste-

nů sbíhají po lodyze červené pruhy . 21

21a Korunní lístky 8—14mm dl. a 7—12mm šir.; lodyhy na vrcholu na počátku kvetení jen málo nicí,
záhy zcela vzpřímené; plody bez červených skvrn, na vrcholu s prodlouženými tupými zuby

18. Oe. oakesiana

b Korunní lístky 10—20mm dl. a 9—18mm šir.; lodyhy na počátku kvetení na vrcholu nicí, postupně
se napřimující, avšakpotom zůstávají většinou šikmé nebo poněkud křivolaké; plody červeně skvr-
nité, na vrcholu s krátkými tupými nebo zaostřenými zuby . 19. Oe. ammophila

Subgen. 1. Hartmannia (SPACH)MUNZ

Tobolky kyjovité, v bazální části sterilní, seme-
na ve více než 2 řadách v každém pouzdře, stop-
katá, nehranatá. Květy v úžlabích hor. redukova-
ných listenů, večerní nebo denní; hypanthium
nálevkovité; koruna bílá nebo růžová či nachová,
výjimečně žlutá.

1. OenotheraroseaAIT.—pupalka růžová
Oenothera roseaĽHÉRmER exArroN Hort. Kew. 2:3, 1789.
Exsikáty: Extra fines: FI. Lusit. Exs., no 12.

Vytrvalé byliny. Lodyha jednoduchá nebo vět-
vená, přímá nebo vystoupavá, 10—50cm vys.,v dol.
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části štětinkatá. Přízemní listy obkopinaté až úzce
vejčité, 2—5cm dl., téměř celistvé až peřenoklané,
tupé, v krátký řapfl<zúžené; lodyžní listy podlouhle
vejčité, 1,5—3,0cm dl., téměř celistvé až peřeno-
klané, tupé až špičaté. Listeny čárkovitě kopina-
té, květy úžlabní. Poupata zelená; hypanthium 4—
8 mm dl., štětinkatě šedavé; kališní cípy 1mm dl.;
korunní lístky šir. obvejčité, 5—10mm dl., růžové
až červeně fialové; tyčinky zdéli korunních lístků,
prašníky 2,5—4,0mm dl., čnělka zdéli prašnil<ů, asi
2 mm dl., bliznové laloky čárkovité. Tobolky ob-
vejcovité, 8—10mm dl., 3—4mm šir., zúžené v že-
bernatou, 5—20mm dl. stopku, štětinkaté, se4 kří-
dlatými hranami. Semena drobná, hnědá.
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2n = 14 (extra fines)
Původem v teplejších územích Ameriky, zdo-

mácnělá místy v j. Evropě, ojediněle a zřejmě jen
přechodně nalezena také v Rakousku a Velké Bri-
tánii. Revidována herbářová položka bez datová-
ní, stará nejméně 100let, s udáním lokality Děčín
(leg. ?, PR). Snad se jednalo pouze o pěstovanou
rostlinu, i když na lokalitě rostlo zřejmě více je-
dinců, cožje patrné z německého,špatněčitelné-
ho textu schedy.

Subgen. 2. Kneifia (SPACH)MUNZ

Tobolky kyjovité až protáhle elipsoidní, v ba-
zální části sterilní, semena nikoliv v řadách, čet-
ná, stopkatá, bez hran a hrbolků. Květy denní;
hypanthium válcovité; koruna žlutá.

2. Oenothera tetragona Rom —pupalka sivá
Oenothera tetragona ROTHCatalectaBot. 2:39, 18()0.

Vytrvalé byliny. Lodyha vystoupavá až přímá,
20—80(—100)cm vys., v hor. části obvykle větvená,
lysá nebo spoře porostlá žláznatými, štětinatými
nebo pýřitými chlupy. Přízemní listy obkopinaté až
obvejčité, 3—12cm dl., lodyžní listy úzce eliptické
až šir. vejčité, cm dl., někdy na rubu
šedozelené, většinou lysé nebo spoře pýřité. Kvě-
tenství přímé, nahloučené na koncích větévek, ±
stopkaté.Poupatazelenavánebo načervenalá;hy-
panthium 5—20mm dl., často červenavé, podobně
jako semenily žláznatě pýřité nebo někdy téměř
lysé;kališní lístky 8—22mm dl., kališnícípy 0,5—1,8
mm dl.; korunní lístky obsrdčité až obvejčité, (8—)
15—30(—35)mm dl., delší než široké, sytě žluté;
nitky 5—15mm dl., prašníky 4—7mm dl., čnělka 12—
20 mm dl., bliznové laloky 3,0—6,5mm dl. Tobol-
ky podlouhlé až podlouhle kyjovité, 4hranné až
4křídlé, mm dl., roztr. žláznatě pý-
řité až olysalé, v mm dl. stopkatou
bázi zúžené. Semena asi I mm CII.,hnědá, bradav-
čitá.

2n = 28 (extra fines)
Původní ve v. části Severní Ameriky, někdy

pěstována, např. v Průhonickém parku u Prahy.
V r. 1884 nalezena zavlečená nebo zplanělá při
Labi u Ústí nad Labem, ca 140m (JEHLÍKet
ROSTAŇSKI1979:383, map. 384). Nepochybně se
jednalo jen o přechodný výskyt.

Subgen. 3. Megapterium (SPACH)MUNZ

Tobolky hranolovité ažvejcovité, po celé dél-
ce šir. křídlaté, semena v 1—2řadách v každém
pouzdře, korkovitě hrbolkatá. Květy večerní; hy-
panthium velmi prodloužené; koruna žlutá.

3. Oenothera missouriensis SIMS—pupalka mis-
sourská Tab. 5/I

Oenothera missouriensis SIMSBot. Mag. 39:tab. 1592.
1813.

Vytrvalé šedozelené byliny, smohutným kůlo-
vým kořenem. Lodyhy četné, poléhavé ažvystou-
pavé, 25—40cm vys., hustě listnaté, přitiskle chlu-
paté nežláznatými chlupy, po celé délce purpurově
zbarvené. Listy i listeny úzce kopinaté až kopina-
té nebo podlouhle kopinaté, celokrajné, v dlouhý
řapík klínovitě zúžené,ostře špičaté, po obou stra-
nách roztr. přitiskle chlupaté, s výraznou bělavou
stř. žilkou. Poupata úzce kuželovitá, dlouhá, hus-
tě přitiskle hedvábitě chlupatá, světle zelená,
v hor. 1/2červenavě skvrnitá. Hypanthium 89—160
mm dl., přitiskle chlupaté delšími nežláznatými
chlupy, s ojediněle vtroušenými odstálými žlázna-
tými chloupky, žlutavě zelené, narůžovělé nebo
slabě červeně pruhované; kališní lístky kopinatě
čárkovité, 38—62 mm dl., v hor. 1/2 nachově skvr-
nité, kališní cípy 2,6—9,0mm dl., na poupatech
těsně sblížené, rovnoběžné; korunní lístky ok-
rouhle obvejčité, 40—64mm dl., 45—72mm šir.,
většinou o málo širší než dlouhé, někdy na vrcho-
lu mělce a nepravidelně vykrojené, žluté, výrazně
žilnaté, uschlé žlutavé až červenavé; tyčinky krat-
ší než korunní lístky, nitky 20—38mm dl., prašní-
ky 14—24mm dl.; blizna mezi prašníky nebo je jen
málo převyšující, 7—16mm dl. Mladé tobolky pod
hypanthii mezi křídly nachověčervené, na křídlech
bělavě hedvábitě hustě přitiskle nežláznatě chlu-
paté.Plody hranolovité, asi30—75mm dl., na hra-
nách po celé délce šir. křídlaté, křídla asi 16 mm
šir., nabázi zúženév 5—12mm dl., nekřídlatou pur-
purově zbarvenou tlustou stopku. VI—IX. Chf.

2n = 14 (extra fines)
Variabilita: V kultuře dosti proměnlivá, zejména

v kvantitativních znacích. Popisje založen na několika popula-
cíchzezahradníchkulturv ČR. Vesrovnánísamerickýmma-
teriálem (MUNZ 1965:94—95)z přirozenýchstanovišťjsou pés-
tované rostliny ve všech částechmohutnéjší. MUNZ (I.c.) uvádí
z USA 3 variety; naše rostliny se nejvíce přibližují var. ntissou-
riensis.

Ekologie a rozšíření v ČR: Původní
v Severní Americe, kde roste na vápenci na pase-
kách a pahorcích od jv. Kansasu a Missouri až na
jih do stř. Texasu.V ČR pěstovánaobčasjako
okrasná rostlina na zahradách, v parcích a bota-
nických zahradách, zejména na alpínech. Nejstarší
dokladz ČR z r. 1898(Liberec,PR; tamzřejmě
jen pěstována). Jednotlivě přechodné zplanělá:
Plzeň, 1 ex. při trati (MALOCH Kv. Plzeň. 253,
1913), ca 320 m; Brno, 1ex. na skládce Vinohrad-
skáu čtvrti StaréČernovice,ca 210m, 1963(F.

Oenothera 71

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


GRÚLL,Herb. Grüll) —tam snad zavlečena s vy-
hozeným zahradním odpadem. —Mapy: JEHLÍKet
ROSTAŇSKJ 1979:384.

Subgen.4. Raimannia (ROSE)MUNZ

Tobolky čárkovité až podlouhle vřetenovité,
nahoře rozšířené, semena ve 2 řadách v každém
pouzdře, neostře hranatá, vystoupavá. Květy vět-
šinou večerní; koruna žlutá nebo bílá.

4. Oenothera stricta LEDEB.—pupalka tuhá
Oenothera stricta LEDEBOURMém. Acad. Sci. St.-Péter-

sb. 8: 315, 1822.
Exsikáty: Extra fines: MAGNIERFI. Selecta Exs., no 546.

- FI. Lusit. Exs„ no 7843.

Jednoleté nebo dvouleté byliny. Lodyha 35—
100cm vys.,přímá nebo poléhavá, nevětvená nebo
s postranními větvemi, dole pýřitá, nahoře huňa-
tá a žláznatě pýřitá. Lodyžní listy kopinaté, 6—18
cm dl., 0,6—2,5cm šir., ostře špičaté, přisedlé, plo-
ché nebo na okrajích slabě zvlněné, oddáleně pi-
lovité. Listeny kopinaté ažvejčité, 20—35mm dl.,
7—15mm šir., kratší než tobolky, ostře špičaté,
přisedlé, na bázi uťaté nebo téměř srdčité, Pou-
pata zelená nebo červenavá; hypanthium 20—45
mm dl.; kališní cípy 1—3mm dl., rozblhavé; korun-
ní lístky šir. obvejčité, 15—35mm dl., žluté; praš-
níky 5—11mm dl., blizna mezi prašníky, 3—6mm
dl. Tobolky 30-50 mm dl., 3—4mm šir., krátce hu-
ňaté, v hor. 1/2 rozšířené. Semena 1,0—3,8mm dl.,
elipsoidní, hladká, hnědá.

2n = 14 (extra fines)
Původní v temperátní Jižní Americe, přiveze-

na do Evropy a na jiné kontinenty a ostrovy. Mís-
ty zdomácněla, např. v některých zemích v z. a stř.
Evropě nebo v Severní Americe (Kalifornie). V r.
1825nalezena na břehu Vltavy v Praze, ca 190m
(KNAF ut Oe. bohemica KNAF in sched., PR). Ne-
pochybně se jednalo jen o přechodný výskyt. —
Mapy: JEHLÍKet ROSTAŇSKI1979:384.

Subgen. 5. Oenothera

Tobolky k vrcholu zúžené,semenave 2 řadách
v každém pouzdře, ostře hranatá, horizontálnĹ
Květy se otevírají na večer; hypanthium dl. válco-
vité. Byliny většinou s přímou lodyhou, přízemní*
mi růžicemi listů a žlutými květy v terminálních
klasech a s masitým kůlovým kořenem.

Tab.5: I Oenotheramissouriensis,la —květ, lb —plod.
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5. Oenothera canovirens STEELE—pupalka šedo-
zelená

Oenothera canovirens STEELE Contr. U.S. Nat. Herb.

13:315,1911.—Syn.: Oenotherastrigosa (RYDB.)MACKENZIE
et BUSHsubsp. canovirens (STEELE)MUNZ North Amer. FI.,
ser. 2, 5:125, 1965.- oe. rennen H. SCHOLZWiss. Z. Pädag.
Hochsch. Potsdam 2:206, 1953. Oe. mollis RENNERPlanta
47:238,1956,nom.illeg.—Oe.velutinifolia HUDZIOKVerb.Bot.
Ver. Prov. Brandenb. 105:103, 1968.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 120cm vys.,
jednoduchá nebo již odzdola málo větvená, hustě
listnatá, pokrytá dosti hustě dlouhými, šikmými až
obloukovitými chlupy, někdy vyrůstajícími z bra-
davčité báze a krátkými chlupy bez bradavčité
báze, šedozelená, slabě nachově skvrnitá až nacho-
vá, bez červenýchteček, v květenství hustě přitiskle
nežláznatě chlupatá, zelenavá nebo nachová. Lo-
dyžní listy krátce řapflcaté až přisedlé, úzce kopi-
naté až kopinaté nebo úzce obkopinaté až obko-
pinaté nebo téměř podlouhlé, ostře špičaté až
špičaté, po obou stranách hustě a měkce chlupa-
té, šedozelené, s bělavými stř. žilkami. Poupata
hustě přitiskle nežláznatěchlupatá, zelená.Hypan-
thium 20—31mm dl., roztr. až hustě nežláznatě
chlupaté, zelenavé; kališní lístky 14—26mm dl.,
zelenavé, kališní cípy 1,3—5,0mm dl., na poupa-
tech téměř rovnoběžné; korunní lístky obsrdčité,
11,5—22,0mm dl., 11,5—26,0mm šir., většinou šir-
ší než dlouhé, řidčeji stejně dlouhé a široké, síro-
vě žluté; tyčinky ± zdéli lístků korunních, nitky
7,5—17,0mm dl., prašníky 6—11mm dl.; semeníky
a mladé tobolky hustě přitiskle nežláznatě chlu-
paté, blizna mezi 4,0—9,5mm dl. Ploden-
stvĺ husté; plody až35—38mm dl., šedozelené, bez
teček, na vrcholu se4 krátkými, nevýrazně vykro-
jenými zuby. VII—VIII. Hkf.

- 14(čR: 31.Plz.pah.)
Variabilita: V Plzni-Koterově byly zjištěny také exem-

pláře s červenavými lodyhami v květenství a jemnými červený-
mi tečkami,kteréodpovídajípřibližně f.mollis ROSTAŇSKI.No-
minátnĺ f. canovirens se vyznačuje lodyhami v květenství
šedozelenými, bez červených teček.

Ekologie a rozšíření v ČR: Podruhésvě-
tovéválceojedinělezavlékánadozápadníčástiČR
podle cest,železničníchtratí a do přístavů.Dosud
sevyskytla na 3 lokalitách; trvaleji pouze na seřa-
ďovacím nádraží Plzeň-Koterov a jeho periférii.
Zavlečena pravděpodobně se severoamerickým
zbožím nebo transporty. —Mapy: JEHLÍK et
ROSTAŇSKI 1979:414.
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zvlněnými lodyžními listy, označovanéjako f. angustifoliaT: 9. Dol. Povlt. (Praha,Holešovický přístav, ca 190m, 1971
—přechodně). —M: 31. Plz. pah. (Plzeň-Koterov, seřaď. nádra- (ROSTAŇSKJ)ROSTAŇSKJet JEHLÍK,
ží. ca 320 m, sbíránaOd r. 1972,na lokalitě snad již 1966).—O: Ekologie a cenologie: Teplobytná adven-88b.Šum.pláně[mezi obcemiSkelná(Glaserwald)a Nová tivnírostlina,vyskytujícísevČRvětšinoujenpře-Hůrka, ca 850m, 1953—přechodně].

chodněakrátkodobě.ÚspěšněatrvalejisezdábýtCelkové rozšíření: Původní v Severní Americe. Odtam-

tud zavlečena do Evropy (Německo, Polsko, Velká Británie, zdomácnělá na některých písčinách podle želez-
Skandinávie,evropskéRusko)a na Dálný východ. ničních tratí, často v sousedství borových lesů.

U násmá druh dobré podmínky k naturalizaci od
6. Oenothera salicifolia G. DON—pupalka vrbo- nížiny do pahorkatiny, popř. kopcoviny. Na stano-

Tab. 6/1listá vištích v submontánním stupni semůže vyskytnout
nejvýšejen přechodně.Častoje zavlékánaseže-Oenothera salicifolia DESFONTAINFSex G. DONGen. Syst.

2: 685, 1832.- syn.: Onagra salicifolia (DESF.ex G. DON) lezniční dopravou. Na železničních nádražích má
SPACHHist. Natur, Vég. Phanér. 4:361, 1835.—Oenothera de- ekologické optimum v asociaci Echio-Melilotetum
pressaGREENEPittonia 2:216,1891.—Oe. hungarica BORBÁS albi R. TÚXEN1947(diagnostický druh svazuDau-Mag. Bot. Lap. 2:343,1903.—Oe. bauri BOEDIJNZ. Abstam-

co-Melilotion).V ČRvystupujenejvýšejen jakomungs- u. Vererbungsl. 32:360, 1924.
Exsikáty: Extrafines:FI.Exs.Reipubl.Social.Čechoslov., epoekofyt. Další naturalizaci lze očekávat.

Rozšíření v ČR: Dosud velmi vzácně v ně-no 1452.

kterých okresech termofytika amezofytika. Popr-Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 200(—240)
vé nalezena v r. 1936ve v. Polabí na písčité půděcm vys., jednoduchá nebo už odzdola větvená,
borového lesa za Bolehoští, při trati k Týništi nadpokrytá dosti hustě nežláznatými dlouhými oblou-
Orlicí, ca 260 m (K. KRČAN,PRC). V oreofytikukovitými chlupy, které někdy vyrůstají z červené,
zjištěnajedinálokalita(ŽďárnadSázavou).V ČRvíce méně podélně bradavčité báze a krátkými
vystupujeOe.salicifolia jednotlivě a přechodněažchlupy bez bradavčité báze, šedozelená, většinou
dosubmontánnflłostupně(max.:ŽdärnadSáza-nachově červená nebo alespoň skvrnitá, červeně
vou, ca 580 m; Hlinsko, 582 m). —Mapy: JEHLÍKtečkovaná, v květenství hustě přitiskle nežláznatě
et ROSTAŇSKI 1979:414; SLAVÍK FKS 1997:141.chlupatá, červená nebo červeně tečkovaná. Lody-

žní listy tvarově velmi variabilní, úzce kopinaté až T:3.Podkruš.pán.(Chomutov),4b.Lab.střed.(Ústínad
kopinaté nebo úzce obkopinaté ažobkopinaté, ně- Labem), 6. Džbán (Kladno; Vinařice), 7b, Podřip. tab. (Měl-

ník), IOb.Praž.kotlí (Praha-Bubny),15b.Hrad. Pol., 15c,Pard,kdy téměř podlouhlé, ostře špičaté, zvlněné a
Pol., 16. Znoj.-brn. pah. (Brno-Ohřany). 18b.Dolnomor. úv.zkroucené nebo velmi vz. ploché a nezvlněné, po
(Lužice), 20b. Bučov. pah. (Brno), 21. Haná (Olomouc). —M:obou stranách roztr. až hustě chlupaté, šedozele- 31. Plz. pah. (Plzeň-Koterov), 38. Bud. pán. (Záblatíčko), 59.

né, sčervenými stř. žilkami. Poupata hustě nežláz- Orl. podh. (Náchod), 61b. Týništ. úv., 62. Litomyš. pán. (Cho-
natě chlupatá nebo s ojediněle vtroušenými žláz- ceň),63f.Českotřeb.úv.(ČeskáTřebová),66.Hornosáz.pah,
natými chlupy, červeně pruhovaná. Hypanthium (Havlíčkův Brod). 69b. Seč,vrch. (Hlinsko), 83. Ostr. pán. (Os-

trava), 84a. Beskyd. podh. (Frýdek-Místek; Třinec). —O: 91.24—35mm dl., roztr. až hustě nežláznatě a žlázna-
Ždär.vrchy(Ždär nadSázavou).tě chlupaté, zelenavé; kališní lístky 14—34mm dl., Celkové rozšíření: Původní v Severní Americe, odkud

červeně pruhované, kališní cípy 2—5mm dl., na sedostalaužv 19.stol. do Evropy.Nejstaršíúdaj o zavlečeníje
poupatech se na bázi navzájem dotýkající, výše Budapešť, 1836(ROSTAŇSKI1966:345).V současnédobě je zná-
směřující zpravidla souběžně;korunní lístky obsrd- ma už z těchto evropských států a území: Velká Británie, Fran-

Cie, Německo, Rakousko, Itálie, Maďarsko, Slovensko, Polsko,čité, 12—24mm dl. a šir., žluté; tyčinky kratší nebo
Skandinávie, evropské Rusko, Bělorusko, Ukrajina.zdéli korunních lístků, nitky 7—16mm dl., prašní-

ky 4—9mm dl.; semeníky a mladé tobolky hustě
7. Oenotherabiennis L —pupalka dvouletápřitiskle chlupaté nežláznatými chlupy, blizna mezi

Tab. 7/1prašni1(Y,4—10mm dl. Plodenství volné; plody až
45 mm dl., šedozelené, zejména v mládí červeně Oenothera biennis LINNAEUSSp. Pl. 346, 1753.—Syn.:
tečkované, na vrcholu se čtyřmi 0,5—1,0mm dl., Oenotherabiennis subsp.eubiennisDOMINPE.Čechoslov,

Enum. 148, 1936.—Oe. biennis subsp.biennis sensuMUNZzřetelně vykrojenými zuby. VII—IX. Hkf.
North Amer. FI.. ser. 2, 5:132, 1965.2n= 14(čR: 15c.Pard.Pol.)

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 350.
Variabilita: V některýchpopulacíchOe. salicifolia se TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 529. - Extra fines: FI. Jut). Exs.,

mohou vyskytovat velmi vzácnétaké exemplářesplochými a ne- no 38. —FI. Siles. Exs., no 285. —Herb. Ft. Ross., no 1572.

Tab.6: I Oenotherasalicifolia, la —přízemní listová růžice, lb —poupě, Ic —květ, Id —plod.
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Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až200 cm vys.,
jednoduchá nebo nahoře větvená, pokrytá roztrou-
šenými nežláznatými dlouhými obloukovitými
chlupy, které vyrůstají z bradavčité báze a krátký-
mi chlupy bez bradavčité báze, zelená, v dol. části
často červeně skvrnitá —a pouze tam někdy vtrou-
šeny drobné červené tečky, v květenství roztr. od-
stále nežláznatě a žláznatě chlupatá. Lodyžní lis-
ty ± podlouhlé, tupě ažostře špičaté, ploché, roztr.
po obou stranáchnežláznatěchlupaté až olysalé,
zelené, většinou s červenými stř. žilkami. Poupata
roztr. nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená. Hy-
panthium 24—38mm dl., roztr. až hustě žláznatě
chlupaté s vtroušenými nežláznatými chlupy, ze-
lenavé; kališní lístky 17—38mm dl., zelené, kališní
cípy 2,5—7,5mm dl., na poupatech nad bází oblou-
kovitě rozestálé; korunní lístky šir. obsrdčité,
14—30mm dl., 16—38mm šir., výrazně širší než
dlouhé, žluté nebo vz. sírově žluté; tyčinky kratší
nežkorunní lístky, nitky 9—17mm dl., prašníky 5,3—
12,0 mm dl.; semeníky a mladé tobolky roztr. až
hustě odstále chlupaté nežláznatými a žláznatými
chlupy, blizna mezi prašnacy,3,0—12,5mm dl. Plo-
denství husté; plody až 37 mm dl., zelené, neteč-
kované, na vrcholu se4 ± uťatými velmi krátkými
zuby. VI-IX. Hkf.

= 14(čR: 15c.Pard.Pol.,49.Frýdl.pah.,
55b. Stř. Pojiz.)

Variabilita: Máloproměnlivá:v ČRsevyskytujenomi-
nátní var. biennis. Občas nalézámejedince s kopinatými listy,
označovanéjako Iususlanceolata ROSTAŇSKI,vestínusevyvíjí
Iususumbrosa ROSTAŇSKJsblými stř. žilkami na listech.Vzácně
roztroušena býváv normálních populacích f. sulphurea DE
VRIESsesírověžlutýmikorunnímilístky.VýjimečněbylavČR
nalezenataké var. leptomeresBAR11.Eľr,nápadnápodlouhlý-
mi korunními lístky (cf. OTTO1971:10, fig. 1,2), známá dosud
jen z Německa a Polska. Její výskyt byl zaznamenán (společně
svar. biennis) v r. 1994na seřadbvacĺm nádraží Praha-Vršovice.

Ekologie a cenologie: Primárně snad na
štěrkových a štěrkopískovýchnáplavech na březích
větších řek a potoků, odkud většinou spontánně
přechází na škvárová a písčitoštěrkovitá stanoviš-
tě drážního tělesa na železničních nádražích a na

širé trati. Sekundárněsevyskytuje také na písči-
nách a písčitých úhorech, v pískovnách, v lomech,
podél silnic, na navigačních hrázích, v říčních pří-
stavech,na ruderálních prostranstvích v sídlech, na
dvorech průmyslových závodů, na staveništích, na
rumištích apod. Pionýrská rostlina skeletových
půd, dosti teplobytná, mírně nitrofilní, k půdní
reakci indiferentní. Na drážním a silničním tělese

jsou lehká, dobře klíčivá semena roznášena se
škvárouapískem,používanýmike stavebnímpra-
cem. Na vodních tocích se při šíření druhu uplat-
ňuje také hydrochorie. Zatímco přirozených sta-
novišť druhu úpravami vodních toků neustále
ubývá,přibývánaopakstanovišťpodle dopravních
cest. Na druhotných stanovištích má ekologické
optimum, podobně jako i většina dalších druhů
pupalek, v asociaci Echio-Melilotetum albi R.
TÜXEN 1947 (diagnostický druh svazu Dauco-
Melilotion).

Rozšíření v ČR: Původnísnadv Polabí,Po-
Ohří,dolnímPovltavíamístyna jihu Čech,dále
v Pomoraví, v okolí Brna a v Poodří (cf. JEHLÍKet
ROSTAŇSKI1981:201—206,lokality amapa rozšíře-
ní). Na některé lokality sesnadv minulosti dosta-
la také zplaněním ze zahrad, kde byla kdysi pěs-
tována. V současné době se vyskytuje hojně
roztroušeně až roztroušeně od planárního do ko-
linního stupně, vzácně roztroušeně až vzácně
v suprakolinním stupni, odkud vystupuje až do
submontánm110 stupně. Převážně v termofytiku
a navazujících okresech mezofytika; v oreoýtiku
ojediněle,např.naŠumavě(max.:Volary,760m).
Nejstarší doložený údaj: Karlovy Vary 1831.Další
hemerochorní šíření probíhá jednak plošně, jed-
nak vertikálně. —Mapy: JEHLÍK et ROSTAŇSKI
1979:385, 1981:204; SLAVÍKFKS 1997:141.

Celkové rozšíření: Evropa a Dálný východ.ROSTAŇ-
SKI (1991:21) se domnívá, že se do Evropy dostala právě
zDálnéhovýchodu.PotombybyldruhvČRarcheofytem,popř.
neoindigenofytem.Úvahyo původuv SeverníAmerice (cf.
WEIN1931,aj.) jsou mylné, neboťpravá Oe biennis L, tam
neroste (MUNZ 1965:132).- Mapy. HULTÉNNE 1986:677(za-
chycujerozšířeníněkolika příbuznýchdruhů, nikoliv pouzeOe.
biennis, a je z taxonomického hlediska velmi schematická
a nepřesná).

Význam: Od počátku 18. stol. pěstována
v Evropě jako kořenová zelenina k přípravě salá-
tu, místy ke krmení dobytka a později i jako léči-
várostlina.V posledníchletechseznovuvČRpěs-
tuje, a to místy velkoplošně pro sklizeň semen,
z nichž se lisují esenciální mastné kyseliny. V lé-
kařství a v kosmetice je účinná zejména kyselina
gama-linolenová (GLA) a dihomo-gama-linoleno-
vá (DGLA). Obě kyseliny mají v lidském i živo-
čišném organismu nezastupitelné místo jako pří-
mé prekurzory prostaglandinů, látek se širokým
spektrem fyziologických účinků (JAHODÁŘ1989).
V ČRsepěstujek tŠmtoúčelůmzejménaOe.bi-
ennis, v sousednímPolsku Oe.paradoxa HUDZI-

Tab.7: I Oenotherabiennis, la —přízemní listová růžice, lb —poupě, Ic —květ, Id —plod.

76 Oenothera

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


lb

Ic

Id

la

[TAB. 7] 77

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


OK,jinde též Oe.parviflora. Přípravky na bázi pu-
ealkovéhoolejeprodukujítakéveVelkéBritánii,
Svédsku,Německu, Polsku, bývalé Jugoslávii a dal-
ších zemích.

8. Oenothera victorini GATESet CATCHESIDE—pu-
palka Victorinova
Oenothera victorini GATES et CATCHESIDE in GATES J.

Linn. Soc. London —Bot. 49:182, 1933.—Syn. : Oenothera
nissensisROS'TAŇSKIFragm, Florist. Geobot. 11:508,1965.—Oe.
rostanskii JEHLÍKFolia Geobot. Phytotax. 20:439, 1985.

Exsikáty: Extra fines: FI. Siles. Exs., no 911.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 180(—200)
cm vys., jednoduchá, někdy nahoře řídce a krátce
větvená, pokrytá roztroušenými nežláznatými
dlouhými obloukovitými chlupy, které vyrůstají
z bradavčité báze a krátkými chlupy bez bradav-
čité báze, zelená, pouze v dol. 1/2 až 1/3 červena-
vá nebo alespoň červeně skvrnitá a jen tam někdy
jemně červeně tečkovaná, v květenství roztr. od-
stále nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená. Lo-
dyžní listy úzce eliptické, někdy téměř kopinaté až
podlouhlé, ostře špičaté, ploché nebo na okrajích
poněkud zvlněné, po obou stranách hustě nežláz-
natě měkce chlupaté, zelené, s bělavými až červe-
navými stř. žilkami. Poupata zelená, roztr. nežláz-
natě a žláznatě chlupatá. Hypanthium 24—40mm
dl., roztr. žláznatě a nežláznatě chlupaté, zelena-
vé; kališní lístky 13—25mm dl., zelené,kališní cípy
1,3—5,0mm dl., na poupatech souběžné až oblou-
kovitě rozestálé; korunní lístky obsrdčité, 10—20
mm dl., 9—19mm šir., přibližně stejně dlouhé a ši-
roké, žluté; tyčinky zdéli korunních lístků nebo
delší, nitky 8,0—14,5mm dl., prašníky 5,5—8,4mm
dl; semeníky a mladé tobolky roztr. až hustě chlu-
paté nežláznatými a žláznatými chlupy, blizna mezi
prašniky, 3,2—7,3mm dl, Plodenství dosti volné;
plody až 45(—60)mm dl., roztr. chlupaté, zelené,
bez červených teček, na vrcholu se čtyřmi 0,5—1,0
mm dl. tupými zuby. VII—IX. Hkf.

2n= 14(ČR:83.Ostr.pán.,84a.Besk.podh.)
Variabilita: V ČR dosudnalezenyjen rostlinysezete-

nýmipoupatyakališními lístky,podobnéjako v sousednímPOI-
sku. Morfotyp s červeně swrnitými poupaty a kališními lístky
byl popsán z Nysy v polském Dolním Slezsku (Oe. nissensis
ROSTAŇSKt).Lodyžní listy mívají stř. žilky červenavé f. vic-
torini), anebo bělavé [= f. rostanskii (JEHLÍK)JEHLÍKet
ROSTAŇSKľl.Jedinci s načervenalými až červenavými stř. žilka-
mi lodyžníchlistů sevyskytujína lokalitáchve Slezskučastěji.
Obě formy vystupují na lokalitách zpravidla současně.Variabi-
litu Oe.victorini vKanadězkoumalpodrobnéGates(1936:319—
323).Rozlišujenověněkolikvariet.Materiálz ČR odpovídá

přibližně taxonuOe. victorini var. intermedia GATES,s užšími
listy a korunními fístky 15—19mm dl.

Ekologie a cenologie: V ČR vzácný
adventivní druh, který vystupuje jako epoekofyt
zejména na haldách, rudištích a železničních ná-
dražích ve Slezsku, kam byl snad zavlečen seseve-
roamerickou rudou, ojediněle i jinde, a to podle
cest a silnic, na rumištích apod. Na rudišti v Třin-
ci má ekologické optimum v asociaci Echio-Meli-
lotetum albi TÜXEN 1947. V území lze očekávat

v budoucnosti její další šíření.
Rozšíření v Č R: Z našeho území známa od

r. 1973,kdy byla objevena V. Jehlíkem ve Slezsku
(Třinec, Bohumín) a později popsána jako Oe.
rostanskii. Téhož roku sbírána také J. Polívkou na
rumišti v Praze-Michli (sine det., PR). Ve Slezsku
a na Moravě zjištěno potom ještě několik dalších
lokalit. Svýjimkou přechodného výskytu v Prazese
nalézají všechnylokality v mezofytiku, a to přede-
vším v kolinním stupni (max.: Písečná,ca 450 m).

T: IOb. Praž. kotl. (Praha-Michle). —M: 68. Mor. podh.
Vysoč.(Jinošov), 74a.Vidn.-osobl. pah. (Písečná),83. Ostr. pán.
(Bohumín), 84a. Besk. podh. (Třinec a okolí).

Celkové rozšíření: Původní na východě Severní Ame-
riky (jv. Kanada, sv. USA). Po druhé světové válce zavlečena
do Evropy (Polsko, Německo). Lze očekávat další šíření
v chladnějších a vlhčích územích stř. Evropy.

9. Oenothera pycnocarpa ATKINSONet BARILEľr
—pupalka chicagská Tab. 8/1

Oenotherapycnocarpa ATKINSONet BARTLETTin BART-
LEITRhodora 15:83—84,1913.—Syn.: Oenotherachicagoen-
sis RENNER ex CLELAND et BLAKESLEE Proc. Nat. Acad. Sci.

Unit. Stat.Amer. 16:189,1930.—Oe. chicaginensisDEVRIES
ex RENNER in RENNER et CLELAND Z Indukt. Abstammungs-
u. Vererbungsl.66:275,1933.—Oe. royfraseri GATESPhilos.
Trans. Roy. soc. London, ser. B, 226:285-287, 1936.- Oe. tu-
roviensis ROSTAŇSKIFragm. Florist. Geobot. 11:514, 1965.

Dvouleté, někdy též jednoleté byliny. Lodyha
přímá, až 220(—260) cm vys., jednoduchá,
někdy jen nahoře nebo už odzdola větvená, pokry-
tá roztroušenými nežláznatými dlouhými ob-
loukovitými chlupy, které vyrůstají z červené bra-
davčité báze a krátkými chlupy bez bradavčité
báze, červeně naběhlá nebo swrnitá až téměř zce-
la zelená, červeně tečkovaná, v květenství roztr.
odstále nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená,ale-
spoň v dol. části červeně tečkovaná. Lodyžní listy
úzce kopinaté až kopinaté, někdy téměř podlouh-
lé, ostře špičaté, ploché, po obou stranách, zejmé-
na však na rubu hustě nežláznatě chlupaté, zele-
né až šedozelené, s červenými stř. žilkami. Květy

Tab.8: I Oenotherapycnocarpa, la —list, lb —poupě, Ic—květ, Id —plod.
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většinou v pyramidovitém hroznu. Poupata roztr.
nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená. Hypanthi-
um 22—38 mm dl., roztr. nežláznatě a žláznatě
chlupaté, zelenavé; kališní lístky 10—26mm dl.,
zelené, kališní cípy 0,7—6,5mm na poupatech
už od báze obloukovitě rozestálé nebo téměř sou-

běžné, poněkud navzájem oddělené; korunní líst-
ky obsrdčité, 7—21mm dl. a nejčastěji stejně tak
široké, žluté; tyčinky delší nebo zdéli korunních
lístků, nitky 5,5—15,0mm dl., prašníky 4,2—9,0mm
dl.; semeníky a mladé tobolky roztr. až hustě od-
stále chlupaté nežláznatými a žláznatými chlupy,
blizna mezi prašníky, 3,5—12,0mm dl. Plodenství
dosti husté; plody až 42(—48)mm dl., zelené, ně-
kdy červeně tečkované, na vrcholu se 4 kratšími,
až0,5 mm dl. ± uťatými zuby. VI-IX. Hkf.

2n = 14(ČR:vícezjištěno
Varia bi t i ta : Mimořádně variabilní druh, kolísající zejmé-

na v kvantitativních znacích podle jednotlivých populací. Vět-
šinamorfotypůna územíČRpřibližněodpovídátaxonuOe.
chicaginensisDEVRIESexRENNERvar.minutiflora ROSTAŇSKI
et JEHLÍK Folia Geobot. Phytotax. 14:401, 1979. Podle délky
korunních lístků lze velmi přibližně diagnostikovat okruh mor-
fotypů chicaginensis(robustnějšípopulaces delšími korunní-
mi lístkya plody) a turoviensis (rostliny jen asido 160cmvys.
skratšímikorunnímilístkyaplody)(porovnej Oba
morfotypyrostouv ČR,chicaginensisčastěji,turoviensisvzác-
ně. Obyčejně vystupují pospolu nebo v blízkém sousedství,
a četnépopulacemají intermediární charakter (cf. Oe.chica-
ginensisvar.minutiflora). Z tohodůvoduje jejich pojetív rámci
samostatnýchdruhů neudržitelné.Konečnévyřešenítéto pro-
blematiky bude možné pouze s přihlédnutím k výsledkům stu-
dia populací v Severní Americe.

Ekologie a cenologie: V ČRosídlujenej-
častěji stanoviště na drážním tělese (nádraží i širá
trať)anaruderalizovanýchříčníchbřezích(Úpa,
Labe), častěji také podle silnic, občas na dvorech
průmyslových závodů, na důlních haldách, v pří-
stavech,na plochách zbořenišť a někdy i na dal-
ších ruderálních stanovištích v sídlech. Prospívána
lehkých, výhřevných, mírně nitrofilních a humóz-
níchruderálníchpůdách.Ekologickéoptimum má,
podobně jako i četné další druhy rodu Oenothe-
ra, v asociaci Echio-Melilotetum albi R. TÜXEN
1947 (diagnostický druh svazuDauco-Melilotion).
V ČRzatímjakoepoekofrt.

Rozšíření v ČR: Adventivní druh ze Sever-
ní Ameriky, jehož šíření začalo až po druhé svě-
tovéválce.PoprvénalezennabřehuÚpyv České
Skalici, ca 280 m, 1960, KOPECKÝet KRČAN, PR.
Těžiště jeho rozšíření je u násv kolinním ažsupra-
kolinním stupni. Na většině území chybí, avšak
místy lze pozorovat určitou lokální expanzi, a to

jak plošnou, tak i vertikální. „Staré” sídelní oblasti
Oe. pycnocarpa jsou Frýdlantská pahorkatina, sv.
a v. Čechy.Nověji sezačínázřejmě šířit i na s.
Moravě a v průmyslových oblastech Slezska (Os-
trava, Opava). Ojediněle a přechodně vystupuje až
do submontánních poloh (max.: Jestřebí hory,
Odolov,ca 580m; Českomor.vrchovina,Chotě-
boř, ca 550 m). —Mapy: JEHLÍK et ROSTAŇSKI
1979:404; SLAVÍKFKS 1997:142.

T:4b.Lab.střed.(ÚstínadLabem),IOb.Praž.kotl. (Pra-
ha-Vršovice), 15. Vých, Pol., 21, Haná (Olomouc). —M: 46b.
Kaň. Labe (Děčín —Loubj, 49. Frýdl. pah., 56c. Trut. Podkrk.,
58e.Žaltm.,59.Orlí podh.(Náchod),64a.Průh.ploš.(Průho-
nice), 66.Hornosáz. pah. (Havlíčkův Brod; Chotěboř), 68. Mor.
podh.Vysoč.(Nedvědice;Řikonín),74b.Opav.pah.(Opava),
83.Ostr. pán. (Ostrava).

Celkové rozšíření: Původnív temperátnĺ SeverníAme-
rice a odtamtud zavlečenado několika evropských zemí (Fran-
cie, Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko,Polsko). Další šíře-
ní lze očekávat.

10. Oenothera rubricaulis KLEBAHN—pupalka čer-
venostonká Tab. 9/1

Oenotherarubricaulis KLEBAHNJb.Hamburg.Wiss.Anst.
31: 12, 1914,—Syn,: Oenothera muricata L Syst, Natur., ed.
12, 2:263, 1767, nom. conf.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb. Eur., sine no (PR
no 197997,ut Oenothera biennis x muricata). —FI. Siles.Exs.,
no 286.—LARSENFI. Germ. Exs., no 170(ut Oenothera bien-
nis L.).

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 180cm vys.,
většinou jednoduchá, s roztroušenými nežláznatý-
mi dlouhými obloukovitými chlupy, které vyrůstají
z červené bradavčité báze a krátkými chlupy bez
bradavčité báze, červeně naběhlá nebo výjimečně
téměř zelená, červeně tečkovaná, v květenství roz-
tr. až hustě žláznatě chlupatá s vtroušenými
nežláznatými chlupy, červená, červeně tečkovaná.
Lodyžní listy podlouhlé, špičaté až ostře špičaté,
ploché, na okrajích většinou poněkud zvlněné, po
obou stranách roztr. nežláznatě chlupaté, zelené,
s červenými stř. žilkami. Poupata roztr. nežlázna-
tě a žláznatě chlupatá, zelená. Hypanthium 21—3()
mm dl., roztr. žláznatě chlupaté s vtroušenými
nežláznatými chlupy s červenou bradavčitou bází,
zelenavé; kališní lístky 17—31mm dl., zelené, ka-
tišní cípy 2,5—5,5mm dl., na poupatech nad bází
obloukovitě rozestálé; korunní lístky obsrdčité,
12,5—27,0mm dl., 11—27mm šir., často delší než
širší, nebo nejvýše tak dlouhé jako široké, žluté;
tyčinky kratší než korunní lístky, nitky 8—16mm
dl., prašniky 5,5—10,0mm dl.; semeníky a mladé
tobolky hustě odstále žláznatě chlupaté svtrouše-

Tab.9: I Oenotherarubricaulis, Ia —přízemnílistová růžice, lb —poupě, Ic —květ, Id —plod.
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nými nežláznatýmichlupy sčervenoubradavčitou
bází, blizna mezi prašníky, 6—12mm dl. Ploden-
ství husté; plody až 40 mm dl., zelené, většinou
podélně červeně pruhované, červeně tečkované,
na vrcholu se 4 uťatými velmi krátkými zuby. VI—
VIII. Hkf.

2n = 14(čR: 38.Bud.pán.,48b.Liber.kotl.,
92a. Jiz. hory les.)

Variabilita: Málo proměnlivá. Oenothera rubricaulis
var.dentifolia JEHLÍKet ROSTAŇSKIi 979:398,představujeprav-
dépodobnč pouze extrémní morfotyp, lišící se od typu užšími
a naOkrajiostře zubatýmihorními lodyžními listy.

Ekologie a cenologie: Nejčastěji stanoviš-
tě na drážním tělese, méně často na březích řek,
v s.Čecháchtéměřpravidelněnalabskýchpřekla-
dištích a v přístavech, místy při silnicích, ruderál-
něv sídlech, na některých průmyslových lokalitách
aj. Diagnostický druh svazuDauco-Melilotion (eko-
logické optimum v as. Echio-Melilotetum albi
TÜXEN1947,zejména na drážním tělesea v říčních
přístavech).V ČRpravděpodobnějakoapofyt.

Rozšíření v ČR: Druh sezačalšířit teprve
s postupující synantropizací krajiny. Nejstarší do-
ložený nález je z r. 1914 (Rohatec u Hodonína).
V současné době je u nás těžiště výskytu v okre-
sech mezofytika, nechybí však ani v termofytiku.
Dává přednost relativně chladnějším a humidněj-
Šímpolohám. V oreofytiku téměř úplně chybí.Vy-
skytuje sev územích od planárního aždo submon-
tánního stupně (max.: Poutnov u Mariánských
Lázní, 610m). Oe. rubricaulis je častějšízejména
v s. poloviněČech,v Plzni,místyv j. Čechách
a na Moravě na Ostravsku. Většinou zcela chybí
v jv.čtvrtiněúzemíČR,popř.setamvyskytujejen
výjimečně. Další šíření druhu lze u nás očekávat.
—Mapy: JEHLÍK et ROSTAŇSKI1979:395; SLAVÍK
FKS 1997:142.

T: 2. Stř. Poohří (Louny; Postoloprty), 3. Podkruš. pán.
(Chomutov; Most), 4b. Lab. střed., 5, Terez. kotl, (Hrdly). 6,
Džbán(Vinařice),7a.Liboch.tab.(ČernčiceuLoun),7c.Slán.
tab. (Kralupy nad Vltavou), IOb. Praž.kott. (Praha-Vršovice),
I I. Stř. Pol., 15b. Hrad. Pol. (Nové Město nad Metují), 18b.
Dolnomor. úv. (Rohatec), 21. Haná (Grygov; Olomouc; Pře-
rov).—M: 24a.Cheb.pán.(Cheb),25.Krušn.podh.(Údolíčko
u Perštejna), 28b. Kaň. Teplé (Karlovy Vaty), 28d. Touž. vrch.
(Poutnov),31.Plz pah.(Plzeň),38.Bud.pán.(Dehtáře;Čes-
ké Budějovice), 39. Třeboň. pán., 41. Stř. Povlt., 42b, Táb.-vlaš.
pah. (Nové Dolní Kralovice), 45a.Loveč. střed., 46b. Kaň. Labe,
47.Šluk.pah.(Fukov),48.Luž.kotl..49.Frýdl.pah.,53a.Čes-
kolip.kotl. (ČeskáLípa),55a.Železnobr.Podkrk.(Bukovina),
60.Orl. opuky (Doudleby nadOrlicí), 62. Litomyš. pán.(Cho-
ceň),66.Hornosáz.pah.(HavlíčkůvBrod).67,Českomor.vrch.
(Kostelecu Jihlavy),73b.Hanuš,vrch.,74b.Opav. pah.(Opa-

va), 76. Mor. brána, 83. Ostr. pán., 84a. Besk. podh. (Třinec). —
O: 92a. Jiz. hory les. (Mnšek u Liberce).

Celkové rozšíření: Porůznuvestř., s, asv.Evropě,
adventivně ve v. Asii. Chybí v územích svýraznějším kontinen-
tálnĺm vlivem.

11. Oenothera glazioviana M. MICHELI—pupalka
rudokališní Tab. 10/1

Oenotheraglazioviana M. MICHELtin MARtłus FI. Bra-
sil. 13/2:178,1882.—Syn.: OenotheraerythrosepalaBORBÁS
May. Bot. Lap. 2:24,1903.—Oe lamarckiana auct.genet.sec.
DE VRIES, non SERINGEin DC. 1828.

Exsikáty: FI.Exs.Reipubl.Social.Čechoslov.,no 1542.
—Extra fines: FI. Hung. Orient. Exs., sine no (PR no 57109,
197999). - Mus. Bot. Dan. Exs., no 206.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 190cm vys.,
většinou jednoduchá nebo už odzdola větvená.
Lodyha s roztroušenými nežláznatými dlouhými
obloukovitými chlupy, které vyrůstají z červené
bradavčité báze a krátkými chlupy bez bradavčité
báze, zelená, červeně tečkovaná, v květenství roz-
tr. až hustě žláznatě chlupatá s vtroušenými
nežláznatými chlupy, červená, červeně tečkovaná.
Lodyžní listy úzce až podlouhle eliptické, tupě až
ostře špičaté, ploché, dolní poněkud svraskalé, po
obou stranách roztr. nežláznatě chlupaté, zelené,
většinou s červenými stř. žilkami. Poupata roztr.
nežláznatě až žláznatě chlupatá, červená, vzácně-
ji (ve stínu) zelená. Hypanthium 40—52mm dl.,
roztr. nežláznatě a žláznatě chlupaté, zelenavé;
kališní lístky 38—63mm dl., červené, někdy (ve
stínu) zelené,kališní cípy 3,0—8,5mm dl., napou-
patech nad bází obloukovitě rozestálé; korunní
lístky šir. obsrdčité, 36—57(—60)mm dl., 39—70mm
šir., výrazně širší než dlouhé, žluté; tyčinky kratší
než korunní lístky, nitky 19—26mm dl., prašníky
9,5—15,0mm dl.; semenily a mladé tobolky roztr.
až hustě odstále chlupaté nežláznatými chlupy
s červenou bradavčitou bází a žláznatými chlupy,
blizna 4—14mm dl., nad prašnłb'. Plodenství dosti
husté; plody až 32 mm dl., zelené, většinou podél-
ně červeně pruhované, v mládí červeně tečkova-
né, navrcholu se4, až 1,5mm dl., ± uťatými ažzře-
telně vykrojenými zuby. VI—IX. Hkf.

2n= 14(ČR:lib. Poděb.Pol.,15c.Pard.Pol.)
Ekologie a cenologie: V ČR pěstována

pro okrasu v zahradách už ve druhé polovině 19.
stol. Obliba této rostliny u pěstitelů stále vzrůstá;
snadno se pěstuje a velmi lehce z kultur zplaňuje
a dále se subspontánně až spontánně rozšiřuje.
Zdomácňuje zejména podle železničních (nádra-
ží) a vzácněji i silničních komunikací, dále hlavně

Tab.10:I Oenołheraglazioviana,ia —přízemnílistovárůžice,lb —poupě,Ic —květ,Id —plod.
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na venkově na zpustlých zahrádkách a v jejich
okolí apod. Ekologické optimum má na sekundár-
ních lokalitách ve společenstvech svazu Dauco-
Melilotion.

Rozšíření v ČR: Adventivnírostlina s ý-
raznou tendencí k naturalizaci v územích termo-

fytika a mezofytika od planárního do kolinního
stupně (max.: Jizerské hory, Hraničná, ca 550 m;
Bělčice u Blatné, ca 540 m). V chladnějších úze-
mích,např.naČeskomoravskévrchovině,vzápa-
dočeském pohraničí a ve Slezsku druh často jak
v kultuře, tak na druhotných stanovištích většinou
chybínebo sevyskytujejen ojediněle.Nejstarší
údajo zplaněníje zes.Cech:KoštovuÚstí nad
Labem, 158m, 1890 (BUBÁq PR). - Mapy: JEH-
LfK et ROSTAŇSKI1979:405; SLAVÍKFKS 1997:143.

T: 2. Stř. Poohří (Louny), 4b. Lab. střed. (Koštov), 6. Džbán
(Vinařice),7d.Bělohorstab. (Praha),8.Čes.kras(Karlštejn),
9. Dol. Povit.(Praha;Úholičky),10.Praž.ploš. (Praha),I lb.
Poděb. 13a. Rožď. tab. (Dětenice), 15c.Pard. Pol. (Jaro-
slav), 16. Znoj.-brn. pah., 17b. Paví. kop. (Mikulov), 18a.Dyj.—
svr. úv. (Brno), 21. Haná. —M: 31. Plz. pah. (Plzeň), 32. Křivo-
kl. (Městečko u Křivoklátu), 35d. Břez. Podbrd., 36a. Blat.
(Blatná). 37b. Suš.-horaž. váp. (Sušice), 37e. Volyň. Předšum.
(Malenice), 39. Třeboň. pán., 41. Stř. Povlt. (Chrást nad Sáza-
vou), 49. Frýdl. pah. (Frýdlant), 63k. Moravskotřeb. vrchy (Mo-
ravskáTřebová),64. Říčan.ploš.,65.Kutnoh.pah. (Kutná
Hora), 73b. Hanuš. vrch., 74. Slez. pah., 75. Jes. podh. (Budi-
šov nad Budišovku), 80b. Vset. kotl. (Kateřinice u Vsetína). —
O: 92a. Jiz. hory les. (Hraničná u Janova nad Nisou).

Celkové rozšíření: Okrasná rostlina, původem ze Se-
verní Ameriky, odkud sedostala v polovině 19.stol. do Evropy
(Velká Británie). Dále se rozšířila díky okrasným kulturám (cf.
ROSTAŇSKI 1982:16—18). V současné době roste v Americe,
Evropě (tam nejméně v 16 zemích), Japonsku, Malajsii,
ajistě i jinde ve světě.

Význam: Už asi 150 let známá a obllbená
okrasná rostlina. Pro vědu významná v genetice,
neboť představovala v pokusech holandského ge-
netika Hugo de Vriese a jeho současníkůklasický
pokusný materiál při studiu mutací.

12.Oenothera acutifolia ROSTAŇSKIpupalka ost-

Lodyžní listy zelené, s červenou stř. žilkou, dolní
podlouhle obkopinaté až kopinaté, v dol. části
nápadně laločnatě zubaté, horní úzce podlouhle
eliptické ažkopinaté, ostře špičaté ažšpičaté, plo-
ché, po obou stranách roztr. chlupaté. Poupata
roztr. nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená. Hy-
panthium 21,5—34,0mm dl., roztr. žláznatě a
nežláznatěchlupaté, zelené; kališní lístky 8—20mm
dl., zelené, kališní cípy 1,2—4,0mm dl., na poupa-
tech ve tvaru písmene V; korunní lístky obsrdčité,
9—19mm dl., 8—20mm šir., žluté; tyčinky kratší než
korunní lístky, nitky 6—12mm dl., prašníky 4,5—8,0
mm dl.; semeniky a mladé tobolky roztr. žláznatě
a nežláznatě chlupaté, červeně tečkované a skvr-
nité, blizna mezi prašnłlcy,3,5—10,0mm dl. Ploden-
ství poměrně dlouhé a volné; plody až 34 mm dl.,
na vrcholu se 4 krátkými uťatými zuby. VII—IX.
Hkf.

2n= 14(ČR:48b.Liber.kotl.)
Hybridogenní druh, vzniklý snad spontánní

hybridizacíOe.ammophila x Oe.mbricaulis. Nej-
významnějším rozlišovacím znakem proti podob-
ným druhům jsou nápadně laločnatě zubaté okraje
v dol. polovině lodyžních listů v dol. části lodyhy.
Dosud velmi vzácně na 3 místech v mezoýtiku; M:
48b. Liber. kotl. (Liberec, hlavní nádraží a blízké
okolí, 377 m, 1975), 83. Ostr. pán. (Bohumín: ná-
draží,haldanapozemkuzávoduŽelezárnyadrá-
tovny, ca 200-210 m, 1992). - Mapy: JEHLÍK et
ROSTAŇSKI1979:390.Oe. acutifolia je dosud zná-
mapouzez Polska,NěmeckaaČR.

13. Oenotherafallax RENNERemend. ROSTAŇSKI—
pupalka klamná Tab. 12/1

rolistá Tab. 11/1

Oenotheraacutifolia ROSTAŇSKIFragm.Florist. Geobot.
11:501, 1965.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 190cm vys.,
jednoduchá nebo málo větvená, s roztr. nežláz-
natými dlouhými obloukovitými chlupy, které vy-
růstají z červené bradavčité báze a krátkými chlu-
py bez bradavčité báze,zelená, červeně tečkovaná,
v hor. části květenství roztr. odstále nežláznatě a

žláznatě chlupatá, červená, červeně tečkovaná.

Oenothera fallax RENNERZ. Vererbungsl. 18:176, 1917.—
Oe.fallax RENNERemend.ROSTAŇSKIFragm.Florist. Geobot.
11:507,1965.—Syn.: Oenothera cantabrigiana DAV'ISGene-
tics 25:435, 1940.

Exsikáty: Extra fines: FI. Siles-Exs., no 759.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 200cm vys.,
jednoduchá nebo větvená, s roztr. nežláznatými
dlouhými obloukovitými chlupy, které vyrůstají
z červené bradavčité báze a krátkými chlupy bez
bradavčité báze, zelená, červeně tečkovaná, v kvě-
tenství roztr. až hustě žláznatě chlupatá s vtrouše-
nými nežláznatými chlupy, zelená, jen v nejhořejší
části červená nebo alespoň červeně proužkovaná.
Lodyžní listy podlouhle eliptické ažpodlouhlé, tupě
až ostře špičaté, ploché, dolní poněkud svraskalé,
po obou stranách roztroušeně nežláznatě chlupa-
té, zelené, s bělavými nebo červenými stř. žilka-
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84

II: I Oenotheraacutifolia, la list, lb poupě, Ic —květ, Id —plod.

Oenothera

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


lb

Id

Ic

la

[TAB. 111 85

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


mi. Poupata roztr. nežláznatě a žláznatě chlupa-
tá, do 2/3 červeně pruhovaná. Hypanthium 30—
42(—45)mm dl., roztr. nežláznatě a žláznatě chlu-
paté, zelenavé; kališní lístky 20—35mm dl., červeně
pruhované, kališní cípy 2,5—6,0mm dl., na poupa-
tech nad bází obloukovitě rozestálé; korunní líst-
ky šir. obsrdčité, mm dl., 26—44mm
šir., výrazně širší než dlouhé, žluté; tyčinky krat-
ší než korunní lístky, nitky 12—20mm dl., prašní-
ky 7,5—12,0mm dl.; semeníky a mladé tobolky
roztr. až hustě odstále chlupaté nežláznatými
chlupy s červenou bradavčitou bází a žláznatými
chlupy, blizna mezi prašníky, 8—12mm dl. Plo-
denství dosti husté; plody až 35(—40)mm dl„ ze-
lené, často podélně červeně pruhované, v mládí
červeně tečkované, na vrcholu se 4 asi 1 mm dl.,
mělce vykrojenými až téměř uťatými zuby. VI—
IX. Hkf.

2n = 14 (15a. Jaroměř. Pol., 48b. Liber. kotl.,
56b. Jíl. Podkrk.)

Variabilita: Hybridogenní druh, vznikající po}ytopně kří-
ženímOe.biennis x Oe.glazioviana všudetam, kde sesetká-
vají častěji oba rodiče, tzn. zejména v botanických zahradách,
na zahrádkách a v parcích. Vzniklé populace jsou velmi stálé a
hybridní jedinci bohaté plodní, jejich semenadobře klíčivá.
Variabilita seprojevuje zejména v rozměrech korunních lístků
avezbarvenístř. žilek lodyžníchlistů. Lze rozlišit f-fallax sbě-
lavýmistř.žilkami lodyžníchlistů (v ČRvzácnější)a f. rubri-
nervisROSTAŇSKI sčervenýmistř.žilkami (vČRpřevažuje).

Ekologie a cenologie: Železničnínádra-
ží, okraje cest, silnic, rumiště, haldy a ruderální
prostranství, dvory průmyslových závodů a místy
břehyřek(Otavav okolíSušice,ÚpaaLabeu Ja-
roměře). Ekologické optimum má v asociaci
Echio-MeIilotetum albi TÜXEN1947(diagnostic-
ký druh svazu Dauco-Melilotion).

Rozšíření v ČR: Vzácně až roztroušeně od
kolinního do submontánního stupně v termofyti-
ku amezofytiku (max.: Jablonec nad Nisou; Dlou-
há Vesu Sušice,obě ca500m). Nejstaršídolože-
ný údaj:Číčenice,žel. stanice,393m, 1961(S.
HEJNÝ,PR). V současnédobě se dále šíří nezá-
Visle na původních rodičích. —Mapy: JEHLÍKet
ROSTAŇSKI1979:390; SLAVÍK FKS 1997:143

T:6.Džbán(Kladno),7.Slán.tab.(Švermov—Hnidousy),
9. Dol. Povlt.(Roztoky), II. Stř. Pol., 15.Vých. pol., 16,Znoj.-
brn. pah. (Brno, botanická zahrada), 21. Haná (Křelov). —M:
31.P)z.pah.(Plzeň),34.Plán,hřeb.(Nepomuk),36.Horaž.pah.
(Doubravice;Pačejov),37.Šum.-novohr.podh.,38.Bud.pán.
(ČeskéBudějovice;Číčenice),39.Třeboň.pán.(Horusice),48b.
Liber. kotl. (JablonecnadNisou),56b.Jil. Podkrk.(Hostinné),
64a.Průh. ptoš.(Průhonice,park), 68.Mor. podh. Vysoč-

Celkové rozšíření: Dosud známa ze stř. a z. Evropy
(ČR,Slovensko,Maďarsko,Rakousko,Německo,Polsko,Vel-
ká Británie).

14. Oenothera hoelscheri ROSTAŇSKI—pupalka
Hölscherova

Oenotherahoelschcri RENNERex ROSTAŇSKIFragm.FEO-
rist. Geobot. 14:189, 1968.

Exsikáty: Extra fines: FI. Siles. Exs., no 1064.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 150cm vys.,
jednoduchá, většinou nahoře, někdy však už od-
zdola větvená, s roztr. nežláznatými dlouhými
obloukovitými chlupy, které vyrůstají z červené
bradavčité báze a krátkými chlupy bez bradavčité
báze, zelená, většinou v dol. 2/3 červeně naběhlá,
červeně tečkovaná, v květenství oděná podobně
jako pod květenstvím, avšak též s chlupy žlázna-
tými, navrcholu červená, níže zelená, červeně teč-
kovaná. Lodyžní listy úzce eliptické až eliptické,
tupé ažostře špičaté, ploché, na okrajích většinou
poněkud zvlněné, po obou stranách roztr. nežláz-
natě chlupaté, zelené, s červenými stř. žilkami.
Poupata roztr, nežláznatě a žláznatě chlupatá,
zelená. Hypanthium 21—36mm dl., roztr. až hus-
tě žláznatě chlupaté s vtroušenými nežláznatými
chlupy, zelenavé; kališní lístky 19,0—30,5 mm dl.,
zelené, kališní cípy 2,5—5,()mm dl., na poupatech
nad bází obloukovitě rozestálé; korunní lístky ob-
srdčité, 18,5—27,0mm dl., 21,0—29,5mm šir., vět-
šinou širší než dlouhé, žluté; tyčinky většinou kratší
než korunní lístky, nitky 10—13mm dl., prašníky
5,0—10,5mm dl.; semeníky a mladé tobolky roztr.
až hustě odstále chlupaté nežláznatými chlupy
s červenou bradavčitou bází a žláznatými chlupy,
blizna mezi prašníky, 5—10mm dl. Plodenství vol-
né; plody až 35 mm dl., zelené, bez teček nebo
v mládí červeně tečkované, navrcholu se4, ažpřes
0,5 mm dl., většinou zřetelně vykrojenými zuby.
VII-VIII. 1--1kf.

2n= 14(ČR:15b.Hrad.Pol.,var.hoelscheri)

Variabilita: Hybridogennĺ druh, ktełý vzniká křížením
Oe.rubricaulis x Oe.salicifolia. ROSTAŇSKI(1968)popsaltaké
var. rubricalyx ROSTAŇSKI,která je pokládánazavýsledekhyb.
ridizace Oe. salicifolia x Oe. biennis. Vyznačuje sepředevším
červeně skvrnitými poupaty a kališními lístky. Dva podobné
exempláře byty pozorovány r. 1975 na trati u Náchoda. Výše
uvedenýpopisdruhu sevztahujepouzek taxonuOe.hoelschen•
var. hoelscheri.

Ekologie a rozšíření v ČR: Velmivzác-
ně na železničních nádražích v kolinním stupni
mezofytika,popř.termofytika,vev.asv.Čechách.
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V r. 1993 zjištěna menší populace také na jediné
lokalitě v Karpatském mezofytiku, a to na rudišti
v Třinci. Všechny lokality leží v nadmořské výšce
mezi 200 a 300 m.

T: 15b,Hrad. Pol. (Bolehošt), 15c.Pard.Pol. (Pardubice).
—M: 61b.Týnišť. úv. (Borohrádek), 62. Litomyš. pán. (Choceň),
84a. Besk. podh. (Třinec).

Celkové rozšíření: Střední Evropa (Polsko, Německo,
Maďarsko.Slovensko,Rakousko,ČR),evropskéRusko.

15. Oenothera moravica JEHLÍK et ROSTAŇSKI —

pupalka moravská Tab. 13/1

Oenothera moravica JEHLÍK et ROSTAŇSKI Folia Geobot.

Phytotax. 30:440, 1995.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 220(—240)
cm vys., jednoduchá nebo někdy už odzdola nebo
nahoře větvená, s roztroušenými šikmo až oblou-
kovitě odstálými dlouhými chlupy, které vyrůstají
z červené bradavčité báze a krátkými chlupy bez
bradavčité baze, výrazně purpurově červená, čer-
veně tečkovaná, v květenství roztr. nežláznatě
a žláznatě chlupatá, zelená, červeně tečkovaná,
pouze na samém vrcholu červená. Lodyžní listy
ploché, zelené, s červenými stř. žilkami, dolní pod-
louhle eliptické až eliptické, obkopinaté až úzce
obvejčité, horní podlouhlé až podlouhle kopina-
té, ostře špičaté až špičaté, většinou celokrajné.
Poupata roztr. žláznatě chlupatá s vtroušenými
dlouhými nežláznatýmichlupy, červeněpruhova-
ná. Hypanthium 34—46mm dl., roztr. žláznatě
chlupaté s jednotlivými nežláznatými chlupy, ze-
lené; kališní lístky 14—23mm dl., červeně pruho-
vané, kališní cípy 1,0—3,2mm dl., na poupatech
obloukovité rozestálé ve tvaru písmene V; korun-
ní lístky obsrdčité, 13—25mm dl, a šir., žluté; ty-
činky kratší než korunní lístky, nitky 9—15mm dl.,
prašníky 5,0—9,5mm dl.; semeníky a mladé tobol-
ky roztr. odstále žláznatě chlupaté s vtroušenými
dlouhými nežláznatými chlupy, mladé tobolky čer-
venč tečkované, blizna mezi prašníky, 5—9mm dl.
Plodenství krátké a husté; plody až 40 mm dl.,
zelené, na vrcholu se 4 krátkými, nevýrazně vykro-
jenými zuby. VI—VIII. Hkf.

= 14(čR: 68.Mor. podh.Vysoč.)
Ekologie a rozšíření ČR: Hybridogenní

druh, vzniklý kolem r. 1980nebo později hybridi-
zací Oe.fallax x Oe. victorini, známý dosud jen
ze dvou lokalit v kolinním stupni na j. Moravě. —
M: Mor. podh. Vysoč. (Mohelno, ca 330 m, leg.
SMAŽÍK1985; Oslavany, ca 220 m, leg. JEHLÍKet
ROSTAŇSKI1989). V budoucnosti lze očekávat další
šíření,neboťpopulacejsou bohatěplodné aseme-

na dobře klíčí. Možnosti polytopního vzniku Oe.
moravica jsou však velmi omezené, neboť oba
rodičovské druhy se mohou v přírodě setkat jen
výjimečně.

16. Oenotheraparviflora L. —pupalka malokvětá
Oenotheraparvifiora LINNAEUSSyst.Natur.,cd. 10,2:998,

1759. Syn. : Oenotherapachycarpa RENNERex RUDLOFF
Gartenbauwiss.3:499,1930.—Oe.hazelaeGATESvar.paniflora
GATESPhilos. Trans. Roy. Soc. London, ser. B, 226:275, 1936.

Dvouleté byliny. Lodyha už od počátku kve-
tení téměř přímá, až 140(—160)cm vys., většinou
jednoduchá, s roztroušenými nežláznatými dlou-
hými obloukovitými chlupy, které vyrůstají z bra-
davčité báze, a krátkými chlupy bez bradavčité
báze,zelená,v dol. části purpurově červenánebo
alespoň nachově skvrnitá, netečkovaná, v květen-
ství oděná podobně jako pod květenstvím, avšak
též s chlupy žláznatými, zelená, netečkovaná. Lo-
dyžní listy úzce kopinatě eliptické až podlouhlé
nebo úzce obkopinaté až obkopinaté, ostře špiča-
té až špičaté, ploché, po obou stranách roztr-
nežláznatě chlupaté, zelené, s bělavými stř. žilka-
mi. Květenství krátké a husté. Poupata hustě
nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená, Hypanthi-
um 29—40 mm dl., roztr. nežláznatě a žláznatě
chlupaté, zelenavé; kališní lístky 10—15mm dl.,
zelené, později červenohnědé, kališní cípy 2,0—3,5
mm dl., napoupatechna bázi navzájemoddělené
ve tvaru písmene U; korunní lístky ± obsrdčité,

mm dl., 6—12(—13)mm šir., žluté; ty-
činky delší nebo zdéli korunních lístků, nitky
6-10 mm dl., prašníky 4,0—6,3mm dl.; semeníky
a mladé tobolky hustě chlupaté šikmými nežláz-
natými chlupy a odstále žláznatě chlupaté, blizna
mezi prašníky, 3,5—7,0mm dl. Plodenství krátké
a husté; plody až 32 mm dl., zelené, netečkované,
na vrcholu se čtyřmi 1—2mm dlouhými, většinou
výrazně vykrojenými zuby. VI—VII. Chf.

2n = 14(čR: 10b.Praž.kotl.)
Původní v temperátní SeverníAmerice. Před

100a více lety pěstovánav botanických zahradách,
např. v Praze (KOSTELETZKY,kolem poloviny 19.
stol., PRC), ještě v r. 1916 v Lounech (leg. ? ,
PRC). Od r. 1914na 3 lokalitách adventivně: Bo-
hosudov (1914), nádraží Praha-Bubny (od r. 1975),
Třinec, rudiště (1993). Na posledních dvou loka-
litách patrně jako epoekofyt, zavlečenýdopravou,
popř. s dováženou rudou (Třinec). —Mapy: JEH-
ÚK et ROSTAŇSKI1979: 415. V Evropě známa ad-
ventivně ze 12 zemí, převážně ve stř. Evropě.

Tab.13: I Oenotheramoravica. la —přízemnílistová růžice, lb poupě, Ec—květ, Id —plod.
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17.Oenotherasubterminalis GATES—pupalka slez-
ská

Oenothera subterminalis GATESPhilos. Trans. Roy. Soc,
London. ser.B, 226:278,1936.—Syn.: Oenothera silesiaca
RENNER Ber. Deutsch. Bot. Ges. 60:455, 1942.

Exsikáty: Extra fines:MAGNIERFI.SelectaExs.,no 1175
(ut Oe.muricata L). —FI. Siles.Exs.,no 288.

Dvouleté byliny. Lodyha na počátku kvetení
navrcholu nicí, brzy senapřimující, až 150cm vys.,
většinou jednoduchá, s roztroušenými nežláznatý-
mi dlouhými chlupy, vyrůstajícími z bradavčité
báze nebo přímo z lodyhy, a krátkými chlupy bez
bradavčité báze, v květenství navíc se žláznatými
chlupy, v dol. části pod květenstvím purpurově
nachová, v květenství zelená, bez červených teček.
Lodyžní listy úzce eliptické až podlouhlé nebo
čárkovitě kopinaté, ostře špičaté, po obou stranách
roztr. chlupaté až olysalé, zelené, s bělavými až
červenavýmistř. žilkami. Květenství krátké. Pou-
pata roztr. žláznatěanežláznatěchlupatá.Hypan-
thium 35—41mm dl., roztr. žláznatě a nežláznatě
chlupaté, zelené; kališní lístky 23—34mm dl., ze-
lené,kališní cípy5,5—9,2mm dl., napoupatechna
bázi navzájem oddělené, ve tvaru písmene V; ko-
runní lístky obsrdčité, 19,5—26,5mm dl. a šir., žlu-
té; tyčinky kratší než korunní lístky, nitky 12—18
mm dl., prašnilcy 7,3—9,0mm dl.; semeníky a mla-
dé tobolky roztr. žláznatě a nežláznatě chlupaté,
blizna mezi prašnfly, 7,5—10,0mm dl. Plodenství
hustší; plody až 32 mm dl., zelené, na vrcholu se
4, asi 1,5mm dl., nevýrazněvykrojenými zuby. VI—
VIII. Chf.

2n = 14(čR: 12.Dol.Pojiz.)
Původnív SeverníAmerice.Do ČR podleže-

leznic a silnic velmi vzácněa většinou jen přechod-
ně zavlékána: Veselá u Mnichova Hradiště, na tra-
ti, ca 230m, 1967,1975asiv 50 ex.), Ludvíkov pod
Smrkem (Frýdl. pah.), při silnici, ca 460 m, 1975,
1 ex.), Hanušovice, na hlavním nádraží, ca 40()m,
1984, asi v 20 ex.). —Mapy: JEHLÍKet ROSTAŇSKI
1979:415.Adventivně ve Francii a stř. Evropě (Ně-
mecko,Polsko,ČR,Rakousko).

18. Oenothera oakesiana S. WATSON et COULTER —

pupalka nicí
Oenothera oakesiana (A. GRAY)ROBBINSex S. WATSON

et COULTERin A. GRAY Man. Bot. North. U.s., ed. 6:190, 1890.
—Syn.: Oenothera syrticola BARTLEľrCybeleColumb. 1:28,
1914.

Exsikáty: Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no 5056
(ut Oe. muricata L.).

Dvouleté byliny. Lodyha na počátku kvetení
navrcholu jen málo nicí, záhy zcela vzpřímená, až
120cm vys.,většinou jednoduchá, pokrytá přitisk-
lými až odstálými dlouhými chlupy, které vyrůsta-
jí z bradavčité báze nebo přímo z lodyhy a hustý-
mi krátkými chlupy bez bradavčité báze, v dol.
1/2nachová nebo alespoň nachověskvrnitá, v kvě-
tenstvĺ podobně oděná, zelená a na vrcholu čer-
vená—od bázenejhořejších listenů sbíhajíčerve-
né proužky, jemně červeně tečkovaná. Lodyžní
listy čárkovitě podlouhlé, čárkovité kopinaté, až
kopinaté, popř. obkopinaté, ostře špičaté,po obou
stranách většinou hustě nežláznatě chlupaté, še-
dozelené, s bělavými nebo vzácně u dol. listů
s načervenalými stř. žilkami. Květenství krátké
a husté. Poupata roztr. až hustě nežláznatě přitisk-
le chlupatá, zelenavá. Hypanthium 27—39mm dl.,
roztr. nežláznatěažláznatěchlupaté, zelenavénebo
výjimečněnačervenalé;kališní lístky 14—22mm dl.,
zelenavé nebo červenavé, kališní cípy 3—5mm dl.,
na poupatech na bázi navzájem oddělené, ve tvaru
písmeneV; korunní lístky obsrdčité,8—14mm dl.,
7—12mm šir., žluté; tyčinky o málo delší nežkorunní
lístky, nitky 7—10mm dl., prašmlcy4,5—6,0mm dl.;
semenily a mladé tobolky hustěpřitiskle nežláznatě
a odstále žláznatě chlupaté, blizna mezi prašnłky,
5—8mm dl. Plodenství krátké a husté; plody přímé
až poněkud prohnuté, až 37 mm dl., roztr. přitiskle
chlupaté, šedozelené, zakončené 4 tupými, nejmé-
ně 0,5 mm dl. zuby. VII—VIII. Chf.

2n = 14 (extra fines)
Původní ve v. části Severní Ameriky, adventiv-

němístyv Evropě(uváděnaz9zemí).V ČRpou-
ze jednou přechodně zavlečena: Praha-Vršovice,
seřaďovací nádraží, ca 230 m, 1962.—Mapy: JEH-
LíK et ROSTAŇSKI 1979:421.

19.Oenothera ammophila FOCKE—pupalka písko-
milná Tab. 14/1

Oenotheraammophila FOCKEAbh. Natur. Ver. Brcmen
18:182,1905.—Syn.: OenotheramuricataL sensuČELAK.Pro-
dr. FI. Böhm. 3:545, 1875.

Dvouleté byliny. Lodyha na počátku kvetení
navrcholu nicí, postupně senapřimující, avšakvět-
šinou potom šikmá nebo poněkud křivolaká, až
110 cm vys., jednoduchá nebo větvená, pokrytá
hustě přitisklými až odstálými dlouhými chlupy
vyrůstajícími z bradavčité báze a krátkými chlupy
bez bradavčité báze, v květenství oděná podobně,
avšak navíc také s ojedinělými až vtroušenými

Tab.

90

14:I Oenotheraammophila, la přízemní listovárůžice, lb —poupě, Ic —květ, Id —plod.

Oenothera

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


lb

Ic

Id

la

[TAB. 141 91

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


odstále žláznatými chlupy, v dol. 1/2 nachová
a červeně tečkovaná, v květenství zelená, pouze na
vrcholu červená, červeně tečkovaná. Lodyžní listy
čárkovitě podlouhlé ažkopinaté, popř. čárkovité až
podlouhle obkopinaté, ostře špičaté, po obou stra-
nách roztr. přitiskle nežláznatěchlupaté, šedozele-
né, s bělavými až červenými stř. žilkami. Květenství
krátké a husté. Poupata roztr. až hustě nežláznatě
přitiskle chlupatá sojedinělými ažvtroušenými žláz-
natými chlupy, zelená nebo červená, někdy červe-
ně tečkovaná. Hypanthium 22—42mm dl., roztr. až
hustěnežláznatěa žláznatěchlupaté, zelenavénebo
červené; kališní lístky 1()—24mm dl., zelenavénebo
červené, na poupatech na bázi navzájem oddělené,
ve tvaru písmene V; korunní lístky obsrdčité,
10—20mm dl., 9—18mm šir., žluté; tyčinky kratší
nebo zdéli korunních lístků, nitky 6—14mm dl„
prašnłlcy 4,5—8,0mm CII.;semenłky a mladé tobol-
ky červeně tečkované, hustě přitiskle až odstále
nežláznatěa žláznatě chlupaté, blizna mezi prašní-
ky, 2,5—6,0mm dl. Plodenství krátké a husté; plody
přímé ažsrpovitě prohnuté, až 34 mm dl., přitiskle
chlupaté, zelené, červeně skvrnité, zakončené ko-
runkovitě 4 zuby. VI—IX. Chf.

2n = 14(ČR:48b.Liber.kotl.,92a.Jiz.hory
les.)

Variabilita: Vyskytujeseve 2 varietách,spojenýchně.
kdypřechody.Častějšívar.ammophilasevyznačujezelenavý-
mi ažnačervenalýmikališními lístkya hypanthii abělavýmistř.
žilkami listů, zatímco vzácnější var. germanica (BOEDIJN)
ROSTAŇSKIvyniká červenými kališními lístky a hypanthii a čer-
venavými stř. žilkami listů.

Ekologie a cenologie: Štěrkopískovébře-
hy řek. Následkem regulace a kanalizace ztratila
vhodné ekotopy a téměř vymizela. Později přešla
spontánně na některá sekundární stanoviště, ze-
jména na drážním tělese (nádraží i širá trať), oje-
diněle do říčních přístavů (hlavně v sousedním
Německu) apod. Diagnostický druh svazuDauco-
Melilotion.

Rozšíření v ČR: V minulosti zejména
v termofytiku a v teplejších územích mezofytika
(nejstarší doložený nález: Děčín, kamenný pobřež-
ní násep na Labi, 125m, 1848, M. WINKLER,B).
V ČRznámapouzezČech,kdesevyskytlaodpla-
nárníhodosubmontánnllłostupně(max.:Česko-
moravská vrchovina, Pošná, ca 560 m). V minu-
losti byla pěstována také v botanických zahradách.
V současnédoběznámyz Čechpouze3 lokality
(labsképřekladištěÚstínadLabem-Vaňov;mimo-
to na dvou železničních nádražích: Liberec-hlav-

ní nádraží a nádraží Mníšek u Liberce). —Mapy:
JEHLÍK et ROSTAŇSKI 1979:420; SLAVÍK FKS
1997:144.
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T:2a.Žatec.Poohří(Žatec),3.Podkruš.pán.(Teplice),
4b. Lab. střed., 5a. Dol. Poohří. —M: 45a. Loveč. střed. (Děčín;
Vilsnice), 48b.Liber. kotl. (Liberec), 62. Litomyš.pán. (Cho-
ceň),67.Českomor.vrch.(Pošná).—O:92a.Jiz.horyles.(Mní-
šek u Liberce).

Celkové rozšíření: Původnímiekotopydruhu bylane-
pochybněpísčitámístanamořskémpobřežív s.a Evropě.Je
známaz Francie, Nizozemí, Dánska,Německa, Polska,ČR,
Rakouska a Ukrajiny.

20. Oenothera issleri ROSTAŇSKI—pupalka Issle-
rova

Oenothera issleri RENNERex ROSTAŇSKIFragm.Florist.
Geobot. 11:514, 1965.

Dvouletá bylina. Lodyha na počátku kvetení
na vrcholu slabě nicí, později přímá nebo šikmá,
až 150cm vys., jednoduchá nebo vzácněji nahoře,
někdy však už odzdola větvená, s roztroušenými
dlouhými obloukovitými chlupy, vyrůstajícími
z bradavčité báze a krátkými chlupy bez bradav-
čité báze, v květenství navíc s převládajícími
chlupy žláznatými, zelená, a to i v květenství, ne-
tečkovaná, anebo častěji odzdola až téměř ke kvě-
tenství purpurově červená, výše zelená. Lodyžní
listy úzce kopinatě až podlouhle eliptické, ostře
špičaté až špičaté, ploché nebo na okrajích mírně
zvlněné, po obou stranách roztr. nežláznatě chlu-
paté, zelené, s bělavými nebo červenými stř. žil-
kami. Květenství krátké a husté. Poupata roztr.
nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená. Hypanthi-
um 19—38mm dl., roztr. nežláznatě a žláznatě
chlupaté, zelenavé; kališní lístky 10—20mm dl.,
zelené, kališní cípy 1,0-3,5 mm dl., na poupatech
na bázi vzájemně oddělené, ve tvaru písmene V
nebo U; korunní lístky mělce obsrdčité, 9,5—19,0
mm dl., 9—17mm šir., stejně dlouhé jako široké
nebo delší než široké, žluté; tyčinky kratší nebo
zdéli korunních lístků, nitky 4,5—12,5mm dl., praš-
níky 3,6-6,5 mm dl.; amladé tobolky roz-
tr. až hustě odstále chlupaté nežláznatými chlupy
sbradavčitou bází a žláznatými chlupy, blizna mezi
prašntw, 2,5—7,7mm dl. Plodenství krátké a husté;
plody až34mm dl., zelené,netečkované,navrcholu
se4 tupými, 1 mm dl. zuby. VI—VIII. Chf.

2n= 14(ČR:31.Plz.pah.,38.Bud.pán.)
Variabilita: Hybridogennĺ druh, vzniklý hybridizací Oe.

biennisX Oe.oakesiana.V ČRpřevládámorfotypspurpuro-
vě červenými lodyhami a červenými stř. žilkami listů, klasifiko-
vanýjako var. silesiacoides ROSTAŇSKIet JEHLÍK,zatímco mor-
fotypsezelenýmilodyhamiabělavýmistř.žilkami listůodpovídá
var.issleri(vpřibližnýchformáchnanádražíČeskéBudějovice
anaŠumavěnanádražíNováPec—lodyhynejsoučistézelené.
nýbrž někdy poněkud nachově skvrnité a naběhlé, zejména
v dol. částech).

Ekologie a cenologie: Zejména na želez-
ničních tratích a nádražích. Ekologické optimum
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má v asociaci Echio-Melilotetum albi TÜXEN 1947

(svaz Dauco-Melilotion). Pro další šíření má Oe.
issleri dobré ekologické i biologické předpoklady.

Rozšíření v ČR: Jihozápadnía z. Čechy.
Pouzena lokalitách v mezofytiku, nejnověji v okolí
městaVolarynaŠumavětakév oreofytiku.V ČR
sbírána poprvé v r. 1949na trati nedaleko severní
zastávkyv ČeskýchBudějovicích.Druhmátěžiš-
tě rozšiřování na železničních stanovištích od ko-

linnihodosubmontánníhostupně(max.:Šumava,
Zbytiny, ca 800 m, 1993). —Mapy: JEHLÍK et
ROSTAŇSKI 1979:421; SLAVÍK FKS 1997:144.

M: 24b.Sokol.pán.(Chodovu KarlovýchVarů),29.Doup,
vrchy (Vojkovice), 31. Plz pah. (Plzeň-Koterov; Vícenice), 36b.
Horaž. (Horažďovice; Pačejov), 37e. Volyň. Předšum. (Vim-
perk), 37g.Libín. Předšum.(Zbytiny), 38.Bud. pán. (České
Budějovice; Dívčice), 39. Třeboň. pán. (Dynín). —O: 88f.
Želnav,hor. (SvatáMagdaléna),88g.Hornovtt.kotl. (víceIo-
kalit).

Celkové rozšíření: Euroamerický hybridogenní druh.
doposudznámzv. Francie,Německa,Rakouska,ČR,Sloven-
ska a Polska.

Kříženci

Druhy rodu Oenothera a zejména stejnojmen-
ného podrodu se dobře vzájemně kříží. Mnozí
z kříženců jsou velmi vitální a brzy získávají cha-
rakter hybridogenních druhů (příklady: Oenothera
fallax, Oe. isslen a četné další). Dále jsou uvedeni
zjištění kříženci, vyžadující další taxonomické stu-
dium. Z toho důvodu nejsou zahrnuti do předchá-
zejícflło zpracovánía svýjimkou dvou (Oenothera
x punctulata, Oe. x albipercurva) ani do klíče.

5 x 10. Oenothera canovirens x rubricaulis

M: 31.Plz.pah. (Plzeň-Koterov, 1993).

6 x 8. Oenothera salicifolia x victorini
M: 84a. Besk. podh. (Třinec, 1992).

7 x 8. Oenothera biennis x victorini

M: 84a. Besk. podh. (Třinec, 1992).

7 x 9. Oenothera biennis x pycnocarpa

Oenothera X punctulata ROSTAŇSKIet GUTTE
—pupalka tečkovaná

Oenothera X punctulata ROSTAŇSKIet Gu-rrE in GUTrE
et ROSTAŇSKIBer. Arbeitsgem. Sächs.Bot., ser. n., 9:71, 1971.

Dvouleté byliny. Lodyha přímá, až 180cm vys.,
s roztroušenými nežláznatými dlouhými oblouko-
vitými chlupy, které vyrůstají z červené bradavči-
té báze a krátkými chlupy bez bradavčité báze,
zelená nebo zejména v dol. části nachová nebo až

červená, červeně tečkovaná, v květenství řídce
nežláznatě a žláznatě chlupatá, zelená, alespoň
v dol. části červeně tečkovaná. Lodyžní listy zele-
né, dolní eliptické, špičaté, horní podlouhlé, ostře
špičaté, po obou stranách roztr. nežláznatěchlupa-
té. Květy ve volném hroznu. Poupata roztr. odstále
nežláznatěa žláznatěchlupatá, zelená.Hypanthium
29—41mm dl., vzácně žláznatě a nežláznatě chlu-
paté, zelenavé; kališní lístky 30 až 33 mm dl., zele-
né, kališní cípy zelené, 1—5(—6)mm dl., na poupa-
tech rozestálé ve tvaru písmene V; korunní lístky
obsrdčité, 14,5—24,0mm dl., 14—29mm šir., širší než
dlouhé, žluté; tyčinky zdéli korunních lístků nebo
kratší či delší,nitky 10,5—15,0mm dl., prašnflcy6,4-
10,5mm dl.; semeníky a mladé tobolky roztr. od-
stále nežláznatě a žláznatě chlupaté, červeně teč-
kované, blizna mezi prašníky, 8,5—13,0mm dl.
Plodenství řidší; plody až 36 mm dl., na vrcholu se
4 dlouhými ± uťatými zuby. VI-VII. Hkf.

2n = 14(čR: 56c.Trut.Podkrk.)
V r. 1972zjištěn mezi rodiči při trati u nádra-

ží Trutnov střed, ca 410 m. Na lokalitě měl sníže-
nou plodnost. —Mapy: JEHLÍK et ROSTAŇSKI
1979:390.V ČRji lzeočekávati nadalšíchlokali-
tách,zejménana severovýchoděČech.Oe. x
punctulata je známatéž z Německaa Polska.

10 x 6. Oenothera rubricaulis x salicžfolia = Oe-
nothera x wienii RENNERex ROSTAŇSKIFragm.
Florist. Geobot. 23:289, 1977—pupalka vídeňská

M: 84a. Besk. podh. (Třinec, 1992).

12 x 8. Oenothera acutifolia x victorini
M: 83. Ostr. pán. (Bohumín, 1992).

19 x 7. Oenothera ammophila x biennis
Oenothera X albipercurva RENNERex HUDZI-

OK—pupalka ohnutá
Oenotherax albipercurvaRENNERexHUDZIOKVerh.Bot.

Ver. Prov. Brandenb. 105:105, 1968.

Dvouleté byliny, Lodyha na počátku kvetení
na vrcholu nicí, postupně se napřimující, potom
většinou šikmá nebo křivolaká, až 140 cm vys.,
málo větvená, pokrytá roztroušenými dlouhými
odstálými chlupy, vyrůstajícími z bradavčité báze
a krátkými přitisklými chlupy bez bradavčité báze,
v květenství oděna podobně, s příměsí žláznatých
chlupů, nachově skvrnitá, červeně tečkovaná,
v květenství zelená, červeně tečkovaná. Lodyžní
listy světle zelené, s bělavými stř. žilkami, dolní dl.
řapíkaté, tvarově velmi variabilní, kopinaté až
podlouhle kopinaté, podlouhlé, nebo obkopinaté,
ostře špičaté, po obou stranách roztr. nežláznatě
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chlupaté ažolysalé. Květenství volné. Poupata čer-
veně skvrnitá a tečkovaná, nežláznatě a žláznatě
chlupatá. Hypanthium (19—)23—25mm roztr.
odstále nežláznatě a žláznatě chlupaté, červeně
skvrnité a tečkované; kališní lístky 18—24mm dl.,
červeně skvrnité a tečkované, na poupatech na
bázi navzájem oddělené, ve tvaru písmene V; ko-
runní lístky obsrdčité, (14,5—)18,0—22,0mm dl.,
(15,5—)20,0—26,5mm šir., žluté, tyčinky kratší nebo
zdéli korunních lístků, nitky 10—14mm dl., praš-
níky 7,6—11,0mm dl.; semeníky a mladé tobolky
červeně tečkované a skvrnité, žláznatě a nežláz-
natě chlupaté, blizna mezi prašnilcy 5,0—10,5mm
dl. Plodenství volnější; plody přímé ažsrpovitě za-
hnuté, až 33 mm dl., nežláznatě a žláznatě chlu-
paté, zelené, červeně tečkované, zakončené 4 del-
Šími zuby. VI—IX. Chf.

2n = 14(ČR:3.Podkruš.pán.)
V ČRsbíránapouzetřikrátvevar.albipercur-

va (lodyhy červeně tečkované). Blízký taxon var.
impunctata RENNER(lodyhy, listeny a kališní líst-
ky bezčervenýchteček)lzev ČR téžočekávat.
Místy se chová už spłše jako hybridogenní druh.
Poprvé nalezena už v r. 1899 na Labi pod Mari-
ánskýmvrchemv Ústí nadLabem;pozdějiještě
na 2 dalších lokalitách: Choceň, na trati, ca 290
m, 1910; Chomutov, hlavní nádraží, ca 350 m,
1972. —Mapy: JEHLÍK et ROSTAŇSKI1979:415.
Mimo ČR známa z Německa a Polska.

19 x 10.Oenothera ammophila x rubricaulis
T: 2a.Žatec.Poohří(Postoloprty,1971),3.Podkruš.pán.

(Chomutov, 1972).

3. Ludwigia L. —zakucelka **)

Poznámka: * ) Rod Clarkia PURSH,lokanka,zahrnující
výhradně jednoleté byliny sestřídavými listy, seliší Odblízce pří-
buzného rodu Oenothera nestejně dlouhými tyčinkami (epipe-
talní jsou kratší a často ± redukované), bazálním připojením
prašnfl<ůk nitkám (u rodu Oenotherajsou± uprostředsvédél-
ky připojené, vrtivé) a uspořádáním sporogenního pletiva
v prašnících(u rodu Clarkia je toto pletivo v prašnýchváčcích
přerušenosterilním pletivem, u Oenothera souvislé).Kromě
toho jsou oba u náspěstované druhy rodu Clarkia na rozdl od
našichdruhů rodu Oenothera charakterizovány krátkým, nanej-
výš 5 mm dl., zvonkovitým hypanthiem, zřetelně nehetnatými.
± růžovými, červenými až purpurovými (řidčeji bilými) květy a
krátkými, širokými, v obrysu eliptickými až téměř okrouhlými
bliznovými laloky. Podle novějších sýzkumů (viz LEWISH. et
LEWISM. E: The genusClarkia. Univ. Calif. Publ. Bot, 20/4:237-
392,1955)čítá rod Clarkia v širšímpojetí (tj. včetně Godetia
SPACH,Eucha,•idium FISCHERet C. A. MEYERa Phaeostoma
SPACH)celkem 33 druhů, které jsou svýjimkou jediného argen-
tinského druhu původní v Částitemperátní Severní Ameriky.

Jako okrasná zahradní rostlina se u nás v několika kulti-

varechnepříliščastopěstujeClarkia unguiculata LINDL (syn.:
C. elegansDOUGLASin LINDL 1833,non POľRET1817),lokan-
ka lepá (I. vzhledná): až I m vys. bylina, lodyha lysá, listy kopi-
naté až vejčité, řidčeji eliptické, až20 mm šir.. celokrajné nebo
± zubaté, sivozelené, květy většinou plné, korunní lístky s koso-
čtverečnou až ± okrouhlou, na okraji vroubkovanou nebo ne-
pravidelně zubatou čepelí, staženouv úzký nehet, v různých od-
stínech růžové, růžově červené až purpurové, řidčeji bílé.
Pochází z Kalifornie, u nás velmi vzácně a pomíjivě zplaňuje
(okolí Prahy).—Podobněje poměrněvzácnév kultuře C.pul-
chella PURSH,I. sličná (I. spanilá): až 60 cm vys.,lodyha lysá
nebo ± pýřitá, listy čárkovité nebo kopinaté, až 10mm šir., ce-
lokrajné, zelené, květy jednoduché, řidčeji plné, korunní lístky
s hluboce 31aIočnouČepelí,zúženou v dvouzubý nehet, techže
barev jako u předcházejícmo druhu. Je původní v sz.části USA,
u nás zplaňuje vzácně a přechodně (Litoměřice. Nové Město
na Moravě, Brno).

Ludwigia LINNAEUSsp. Pl. 118, 1753.- syn.: lsnardia L. sp. Pl. 120, 1753.
Lit.: TRALAUH. (1959): Pflanzengeographische Studie über Ludwigia palustris L Flora 147:123—132.—RAVENP.H. (1963):

The Old World speciesOfLudwigia (including Jussiaea), with a synopsisOf the genus (Onagraceae). Reinwardtia 6:327—427.

Jednoleté nebo vytrvalé vodní nebo bažinné byliny s plazivými, na uzlinách většinou kořenujícími
lodyhami. Listy vstřícné. Květy jednotlivé v úžlabí listů, pravidelné, hypanthium nevyvinuté; kališní lístky
4, na plodu vytrvávající, korunní lístky chybějí; tyčinky 4; blizna celistvá, hlavatá; sememl<4pouzdrý.
Plod šir. obvejcovitá, mnohosemenná, 4 chlopněmi nepravidelně se otvírající tobolka. —Asi 25—30dru-
hů (v širším pojetí, tj. včetně Jussiaea L. a Oocarpon M. MICHEL],asi 75 druhů) na celém světě, přede-
vším v tropických a subtropických oblastech; těžiště rozšíření v Severní a Jižní Americe. —Autogam.
Kleistogam. Hydrochor.

1. Ludwigia palustris (L.) ELLIOT—zakucelka
bahenní Tab. 15/1

Ludwigia palustris (LINNAEUS)ELLIOTSketchBot. South
Carol. Georgia 1:211,1817.—Syn.: Isnardia palustris L. Sp.
Pl. 120, 1753.

Zpracoval M. Smejkal

Zpracoval M. Smejkal
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