
Celkové rozšíření: Typický kontinentálněstepnídruh j. Ukrajina včetně Krymu a Moldávie. Do stř. Evropy zasahu-
seurasijskýmrozšířenímod z. pobřežíBajkalu dostř. Evropy je panonskoucestouz Rumunska do Maďarska (jen Buda-
poj. Moravu, Areál zaujímájz. Sibiř, Džungaro-Kašgirii, sz. pešť),Rakouska(jenDolní RakousyaBurgenland)anaj. Mo-
Cínu,StředníAsii, frán,Afghánistán,Kavkaza Kurdistán. ravu.—Mapy: BEJLINParazitizm i epifitotiologija 165, 1986;
V evropskéčásti Ruskana severpo horní Volhu ahorní Don; KREUTZ1995:37; UHLÍCH,PUSCHet BARTHEL1995:222.

2. Orobanche L. — záraza

OrobancheLINNAEUSSp. PL632, 1753.—Syn. : Orobanchesect.OsproleonWALLR.Sched.Crit. 1:307,1822.
Lit.: Literatura je uvedenapro celou čeleďOrobanchaceaesouhrnněnastr. 477.

Parazitické nezelenébyliny s četnými přisedlými až stopkatými žlázkami, ojediněle v květenství
též s delšími chlupy (nežláznatými), žlázky nebo jejich stopky bezbarvé,bělavé až světle žluté nebo
červenofialové.Lodyha přímá, nevětvená.Listy střídavé,redukované,šupinovité, úzce až vejčitě ko-
pinaté, někdy (zejména při bázi lodyhy) až trojúhelníkovité, 5—30mm dl., celokrajné, širokou bází
k lodyze přisedlé, na bázi lodyhy často nahloučené.Květenství klasovité, listeny tvarem i velikostí
listům podobné, listence chybějí, květy přisedlé. Kalich tvořen 2 postranními segmenty,segmenty
volné neboněkdy vpředu při bázi srostlé,úzce kopinatéažvejčité, nesouměrné,zašpičatěléacelistvé,
nezřetelněaž zřetelně dvoucípé nebo až téměř k bázi ve 2 cípy členěné;koruna dvoupyská, trubko-
vitá, trubka korunní ± rovnánebo častěji± dolů ohnutá,hor. pysk dvoulaločný, dolní 31aločný,koruna
různých barev,bělavá,žlutá, okrová, hnědavá,červená,špinavěnafialovělá (lila), vz. modrá ažmodro-
fialová; tyčinky 4, volné, dol. částí k bázi koruny přirostlé, nitky tyčinek k bázi seploše rozšiřující,
v dol. části chlupaté, nežláznaté,v hor. části s přisedlými až krátce stopkatými žlázkami nebo lysé,
prašnéváčky na vrcholu oblé, při bázi hrotité až pozvolna zašpičatělé,lysé nebona švech papilnaté
ažkrátce chlupaté;semeníkvětšinou ze2 plodolistů, početplacent dvojnásobnýnežpočet plodolistů,
blizna 2(—4)laločná,světlá (žlutá, vz. jen bělavá) nebo tmavá (červenofialová, purpurová). Plod dvou-
pouzdrá,elipsoidní ažvejcovitá tobolka, otevírající sepostranní štěrbinou;čnělka po otevření tobolky
neopadává.Semenavelmi četná, drobná, 0,2—0,4(—0,7)mm dl., mm šir., vejcovitá až
elipsoidní, s jamkatou skulpturou, hnědá až černá. —Přes 100 druhů rozšířených v mírném až sub-
tropickém pásuEvropy, Asie a s. Afriky od pobřeží Atlantiku po pobřeží Tichého oceánu. Centrum
areáluod j. a stř.Evropy po Kavkaz. Některé druhy původní v j. Evropě zavlékány sezemědělskými
plodinami do rozsáhlých oblastí mírného pásu obou polokoulí (stř. Evropa, Afrika, Austrálie, Nový
Zéland a SeverníAmerika), kde místy zdomácňují. —Protandr. Entomogam. Alogam., zčásti Auto-
gam. a Kleistogam. Primárně Anemochor., Hydrochor. (semenarozšiřovánapůdní vodou).

Poznámka: V klíči jsouuvedenijen hostitelénejčastějisevyskytujícínaúzemíČR;úplnýpřehleddosudzjištěných
hostitelů záraz viz str. 479—480.
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Koruna světle modrá až modrofialová; rostliny 10—30(—40)cm vys.; vřeteno květenství, kalich
a listeny běloplstnaté a žláznaté (Artemisia campestris) 1. O. coerulescens

Koruna žlutá, hnědavá, červená, někdy jen se světle fialovým (lila) odstínem nebo žilková-
ním; rostliny 10—90cm vys., žláznaté, běloplstnaté odění z nežláznatých chlupů v květenství
chybí
Blizna světlá (žlutá, bělavá) .
Blizna tmavá (modrofialová, purpurová)
Koruna lesklá, v hor. části vně i uvnitř sytě červená,dole žlutá; hřbet koruny po celé délce pravi-
delně obloukovitě zakřivený 13. O. gracilis
Koruna různých barev, ne však leskle červená; hřbetní linie koruny různě zakřivená 4

Hřbet koruny pravidelným obloukem (kruhovitě) zakřivený; korunazpravidla výrazně dolů ohnutá
(Tab. 82/1a, 3a, 4a)
Hřbet koruny nepravidelným obloukem zakřivený nebo ve stř. části ± rovný; koruna ± rovná
(Tab. 81/1a, 4a) 6

Koruna světležlutá ažnačervenalá;nitky tyčinek od bázenad 1/2hustěchlupaté;vlhká stanoviště
(Petasites) 11. O. flava
Koruna světle žlutá, se světle fialovým (lila) odstínem; nitky tyčinek v dol. 1/4—1/2(—2/3)chlu-
paté; xerotermní stanoviště (Peucedanum, Libanotis) 12. O. alsatica
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6a Hřbet koruny mírně zakřivený nepravidelným obloukem nebo až ve stř. části téměř rovný; koruna
růžová; listy zejména v dol. části lodyhy široké, (3—)4—8(—10)mm šir.; rostliny s načervenalým

10. O. elatiorodstínem (Centaurea scabiosa) ........
Hřbet koruny ve stř. části rovný nebo až mírně dovnitř prohnutý; koruna žlutá, často v hor. 1/2b

se světle hnědofialovým odstínem; listy úzké, ± 3 mm šir.; rostliny nejsou červenavězbarvené
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Tab.79: I Orobancheminor, la —květ,—2 0. coerulescens,2a—květ.—3 0. artemisiae-campestris,3a—květ.—4 0. picridis,

(Medicago falcata) 9. O. lutea

Koruna krátká, (8—)12—14(—16)mm dl.; polní plevel (kulturní odrůdy jetele) .. 2. O. minor
Koruna větší, 14—32mm dl.; jiná stanoviště 8

Kališní segmenty úzce kopinaté, členěné ve 2 prodloužené, úzké (až niťovité) cípy, ojediněle
celistvé; koruna 14—22mm dl
Kališní segmentyšir. kopinaté ažvejčité, celistvé nebonepravidelněažpravidelnědvoucípé; ko-
runa 17—35 mm dl. 10

Kališní segmenty nanejvýš do 1/2 členěné ve 2 cípy; cípy segmentu často vidlicovitě od sebe
rozestálé (Picris hiemcioides) . 4. O. picridis
Kališní segmentydo 2/3 (častoaž k bázi) členěnéve 2 cípy (Artemisia campestris)

3. O. artemisiae•campestris
Koruna světle žlutá až bělavá, růžová, načervenalá, červenofialová až nafialovělá, červenofialově
žilkovaná; alespoň některé žlázky nebo báze jejich stopek zejména v hor. části koruny tmavé,
červenofialové . 11

Korunasvětlehnědáažslaběšpinavěfialová, bezzřetelnéhočervenofialovéhožilkování; všechny
žlázky na koruně světlé, bělavé až nažloutlé 12
Koruna v hor. Části růžová až červenofialová, tmavě žilkovaná; nitky tyčinek v hor. části s čet-
nými stopkatými žlázkami; rostliny zpravidla drobné (8—30cm vys.) až středně velké (až 65 cm
vys.) (Thymus, Salvia) 6. O. alba

Koruna v hor. části zpravidla i mezi žilkami tmavě červenofialová až černající; nitky tyčinek
v hor. části s ojedinělými téměř přisedlými žlázkami nebo lysé; rostliny mohutné, (15—)30—70

. 5. O. reticulata(—90)cm vys. (Cirsium, Carduus)..
Koruna mm dl., šir. trubkovitá, nepravidelně ohnutá a v hor. části přilbovitě skloněná;
kališní segmenty 10—16mm dl., celistvé, asymetricky dvouzubé až téměř pravidelně dvoucípé;
rostliny (15—)25—60cm vys.; květenství (7—)10—25cm dl. (Galium) . 7. O. caryophyllacea
Koruna 18—20(—23)mm dl., úzká, ve stř. části rovná; kališní segmenty pravidelně dvouzubé,
7—10mm dl.; rostliny (10—)20—25(—30)cm vys.; květenství krátké, do 10 cm dl. (Teucrium)

8. O. teucrii

1. Orobanche coerulescens STEPHAN — záraza
namodralá Tab. 79/2

Orobanche coerulescens STEPHANin WILLDENOWSp.PJ.
3:349, 1800.—Syn.: OmbancheammophilaC. A. MEYERin
LEDEB. FI. Altaica 2:454, 1830.- O. borea1isTtJRcz. Catal. P].
Baical. Dahur.[Bull. Soc.Imp. Natur. Moscou 11(1)], no 877,
1839, nom. inval.; TURCZ. ex REUTER in DC. Prodr. 11:32,
1847.- O. bodinieri LÉVEILLÉFeddesRepert. 9:451, 1911.-
O. mairei LÉVEILLÉFeddesRepert. Spec. Nov. Regni Veg.
13:285,1913.-O.japonensisMAKINOJ.Jap.Bot. 1929.
—O. korshinskyi NOVOPOKR.Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Akad-
Nauk SSSRLeningrad 13:311, 1950.—O. coerulescens f. kor-
shinskyi (NovopoKR.)Y.C.MAFI. Intramongolica5:311, 1980.

Byliny nízké, 10—30(—40)cm vys., žláznaté
a v květenství běloplstnaté, v dol. části až olysa-
lé, žlázky i jejich stopky světlé, bělavé až světle
žluté. Lodyha tlustá akrátká, bělavá, nažloutlá až

4a —květ.
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světle fialová, nabázi častoprstovitě ztlustá a hus-
tě olistěná. Listy vejčitě kopinaté až vejčité, 8—12
(—15)mm dl., 3—6mm šir., k lodyze téměř při-
tisklé. Květenství vejcovité až válcovité, mnoho-
květé a husté, (4—)6—10(—20)cm dl.; vřeteno kvě-
tenství, listeny a kalichy s krátkými stopkatými
žlázkami adlouhými, bělavými, šikmo vzhůru od-
stálými až přitisklými chlupy plstnaté; listeny
± stejné velikosti a tvaru jako listy, ± stejně dlou-
hé jako koruna. Kališní segmenty volné, kopinaté
až vejčitě kopinaté, 6—8mm d., zpravidla do 1/3
členěnéve 2 cípy; koruna trubkovitá, ve stř. části
zřetelně zúžená,směrem k ústí málo serozšiřuj ící,
vmládí téměřrovnáašikmo vzhůrusměřující,po-
zději ve stř. části dolů se ohýbající, u odkvétají-
cích květů zřetelně dolů ohnutá, (10—)
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mm dl., světle modrá až sytě modrofialová, hor.
pysk krátce dvouzubý až dvoulaločný, laloky
krátké a široké, na vrcholu zaokrouhlené, uťaté
až tupě špičaté nebo drobně zubaté, dopředu smě-
řující nebo mírně vzhůru obrácené, dol. pysk 31a-
ločný, laloky stejně dlouhé nebo stř. lalok o má-
10delší nežpostranní, dopředu nebomírně dolů
směřující, (šir.) zaokrouhlené, vz. zašpičatělé,
na okraji nepravidelně drobně zubaté; tyčinky
přisedající ± v dol. 1/3 korunní trubky (6—7mm
od báze koruny), nitky dole mírně rozšířené
a chlupaté, bez žlázek, ve stř. části a výše lysé,
prašné váčky lysé, vz. krátce chlupaté, (1,4—)
1,5—1,7(—1,9)mm dl.; čnělka lysá nebo s ojedi-
nělými přisedlými nebo krátce stopkatými žláz-
kami, blizna bělavá. Semena 0,3—0,5 mm dl.
VI(-VII).

2n= 38(CR: 4b.Lab. střed.)
Poznámka I : Hostitelé: ArtemisiacampestrisL.
Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh v živém

i herbářovanémstavusnadnorozlišitelný podlebělavéhoodění
v květenství,modřezbarvené,uprostředzúženéazpravidlado-
lů ohnuté koruny, tlusté a nízké lodyhy a hustého květenství.
Bývá zaměňovánsparalelním dnłhem Phelipanche caesia, pří-
padně s druhy rodu Orobanche s náznaky nafialovělého zbar-
vení koruny (O. minor, O. caryophyllacea).

Variabilita: Druh v celkovém areálu poměrně homo-
genní, ve stř. Evropě bez nějakých výraznějších odchylek.
V rámci rozsáhlého areálu bylo popsáno několik variet a fo-
rem, kterévětšinounejsoutaxonomicky významné.Jakopře-
vládajícĺ typ pro územíEvropy seněkdyuvádí f, occidentalis
BECKBibl. Bot. (Monogr. Orob.) 19:138,1890,charakterizo-
vanákratšími listeny akalichy, květy menšími,stejnědlouhý-
mi nebojen o málo přesahujícími listeny (koruna do 18mm
dl.). Bělokvěté rostliny, vyskytující seojediněle i u nás, byly
popsányjako O. coerulescensvar.albiflora O. KUNTZEa O.
korshinskyi NOVOPOKR.

Ekologie a cenologie: Skalní stepi, nej-
suššípolohyjižně ažzápadněorientovanýchprud-
kých svahů. Výrazně xerofilní a bazifilní druh
osídlující mělké, propustné, živinami bohaté pů-
dy typu rendzin,ojediněle nahlubších půdách,na
spraších a svahových hlínách. Na bazických pod-
kladech,většinou načedičích, vápencícha vápni-
tých pískovcíchv nejteplejšíchoblastech.Druh se
nasvýchlokalitách vyznačujenepravidelnými vý-
Skyty,víceletými absencemia velmi slabými po-
pulacemi, čítajícími zpravidla několik jedinců, jen
v ojedinělých případech dosahují populace počet-
nosti kolem 30 exemplářů.V otevřených spole-
čenstvech většinou reliktní povahy, zpravidla
ze svazu Festucion valesiacae a z podsvazu Po-
tentillo arenariae-Festucenion pallentis (svaz
Alysso-Festucion pallentis).

492 Orobanche

Rozšíření v ČR: V minulostivzácnýdruh,
v současnosti velmi vzácnějen v nejteplejších ob-
rastechtermofytika.V Čecháchv Českémstředo-
hoří, v současnosti potvrzen jen z Lounska (Ra-
ná) a Litoměřicka (Bílinka, Kalvárie u Velkých
Žernosek,RadobýluLitoměřic),kdeprobíhász.
hranicecelkovéhoareálu.Výskyt v Českémkra-
sea u Bělépod Bezdězemnověji nepotvrzen.Na
Moravě v 19. stol. známý jen v nejbližším okolí
Brna(doloženodr. 1834),v současnostijenÚjezd
uBrna,vrchŠpice(velmivzácně,výskytznámna
jediném trsu pelyňku ladního, zdadosud?)aJeč-
meništěuDyjákoviček.Rozšířenív CRmá rezi-
duální charakter reliktního typu. Všechny nálezy
v CR pocházejíz 19.stol. s výjimkou novodobě
zjištěnýchlokalitÚjezduBrna,vrchŠpice(1980)
a Ječmeniště (1995); recentní výskyt u Bílinky
(jz. úpatí Lovoše) se může vztahovat k lokalitě
uváděné dříve jako Lovoš. A —Mapy: ZÁZVORKA
1984:11; KUBAT 1986:100, 101; HOLUB et ZÁZ-
VORKA in Červená kniha 1999:265.

T: 4a.Loun.střed.(Most,ČernývrchaŠirokývrch;Loun-
sko: vrchy Milá a Raná), 4b. Lab. střed. (Stadice —Hliňany:
Sebuzín,Deblík;VelkéŽernoseky,Kalvárie;Pokratice,Bílá
stráň; Radobýt; Velké a Malé Hradiště u Litoměřic; Bílinka;
Lovoš),8. Čes.kras(Praha,Malá Chuchle;Karlštejn,Velká
hora), 16.Znoj.-bm. pah.(Mokrá Hora; Brno: Kartouzy, Krá-
lovo PoleaŘečkovice;Mohelno; Ivančice;Znojemsko:Dyjá-
kovičky, bývalá osadaJečmeniště),20b. Hustop. pah. (Brno,
Hády; Brno-Cernovice;Újezdu Brna,Špice;Hustopeče).—
M: 44. Mileš. střed. (Milešovka), 45a. Loveč. střed. (Střekov,
Velký Ostrý), 52. Ral.-bez. tab. (Bělá pod Bezdězem).

Literární údaje:T: 4b.Lab.střed.[PrackovicenadLabem;
Žitenice, vrchSovice (Kočka)), 7a. Liboch. tab. (Křesín, vrch
Rohatec),Ob.podřip.tab.(Říp),16.Znoj.-bm.pah.(Brno,Pi-
sárky); 20a.Bučov. pah. (Včtrníky u Dražovic). —M: 51.
lom. hory (Snědovice).

Celkové rozšíření: Eurasijský, typický kontinentálně
stepní druh rozšířený od Dálného východu až do stř. Evropy.
Areál zaujímáSachalin,Japonsko.Koreu,j. Sibiř,Mongolsko.
Čínu,Tchaj-wan,Aralo-kaspickouoblast,v Evropějihoruské
stepní oblasti (na sever po Perm), Předkavkazí, ukrajinské
a ruskéPřičernomořĺ, Moldávii, Rumunsko, Maďarsko,jz. Slo-
vensko (jen Devínská Kobyla u Bratislavy), Dolní Rakousy
aBavorsko,j. Moravu,stř.as.Čechy;v Polskujen izolovaná
arela na dolní Visle v okolí Gdaňska. Uváděn z Braniborska

(pravděpodobněchybný lit. údaj z 19.stol. z okolí Frankfurtu
nad Odrou) a (v minulosti) z Bulharska. Uváděn též z vysoko-
horských stepí v Nepálu a Jün-nanu. —Mapy: MEUSELet al.
1978:412; KREUTZ 1995:81; UHLÍCH, PUSCHet BARTHEL
1995:224,

2. Orobanche minor SM. —záraza menší
Tab. 79/1

Orobancheminor SMtTHin SMITHetSOWERBYEngl. Bot.
6, tab. 422, 1797. - Syn.: Orobanche apiculata WALLR.
Sched. Crit. 1:310, 1822. —O. barbara auct. non POIRET in
LAM. 1798.
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Byliny zpravidla dvouleté, drobné až středně
velké, (5—)20—40(—50)cm vys., žláznaté, žlázky
i jejich stopky světlé, bělavé až světle Žluté. Lo-
dyha na bázi neztlustlá nebo jen mírně ztlustlá,
bělavá,žlutavá ažsvětle fialová, někdy ažhnědo-
fialová, dole hustěji, nahoře řídce olistěná. Listy
8—12616) mm dl., 3—5(—7)mm šir., dolní vejči-
té, horní kopinaté. Květenství válcovité, mnoho-
květé, u drobných rostlin krátké a řídké, 4—10cm
dl., u statnějšíchrostlin až40 cm dl., delší než lo-
dyha; listeny kopinaté až úzce kopinaté, ± stej-
ně dlouhé jako koruna. Kališní segmenty volné,
(4—)6—8 mm dl., súzcekopinatou až vejčitou bá-
zí, celistvé, s náznakemdrobného cípu nebo až
do 1/2 nestejně dvoucípé s cípy velmi úzkými,
prodlouženými, úzce kopinatými až niťovitými,
smodrofialovým odstínem a zřetelnou stř. žilkou,
± stejně dlouhéjako trubka korunní; koruna trub-
kovitá, jen málo dolů zahnutá (hřbetní linie ko-
runy jen mírně a téměř pravidelně zakřivená ne-
bo ve stř. části téměř rovná), (8—)12—14(—16)mm
dl., koruna bělavá až bledě žlutá, na žilkách a hor.
pysku ± modrofialová, někdy téměř až k bázi svět-
le až intenzivně modrofialová, hor. pysk kýlnatý,
mírně vykrojený, laloky krátké a široké, uťaté,ne-
pravidelně drobně zubaté, dol. pysk 31aIočný, la-
loky zaokrouhlené až téměř uťaté, na vrcholu
drobně zubaté,postranní častokratší; nitky tyči-
nek srostlé s trubkou korunní do 2—3 mm od bá-

ze koruny, nitky při bázi bez žlázek, řídce chlu-
paté až lysé, v hor. části lysé nebo s ojedinělými
žlázkami, prašné váčky lysé nebo na švech pýři-
té, 1,0—1,2mm dl.; čnělka lysá nebo s řídkými
krátce stopkatými žlázkami, blizna v mládí běla-
vá, později purpurová (vínově červená). Semena
0,4 mm dl. VI-VII.

2n = 38 (čR: lib. Poděb.Pol.)

Poznámka I : Hostitelé: Jetel luční (Trifolium praten-
seL.) ajeho různékulturní odrůdy, příležitostně kulturní od-
růdy jetele plazivého (bílého) —T. repensL. cv. Ovčák a ze-
jména v minulosti jetele zvrhlého (švédského)—T:hybridum
cv. div. U Orobancheminor byla experimentálně prokázána
schopnost parazitovat na řadě dalších druhů hostitelů z něko-
lika čeledí. U některých druhů hostitelůje však vývoj parazi-
taneúplný, končícívestadiu tuberkulu; exsudátyz kořenůně-
kterých druhů rostlin vyvolávají pouzeklíčení semenzárazy,
aniž by došlo k napojení parazita na kořen hostitele.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: V rodu Oro-
banche L. s. str. druh charakteristický nejmenšími rozměry
všech květních Částí(koruna ca 15mm dl.). V herbářích je ob-
tížně rozlišitelný od drobných exemplářů nejblíže příbuzných
druhů —O. picridis a O. artemisiae-campestris. Orobanche
minor je vázánana polní kulturu (jetelová pole, úhory po je-
telištĺch a louky, kam bývá přisévánjetel).

Variabi lita: Druh patří do taxonomicky nejasnésku-
piny záraz (sect.Minores), ve svém areálu je značněvaria-
bilní. OrobancheminorzavlékanánaúzemíCRje jednotné-
ho morfotypu, v jehož rámci se však nezřídka objevují
případy individuální nebo lokální variability především ve
velikosti rostlin, délce květenství, počtu květů a intenzitě
zbarvení květů.

Ekologie a cenologie: Jetelovápole, ně-
kdy dočasněpřetrvává v úhorech po jetelištích
a v loukách, kam bývá přiséván jetel, dříve též
v krmných směskáchsjetelem. Přechody zárazy
menší z polních kultur do polopřirozených či
přirozených porostů s jetelem lučním nebyly na
našemúzemí sjistotou prokázány. Nahodilé ado-
časnépřechodynadalší druhy hostitelů mimo po-
le sevšak mohouvýjimečně vyskytnout. Převáž-
ně v mírně teplých až mírně chladných oblastech
na půdách hlubokých, neutrálních až slabě ky-
selých v oblastech s optimálními podmínkami
pro pěstování jetele lučního na orné půdě. Váže
se především na segetální společenstva třídy
Secalietea, hlavně ze svazů Sherardion a Apha-
nion.

Rozšíření v ČR: Druhv ČRnepůvodní,
zavlékaný s osivem jetele do polních kultur. Pře-
vážně v mezofytiku, často též v chladnějších
a vlhčích oblastech termofytika. Upřednostňuje
území s vlivy suboceánickéhoklimatu. Rozší-
ření je nestabilní, podstatně seměnící v průběhu
doby. V minulosti (od 19. stol., ale pravděpodob-
ně i dříve) bylo jeho rozšíření podstatně širší než
dnes. Poprvé uváděn z Rožmberka (PFUNDJ.,
Böhmens Flora 302, 1847), poprvé doložen z Ko-
řenovav Jizerskýchhorách v r. 1876. Rozsáhlej-
ší expanze zaznamenánave 40.—50.letech 20.
stol.v pásusahajícímodstř.Čechdov.Cechana
s. Moravu. Pod vlivem 30 let trvajících fyto-
karanténníchopatření druh ustoupil, dnesseob-
jevujejen nahodile a sporadicky, V současnédo-
bě lze považovat za stabilizované (nebo návratně
se opakující) výskyty na Chrudimsku, Vysoko-
mýtsku, v Ostravské pánvi a v Podbeskydské pa-
horkatině. Převážně v kolinním a suprakolinním
stupni (max.: Kořenov, ca 600 m; min.: Oseček,
190m). Přehled rozšíření O. minor zahrnuje her-
bářové doklady a literární údaje vztažené ke kul-
tuřejetele.Údajezfyt. p.20b.Hustop.pah.(Brno,
Hády; Pouzdřanské kopce) a 2la. Han. pah. (Hně-
votín, lom na Babce) jsou pravděpodobně mylné.
—Mapy: SLAVIKin JEHLÍKCizí expanzivní ple-
veleČeskérepublikyaSlovenskérepubliky332,
1998.
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T: lib. Poděb. Pol. (Oseček; Mikuláš), 13a. Ron. tab.
(Kopidlno; RadovesniceII; Lipec), 15b.Hrad.Pol. (Vrchovi-
ny), 15c.Pard.Pol., 16.Znoj.-brn. pah. (Nebovidy; Moravský
Krumlov, údolí Rokytné), 19.B. Karp. step.(Bánov;Bystřice
podLopeníkem;Kozojídky).—M: 41.Stř.Povlt.(Žíňany),6().
Orl. opuky(Bílý Újezd;Brocná;Ještětice;Lukavice;Panská
Habrová;Merklovice), 61b.Týnišť, úv. (Smetana;Plchovice),
62. Litomyš. pán., 64b. Jevan.ploš. (Světice;Všestary), 65.
Kutnoh. pah.(Sedlec;Skryje, dvůr Křemen;Golčův Jeníkov),
66. Hornosáz.pah. (Mrchojedy; Kasanice),67. Ceskomor.
vrch.(Lišnýdvůru JindřichovaHradce),69a.Železnoh.podh.
(Bítovany; StudenáVoda; Bělá; Chacholice; Hroubovice), 73a.
Rychleb. vrch. (Nýznerov; Vápenná),74a.Vldn.-osobl. pah.,
76a.Mor. bránavl. (Hukovice;Nový Jičín), 83.Ostr.pán., 84a.
Besk. podh.,84b.Jablunk.mezih. (Bukovec;Mosty u Jablun-
kova). —O: 93a. Krk. les. (Kořenov).

Celkové rozšíření: Původní pravděpodobněv z. Ev-
ropě (na severpoVelkou Británii a Irsko), ve Středozemí,sz.
Africe, na Kavkaze a v PředníAsii. Zavlékána a místy zdo-
mácnělávevětšinězemíEvropy po j. Skandinávii, z. Sloven-
sko,Rakousko,Maďarsko,j. Ukrajinu a Moldávii (v minulos-
ti častýv Německu,RakouskuaŠvýcarsku),V sv.Africe vý-
Skytpřevážnědruhotný; zavlékánaažsynantropnĺv zemíchv.
až stř. Afriky. Zavlečena též do Severní Ameriky (atlantické
apacifické oblasti Spojenýchstátů),Kostariky adoAustrálie,
naNorfolk aNový Zéland (zdezdomácnělá).Druh vykazuje
výraznou vazbu na území z. Evropy s atlantským a subatlant-
skýmklimatem,rozšířeníje nedokonaleznámévzhledemkza-
vlékání častoi dalekomimo oblast původníhoareálua rovněž
vzhledemk taxonomickým problémůma různémupojetí dru-
hu. - Mapy: MEUSELet al. 1978:413; HULTĚNNE 1986:856;
KREUTZ 1995:121; UHLICH, PUSCHet BAKľHEL 1995:229;
HOLMet al. World Weeds 515, 1997.

Význam: Plevel v jetelových polích, škůd-
ce snižující výnosy a znehodnocující kvalitu pí-
ce i osiva. Ohniskově seobjevující hromadné vý-
Skyty zárazy menší mohou mít charakter až lokál-
nich kalamit. Produkuje velké množství semen,
která dlouhodobě přečkávají v půdě (prokaza-
telně 10 let, ale pravděpodobnědéle) a při výse-
vu jetele sezárazy opět objevují. Hlavní způsob
šíření na větší vzdálenosti je speirochorie (šíření
semen zárazs osivem pěstované rostliny), na bliž-
ší vzdálenosti převládá anemochorie (šíření vzdu-
chem), hydrochorie (šíření semenpůdní vodou)
aergasiochorie(šíření semenyulpívajícími naze-
mědělských strojích, nářadí apod.). V letech
1964—1996registrována jako karanténní plevel
a pod vlivem fytokaranténních opatření podstat-
ně ustoupila.

3. Orobanche artemisiae-campestris GAUDIN—
zárazašupinatá Tab. 79/3

Orobancheartemisiae-campestrisVAUCHERex GAUDIN
FI. Helvet. 4:179, 1829. - syn.: Orobanche loricata REI-
CHENB.Iconogr. Bot. (Pl. crit.) 7:41, 1829.

Byliny drobné až středně velké, 15—30(—55)
cm vys., žláznaté, žlázky i jejich stopky světlé,
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bělavé až světle žluté. Lodyha na bázi prstovitě
nebo hlízkovitě ztlustlá, žlutavá, světle hnědá
(okrová), častotakésčervenofialovým (purpuro-
vým) nádechem, dole hustě, nahoře řídce olistě-
ná. Listy úzce kopinaté, 8—15mm dl., šikmo od
lodyhy odstálé. Květenství válcovité, mnohokvě-
té a husté, v dol. části často řídké, 5—25cm dl.;
listeny úzké, dl. špičaté, ± stejně dlouhé nebo
omálo delšínežkoruna.Kališní segmentyvolné,
7—13mm dl., členěnéve 2 cípy více neždo 1/2
a častoažk bázi, výjimečně celistvé nebopřední
cíp segmenturedukovaný v drobný zub, cípy ka-
lišní velmi úzké a dlouhé, z úzce kopinaté báze
ažniťovité; koruna trubkovitá, téměř rovná (hřbet-
ní linie od báze zakřivená, ve stř. části téměř rov-
ná nebojen mírně zakřivená,k hor. pysku výraz-
ně sehnutá), 15—18(—22)mm dl., žlutavá,purpu-
rovŠ žilkovaná, při ústí nafialovělá, hor. pysk
téměř celokrajný, vykrojený až dvoulaločný, la-
loky zaokrouhlené, drobně zubaté, dol. pysk
31aločný,laloky podlouhlé, zaokrouhlené,nepra-
videlně drobně zubaté; nitky tyčinek srůstají-
cí s trubkou korunní do 3-4 mm od báze koruny,
při bázi nebo až do 1/2 chlupaté, v hor. části
roztr. žláznaté, vz. lysé, prašné váčky pozvolna
zašpičatělé, na švech krátce chlupaté, (1,5—)
1 mm dl.; čnělka hustě žláznatá, bliz-
na červenofialová (purpurová). Semena 0,3 mm
dl. Vl.

2n= 38(čR: 4b.Lab.střed.,9.Dol- Povit.)
Poznámka : Hot,titelé:Artemisia campestrisL.
Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh dobře

rozlišitelný podlehluboce (více neždo 1/2a častoaž k bázi)
členěnýchkališníchsegmentův dlouhéavelmi úzkécípy. Zá-
měnynetypicky vyvinutých jedinců jsou možnésOrobanche
minor a O.picridis. Determinacealbinotických rostlin O. ar-
temisiae-campestrispomocí klíčů založenýchna znacíchbar-
vy blizny není možná, vyznačují se však charakteristickou
stavbou kalicha.

Variabilita: Poměrněčastose vyskytují rostliny čás-
tečně až zcela postrádající světle fialové zbarvení (žilkování
koruny, blizna).Tito albinotičtíjedinci sevyznačujíbledavým,
světle žlutým zbarvením bez další pigmentace a zpravidla
drobným vzrůstem.Vznikají v důsledkuoslabeníhostitelene-
bo při úplném přerušení spojení s hostitelem, vyskytují se
i v populacíchnormálněvybarvenýchjedinců.Částečněnebo
úplně albinotické rostliny byly několikrát popsányz různých
míst areáludruhujako infraspecifické taxony, např.z Pyrene-
jí O. loricata var.nava NOULĚr(syn. O. loricata f. nouletii
BECK),z Hainburgskýchkopců v RakouskuO. loricata var.
albostigma GILLI a z dolního Povltaví (Praha-Podbaba) O.
loricata subf. pragensis HOSTICKA(HOSTICKA1956). Taxoncy
mický význam však tyto odchylky nemají.

Ekologie a cenologie: Skalní stepi, hor-
ní hrany skalních stěn, výslunné svahy. Xerofyt
a heliofyt, osídlující velmi mělké, propustné,
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neutrální až slabě zásadité půdy, ojediněle na pů-
dách hlubších, skeletovitých. Zpravidla na čedi-
čích, spilitech a jiných, často metamorfovaných
bazaltechanavápencíchnaskalnatýchvýchozech
s řídkým vegetačnímkrytem. V nejteplejších ob-
lastech v otevřených, často reliktních společen-
stvech svazů Festucion valesiacae a Helianthemo

cani-Festucion pallentis a podsvazu Potentillo
arenariae-Festucenion pallentis (svazAlysso-Fe-
stucion pallentis). Populacezárazy šupinatéjsou
navětšiněsvých lokalit velmi slabé(častojen jed-
notlivé rostliny s víceletými absencemivýskytu).

Rozšíření v CR: Vzácněv nejteplejších
oblastechtermofytika.V Čecháchv Českémstře-
dohoří, v dolním Povltaví jen v kaňonu Vltavy,
vČeskémkrasuvsoučasnostisjistotoujennaVel-
ké hořeu Karlštejna. Značně izolovaný výskyt ve
skalním komplexu Albertových skal v kaňonu
Vltavy vysunutý do oblasti mezofytika ve střed-
ním Povltaví souvisí s rozšířením v dolním Po-

vltaví. Na Moravě druh znám pouzez vrchu Há-
dy v Brně a ze dvou lokalit v blízkosti Mikulova
(max.: Radobýl u Litoměřic, 390 m; Velká hora
u Karlštejna, ca 400 m). A—Mapy: HOLUBet ZÁZ-
VORKAin Červená kniha 1999:264.

T: 4b.Lab.střed.(Babětín,vrchVrabinec;Ústí nadLa-
bem-Střekov,vrch Sedlo; hrad Střekov; Rtyně nad Bílinou,
vrchChotyně;VelkéŽernoseky,Kalvárie;Radobýl),8.Čes.
kras (Karlštejn, Velká hora; Koda u Srbska), 9. Dol. Povlt.
(Zlončice —Chvatěruby; Libčice nad Vltavou; Praha: Sedlec,
PodbabaaPodhoří), 17b.Pavl.kop.(Mikulov, Svatý kopeček),
17c.Milov.-valt. pah.(Sedlec,Mušlovský kopec[Liščí vrch)),
20b. Hustop. pah. (Brno, Hády). - M: 41. Stř. Povit. (Nalžo-
vické Podhájí,NPR Drbákov.Albertovy skály).

Celkové rozšíření: Středoevropskýdnłh s přesahem
dojv. ajz Evropy.JižníPortugalskoapřilehláčástMaroka,j.
Španělsko, jv. Francie,s.Itálie,Švýcarsko,stř.Německo,Ce-
chy, j. Morava, jz. Slovensko, Dolní Rakousy a z. Maďarsko.
Uváděn z Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Makedonie,
Ukrajiny aj. Ruska(dolní Don), pravděpodobnětéž naKav-
kazeav Íránu.Rozšířenítohotodruhuzejménavjv. ajz. Čás-
ti areáluje nejasnévzhledemk taxonomickéobtížnosti skupi-
ny anestejnémupojetídruhu (spojovánípředevšímsO.picri-
dis).—Mapy: MEUSELeta]. 1978:413(ut O. loricata); HULTĚN
NE 1986:854; KREUTZ1995:65; UHLICH,PUSCHet BARTHEL
1995:230.

4. Orobanche picridis F. W. SCHULTZ—záraza
hořčíková Tab. 79/4

Orobanchepicridis F.W. SCHULTZBot. Literatur-BIätter,
Regensburg (Nümberg) (= Annalen der Gewächskunde
5:504, 1830.—Syn.: Orobancheloricata var.picridis (F.W.
SCHULTZ)BECK in HALÁCSYet BRAUNNachtr. Fi. Nieder-
Österr.135, 1882.—O.artemisiae-campestrissubsp.picridis
(F. W, SCHULTZ)O. BOLôs et a). FI. Manual Paisos Catalans
1214, 1990.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs.Austro-Hung., no 2599.

Byliny drobné až středně velké, (10—)25—50
(—70)cm vys., žláznaté, žlázky i jejich stopky svět-
lé, bělavé, šedavé až světle žluté. Lodyha na bázi
mírně prstovitě nebo hlízkovitě ztlustlá, bělavá až
bledě žlutá, s± světlenafialovělým ažhnědavým
odstínem,nahořeřídce,dolehustěji olistěná,v hor.
části bělavěaž našedlemoučnatá od krátce stop-
katých žlázek, dole olysalá. Listy úzce kopinaté,
dl. zašpičatělé, mm dl., odstálé,jen
někdy k lodyze přitisklé. Květenství válcovité,
mnohokvěté, v hor. části husté, v dolní řídké, (5—)
10—30(—35)cm dl.; listeny tvarem i velikostí lis-
tům podobné,dl. zašpičatělé, zpravidla omálo del-
ší než koruna. Kališní segmenty volné, 7—8(—15)
mm dl., nabázi nesouměrněúzcevejčité, do 1/2
členěnéve2 cípy, někdy též celistvé, cípy dl. za-
špičatěléaž šídlovité, často vidlicovitě rozestálé;
koruna trubkovitá, jen málo dolů ohnutáažrovná
(hřbetní linie koruny od báze mírně zakřivená, ve
stř. části jen mírně dolů ohnutá až téměř rovná, na
hor. pysku jen málo dolů skloněná), 14—16(—20)
mm dl., bělavánebožlutavá, hor. pysk ažilky pur-
purové(nafialovělé),hor.pysk vykrojený aždvou-
laločný, drobně zubatý, dol. pysk 31aločný, laloky
na vrcholu trojúhelníkovité, nepravidelně drobně
zubaté,stř. lalok delší než postranní; nitky tyčinek
srůstající s korunní trubkou do 2—4mm od báze
koruny,odbázeažnad1/2svédélky přitiskle chlu-
paté, v hor. části lysé nebo s ojedinělými nebo až
četnými nestejně dlouhými stopkatými žlázkami,
prašníky krátce zašpičatělé až hrotité, našvu chlu-
paté, (1,3—)1,4-1,5(—1,7) mm dl.; čnělka s roz-
troušenými,krátcestopkatými ažpřisedlými Žláz-
kami, blizna purpurová (červenofialová). Semena

mm dl. Vl.
2n = 38 (extra fines)
Poznámka I : Hostitelé: Picris hieracioides L.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh zaměňo-
vaný s nejblíže příbuznými druhy Orobanche minor a O. ar-
temisiae-campestris.Kališní segmentyu O.picridis jsou zpra-
vidla do 1/2členěnéve2častovidlicovitě rozestálécípy± stej-
né velikosti (rozdíl oproti O.artemisiae-campestris,kterámá
kališní segmentyčleněnéčastoaž k bázi). Drobnéexempláře
O. picridis v herbářovaném stavu jsou obtížně odlišitelné od
O. minor (rozdíly ve stavběkalicha nevýrazné).Orobanche
picridis sevyznačujecharakteristickým oděnímhor. části Io-
dyhy v květenstvía podním, lodyha je hustěžláznatá(mouč-
natá)krátkými šedobílými stopkatými žtázkami.Sjinými dru-
hy rodu Orobancheje O.picridis zaměňovánajen ojediněle.
Za O. picridis bývají někdy považovány drobné exempláře
O. caryophyllacea. ostatních druhů zárazse odlišuje
tvaremkališníchsegmentů(segmentyvětšíchrozměrů,přede-
vším v dolní části širší, ažširoce vejčité).

Variabilita: Monofágní, málo variabilní druh. Indivi-
duální proměnlivostje jen kvantitativní povahyv závislosti na
nestejnévyživovací kapacitěhostitelských rostlin.
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Ekologie a cenologie: Mladé i starší,
většinou svahové úhory, terasy aokraje vinic aza-
hrádek, sesuvová či jinak otevřená stanoviště se
strženým drnem, na hlubokých, vysýchavých, zá-
saditých ažneutrálních, dusíkem chudých půdách
na slínovcích (opuky), vápencích a slepencích,
spraších a svahových hlínách (často s podkladem
čediče).Ve společenstvechsvazůDauco-Melilo-
tion a Arrhenatherion. Charakteristický je její
výskyt na trvale erodovaných půdách na otevře-
ných svažitých plochách nebo na místech s čer-
stvě strženým drnem vzniklých např. terasová-
ním, lokálními půdními sesuvyči rozrytím v pod-
mínkách iniciálních stadií společenstev svazu
Dauco-MeIiIotion, zejména asociace Dauco-Pic-
ridetum GORSin OBERDORFER1967. Postupným
zapojováním a zatravňováním porostu hostitel
i zárazamizí. V letech s klimaticky nepříznivým
počátkem léta záraza hořčíková vykvétá v pod-
zimním období (X—XI), rostliny jsou však zpra-
vidla sterilní.

Rozšíření v ČR: V termofytikuvkolinním
stupni, ojediněle ve stupni planárním, výjimečně
vmezofytiku.V Čecháchdostivzácnějenvs.po-
loviněúzemí(Českéstředohoří,Mělnicko), dosti
vzácně na stř. a j. Moravě; hojnější jen lokálně
a dočasně (okolí Radobýlu u Litoměřic; Duna-
jovické kopce u Dolních Dunajovic). V součas-
nostivČecháchznámajen naněkolikalokalitách
v pásu teras nad pravým břehem Labe od Velkých
Žemosekpo Štětí.Na Moravěv současnostijen
v okolí Mikulova (především Dunajovické kop-
ce), na úhorech na Pouzdřanské stepi a v Bučo-
vické pahorkatině. Vertikální rozšíření v rozsahu
25()--400 m. A —Mapy: HOLUBet ZÁZVORKAin
Červená kniha 1999:267.

T: 4a.Loun.střed.(Želenice,Kaňkov;Most,Čepirožská
výšina;Raná),4b.Lab.střed.,4c.Úštěc.kotl. (Zahořany,Ho-
lý vrch; Encovany—Hrušovany), 7b. Podřip. tab. (Roudnice
nadLabem, vrch Sovice;Kochovice—Radouň;Štětí; Strážni-
ce, Travnocestnĺ-Zadnĺ důl), 7c. Slán. tab. (Hleďsebe), 16.
Znoj.-bm. pah. (Brno, Obřany), 17a.Dunaj. kop., 17b.Pavl.
kop. (Dolní Věstonice),17c. Milov.-valt. pah.(Milovice; Sed-
lec, Liščí vrch), 19.B. Karp. step, (Velká nadVeličkou—Su-
chov;Strážnice,vrchŽerotín),20a.Bučov.pah.(Marefy;Sno-
vídky; Cetechovice, dvůr Rozárov; Roštín —Honěti-
ce),20b.Hustop.pah.(Brno, Hády; Pouzdřany),21a.Han.pah.
(Hněvotín). M: 51. Polom. hory (Nové Tupadly —Horní Zi-
moř; Chloumek, Záskalí), 63e. Poličsko (Vendolí), 68. Mor.
podh.Vysoč.(Chlumu Svitávky;Bořitov,Malý Chlum;Ču-
čice, Plánice), 72. Zábř.-unič. úv. (Vítošov).

Literárníúdaje:T: 2a.Žatec.Poohří(Postoloprty),7a.Li-
boch. tab. (Keblice, Humenský vrch; Chotěšov,Bažantnice).
—M:44.Mileš.střed.(Milešovka),63e.Poličsko(ŠirokýDůl),
63h. Svit. úv. (Svitavy),

Celkové rozšíření: Evropa od pobřeží Atlantiku na
východdoz.Asie.Rozšířenaodj. Portugalskaaj. Španělska,
FrancieaAnglie,přesBelgii,Dánsko,j. Švédsko,Švýcarsko,
s. Itálii, z a stř.Německo,j. Polsko,Cechy,Moravu,Sloven-
sko, Maďarsko a Rakousko do Rumunska a Bulharska a dále
doMalé Asie, Moldávie, na Krym, pravděpodobně téžnaUkra-
jině (Lvovskáoblast)avj. Rusku (oblastdolního Donu), Kav-
kaz a Zakavkazsko; uváděna též z Maroka. Rozšíření ve v. čás-
ti areáluje nedostatečněznámé.—Mapy: KREUTZ1995:129;
UHLICH, PUSCHet BARTHEL 1995:230.

5. Orobanche reticulata WALLR. — záraza síť-
natá Tab. 80/1

Orobanche reticulata WALLROI'H Orobanches Gen. Diask.

42, 1825.—Syn,: OrobancheplatystigmaREICHENB.Iconogr.
Bot. CPI.crit.) 7:31, 1829.- O.pallidiflora W. et GR.FI. Si-
les., ed. 3, 2/1:233, 1829. - O.procera KOCH in RÖHLING
Deutschl. H., ed. 3, 4:438, 1833. -O. scabiosae KOCHin ROH-
LINGDeutschl. FI., ed. 3, 4:440, 1833. -O. cirsii FRIESMan-
tissa 3:58, 1842 vel Summa Vegetab. 1:193, 1846 [non vidi].
—O.hygrophilaBROGGERFlora, Regensburg,ser.n., 13:33—34,
1855.—O.proceravar.dentiferaČELAK.S.-b.Königl.Böhm.
Ges.Wiss., Cl. math.-natur., prag, 885:12, 1885.—O. reticu-
lata f. (W. GR.)BECKBibi. Bot. (Monogr. orob.)
19:218, 1890. —O. reticulata f. procera (KOCH) BECKBibi.
Bot. (Monogr.Orob.)19:218,1890.—0.reticulata var.procera
(KOCH)DRUCEJ. Bot. 49:301, 1911. - O. reticulata subsp.
pallidiflora (W. et GR.) HAYEK in HEGI III. FI. Mitteleuropa
6:151, 1914.- O. reticulata var.pallidiflora (W. etGR.) BECK
in ENGLERPflanzenreich 96(4/261 ):159, 1930.—O. reticulata
subsp.procera (KOCH)DOSTÁLFolia Mus.Rer.Natur.Bohem.
Occid., ser. bot. 21:12, 1984.

Byliny středněvelké až mohutné,
(—90)cm vys., žláznaté, alespoň některé žlázky
nebojejich stopky (zejménav květenství) tmavé,
červenofialové (purpurové), ostatní žlázky (ze-
jména na lodyze) bělavé až světle žluté. Lodyha
tlustá, na bázi výrazně prstovitě nebo hlízovitě
ztlustlá, žlutavá, často červenavě až purpurově
zbarvená, dole hustě, nahoře oddáleně olistěná.
Listy kopinatéažvejčité, zašpičatělé,(10—)15—25
mm dl., od lodyhy odstávající nebo k lodyze
přitisklé, listy při bázi lodyhy šir. kopinaté až troj-
úhelníkovité, k lodyze přitisklé. Květenství větši-
nou velmi dl. válcovité, (10—)30—45cm dl., mno-
hokvěté, nahoře husté, dole řidší až s květy oddá-
lenými (jen u některých hostitelských typů krátké
a řídké); listeny tvarem a velikostí listům podob-
né, kratší nebo delší než koruna, sušením tmav-
noucí až černající. Kališní segmenty volné, jen
ojediněle vpředu srostlé, celistvé, při bázi kopi-
naté,nesouměrné,ažšir. vejčité, krátcenebopro-
dlouženě zašpičatělé, 8—10mm dl. nebo nestejně
dvoucípé, v suchém stavu někdy černající; koru-
na trubkovitá až zvonkovitě rozšířená, mírně dolů

Tab.80: I Orobanchereticulata, Ia —květ.—2 0. alba subsp.alba, 2a—květ.—3 0. alba subsp.major, 3a—květ.
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ohnutá (hřbetní linie od báze obloukovitě zahnu-
tá a ve stř. části se napřimující, někdy téměř rov-
ná, na hor, pysku znovu vzhůru zahnutá, někdy
však celá, zvláště při odkvétání, obloukovitě za-
křivená), 14—20(—25)mm dl., od báze bělavá ne-
bo žlutavá, v hor. části narůžovělá, červenofialo-
vá, tmavě purpurová až černofialová, někdy až
téměř k bázi červenofialově zbarvená (± v hor. 1/3
při usušeníaž černající), s tmavými, červenofia-
lovými žilkami, žláznatá,většina žlázek neboje-
jich stopek tmavě purpurově zbarvená, zbytky po
purpurově zbarvených žlázkách se zachovávají
i v suchémstavujako drobnétmavé(purpurovéaž
černavé) tečky, hor. pysk kýlnatý, přilbovitý, směl-
kým zářezemaždvoulaločný, laloky široké akrát-
ké, drobnězubaté,dol. pysk 31aIočný,laloky pro-
dloužené, zaokrouhlené, brvité, drobně zubaté až
zastřihované,na vrcholu smělkým zářezem;nit-
ky tyčinek srůstající s tnłbkou korunní do 2—4mm
od báze koruny, v dol. části bez žlázek, řídce chlu-
paté ažlysé, v hor. části sojedinělými přisedlými
až velmi krátce stopkatými žlázkami nebo lysé,
prašnéváčky (1,7—)1,9—2,2mm dl.; čnělka v hor.
Části s řídkými přisedlými až krátce stopkatými
žlázkami, blizna červenofialová (purpurová). Se-
mena 0,4-0,5 mm dl. VI-VIII.

2n = 38 (extra fines)

Poznámka I : Hostitelé: Nejčastěji druhy rodů Cirsium
a Carduus: Cirsium eriophorum (L.) SCOP.,C. oleraceum
(L.) Scop., C palustre (L.) Scop., C arvense (L.) Scop., oje-
dinčle C. acaule SCOP.,C. canum (L.) ALL, C. heterophyllum
(L) HILL,C vulgare(SAVI)TEN.,CarduusacanthoidesL. aC.
crispus L

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Rostliny mo-
hutné. Druh alespoňs některými tmavě (purpurově) zbarve-
nými žlázkamizejménav horníČástikoruny.Někdyje u Stop-
katých žlázekpurpurovězbarvenajen stopkanebojen žlázka.
Purpurovězbarvenéžlázky máz našichzárazjen Orobanche
alba, s níž bývá O. reticulata nejčastějizaměňována.Purpu-
rově zbarvenéžlázky jsou na dobře preparovanémmateriálu
patrnéjako tmavé(až černé)tečky (lupa!), pozorovatelnénej-
lépe natmavéhor. části koruny pod hor. pyskem.

Pro O. reticulata jsou charakteristické nitky tyčinek v dol.
části řídce chlupaté nebo lysé, pod prašníky s ojedinělými té-
měřpřisedlými žlázkami nebolysé; laloky dol. pysku± celo-
krajné, nebrvité; laloky hor. pysku úzké, téměřuťaté;koruna
alespoň v hor. Části tmavě žilkovaná, někdy i celoplošně pur-
purově zbarvená(O. alba: nitky tyčinek v dol. části výrazně
chlupaté,podprašníkysčetnými stopkatými žlázkami, laloky
dol. pysku naokraji zvlněné,žláznatěbrvité, laloky hor. pys-
ku zřetelné, často rozestálé nebo nazpět ohrnuté; koruna čas-
to jen nažilkách Červenofialovězbarvená).

Variabilita: Polyfágní, značně plastický a variabilní
druh, ve svémareálus velkým výškovým rozsahemvýskytu
a širokou škálou stanovišť. Orobanche reticulata bývá členě-
na do dvou základníchtypů. a to na horský typ—O. reticula-
tas.str.a typ rostoucípřevážněv nižšíchpolohách—O.pallidi-
flora. Tyto dvatypy (někdy uváděnéjako samostatnédruhy)
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bývají zpravidla hodnoceny jako vnitrodruhové taxony různé
úrovně nebojsou zcela ztotožněny.Přestožejsou morfologic-
ky poměrnědobřeodl išitelné,je nutnéje považovatpouzeza
projev plasticity druhu zapříčiněný různými hostiteli a pro-
středím,V horách(např. veslovenskýchKarpatech) na loka-
litách s kontaktnímistanovišti nížinnýchahorskýchtypů hos-
titelů docházík volným přechodůmparazitů aodpovídajícím
proměnámjejich morfotypů. Horský morfotyp, odpovídající
typové O. reticulata a parazitujícína horskýchdruzíchbodlá-
ku, např.CarduusglaucinusHOLUB(z C.glaucusBAUMG.non
CAV.)v Karpatechnebo na C. defloratus L. v Alpách, se na
územíCRnevyskytuje.VeškerýmateriálzúzemíCRpatříkní-
žinnému morfotypu O.pallidiflora.

Do komplexuOrobanchereticulata patří ještě v literatu-
ře uváděnýtyp O.procera,popsanýzNěmeckazhostiteleCir-
sium arvense a charakterizovaný korunou široce otevřenou
ahřbetní linií koruny pravidelněobloukovitě zakřivenou.Om-
bancheprocerapřináleží kmorfotypu O.pallidiflora z nižších
poloh stř. Evropy; taxonomická hodnotatohoto morfotypu je
nejasná.

U rostlin rostoucíchv nižšíchpoloháchhlavněnadruzích
rodu Cirsiumje patrnáurčitávariabilita v utvářenikoruny (za-
křivení hřbetní linie. otevřenost koruny, tvar hor. a dol. pysku).
Vymezení určitých reálných taxonův této skupiněv budouc-
nosti není vyloučené, na pozadí rozsáhlé variability tohoto
komplexu je všakjejich rozkrytí značněobtížné.

Albinotické formy, a to i částečníalbíni, sev komplexu
morfotypů O. reticulata vyskytují poměrněvzácně.

Ekologie a cenologie: Staré, zatravnělé,
často přepásanéovocné sady (na Cirsium erio-
phorum, C. acaule), sušší výchozy podél lesních
potoků a vlhkých příkopů lesních silnic (na Cir-
sium palustre, C. oleraceum,C. canum, Carduus
crispus), lesní paseky (na Cirsium arvense, C. pa-
lustre, C. eriophorum), v minulosti často polní
plevel (na Cirsium arvense). Na půdách hlubo-
kých, humózních, neutrálních až zásaditých, vy-
sýchavých až mokrých; na hlínách s podkladem
slínovců, čedičů adalších bazických hornin. Apo-
fyt a mezofyt, na druhotných stanovištích v širo-
ké škále společenstev podle vazby na konkrétního
hostitele, dobře snášející zapojené porosty, polo-
stín, suchéi zvlhčené prostředí. Druh na svých
lokalitách často s mnohaletými absencemi způ-
sobenými ústupema opětovným návratemhosti-
telských druhů .

Rozšíření v ČR: V termofytiku amezofy-
tiku převážněv kolinním a suprakolinním stupni
(max.: Doupovské vrchy, Stružná, u bývalé obce
Dlouhá, 840 m). Roztroušeně až dosti vzácně, jen
v s.poloviněCechanastř.Moravě(nas.Moravě
jen u Písečné u Jeseníku). V 80. a 90. letech 20.
stol. zaznamenánv Čechách(předevšímv Ces-
kém středohoří) nárůst počtu lokalit. Chybí nebo
jen ojediněle v nejsuššíchanejteplejšíchúzemích
(j. Morava,Labskéstředohoří).Omylem uváděna
z Bílých Karpat. A —Mapy: SLAVÍKin Květena
ČR 6:57, 2000.
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T: I. Doup.pah.(KadaňskáJeseň—Pokutice:Úhošťany,
Blzeňský vrch, na Carduus acanthoides a Cirsium arvense),
4a, Loun. střed. (vz., většinou naCirsium eriophorum a C. ar-
vense),4b.Lab. střed. (Křemýž; Jenčice,Ledvinův vršek pod
Koš(álem,naCirsium arvense;Žitenice, vrchSovice [Kočka)),
7a. Liboch. tab. (Hazmburk, na Cirsium eriophorum a C. ar-
vense),I lb. Poděb.Pol. (StarýVestec,vrch Kaple, naCirsium
eriophorum a C acaule; Bříství), 13a. Rožď. tab. (Pěčice, Ba-
žantnice, na Cirsium arvense; Studce, naC oleraceum, C. pa-
lustre; Kopidlno, les Perna,naC. oleraceuma C. canum;oš-
kobrh, Kostelíček,naC. vulgare;Žehuň,Báně,na C. erio-
phorum a C. arvense), 14a.Bydž. pán. (Březina, na Cirsium
arvense; Holín u Jičína, na C. arvense), 15c. Pard. Pol. (Par-
dubice, Nemošická stráň, na Cirsium arvense), 17c. Milov.-
valt. pah.(Bulhary), 20a.Bučov. pah.(Hlubočany,
ský háj, naCirsium arvense,Carduusacanthoidesa C. cris-
pus), 20b. Hustop. pah. (Kroužek, na Cirsium arvense;
Klobouky,Časkov,naCirsiumarvensea Carduuscrispus),
21b. Hornomor. úv. (Grygov, les Království, na Cirsium ca-
num; Troubky nad Bečvou). —M: 29. Doup. vrchy (Stružná,
u bývalé obce Dlouhá, na Cirsium arvensea C heterophyl-
lam), 44, Mileš. střed. (Hradišťany), 51. Polom. hory (Stráž-
nice, vrch Strážnice, na Cirsium eriophorum), 61b. yništ. úv.
(Hradec Králové, les Obícka, na Cirsium palustre•, Zdelov —
Kostelec nad Orlicí, na C. oleraceum), 71c. Drah. podh. (Sla-
tinice, Velký Kosíř), 74a.Vidn.-osobl. pah.(Písečná,naCirsi-
um oleraceum).

Literárníúdaje:T: 4b.Lab střed.(ÚstínadLabem),I lb.
Poděb.Pol. (Křinec), 16.Znoj.-brn. pah.(Modřice), 17b.Pavi.
kop. (Mikulov), 20b.Hustop.pah. (Čejč;Šardice).—M: 41.
Stř.Povlt.(Praha-ToČná,Šance),68.Mor.podh.Vysoč.(Zblo-
vice, Peksův mlýn).

Celkové rozšíření: Evropa od Velké Británie a sv.
Španělskapo Kaspickémoře:naseverudopobaltskýchre-
publik, na jihu po Itálii a Řecko.—Mapy: MEUSELet al.
1978:412; HULTĚN NE 1986:855; KREUTZ 1995: 137; UHLICH,
PUSCH et BARTHEL 1995:226.

6. Orobanche alba WILLD. —záraza bílá

Orobanchealba STEPHANex WILLDENOWsp. Pl. 3:350,
1800.—Syn. : OrobancheepithymumDC. in LAM.et DC. FI.
Frang., ed. 3, 3:490, 1805. -O. rubra SM. in SM. et SOWERBY
Engl. Bot. 25, tab. 1786, 1807. - O. chassia FORMÁNEKVerh.
Naturforsch. Ver. Brünn 35:178, 1897 et in Deutsche Bot. Mo-
natsschr. 15:197, 1897.

Byliny drobné (8—30 cm vys.) až mohutné
(20—65cm vys.), žláznaté, alespoňněkteré žláz-
ky nebo jejich stopky (zejména v květenství) tma-
vé, červenofialové (purpurové), ostatní žlázky (ze-
jména na lodyze) celé světle žluté. Lodyha na bázi
mírně prstovitě nebo až hlízovitě ztlustlá, bělavá,
růžová nebo s červenofialovým (světle purpuro-
vým) odstínem, dole hustě, nahoře řídce olistěná.
Listy 10—20mm dl., v hor. části lodyhy šir. ažúz-
cekopinaté,prodloužené,od lodyhy šikmo odstá-
lé, dol. listy kopinaté až vejčitě kopinaté. Květen-
ství krátce až dl. válcovité, (4—)7—20(—40)cm dl.,
řídkéneboalespoňv hor. části husté;listeny kopi-
naté,kratší nebo i delší nežkoruna. Kališní segmen-
ty volné, někdy v mládí vpředu srostlé, většinou

celistvé, kopinaté až vejčité, dl. zašpičatělé, (5—)
7—14mm dl., často s oddáleným drobným cípem
až nesouměrné a nepravidelně dvoucípé, cípy ko-
pinaté,dl. zašpičatělé,někdy ažniťovité, žilkova-
né; koruna trubkovitá, rnírně obloukovitě ohnutá,
až šir. otevřená, zvonkovitá, ± zahnutá (hřbetní li-
nie mírně dolů ohnutá, někdy ve stř. části se na-
přimující až téměř rovná, pod hor. pyskemvzhů-
ru obrácená), (12—)15—25(—30)mm dl., bělavá až
žlutavá, směrem k ústí růžová, načervenalá až čer-
venofialová (světle nebo i tmavě purpurová), žil-
kovaná, alespoň některé žlázky nebo jejich stop-
ky tmavě purpurově zbarvené (zbytky po tmavě
zbarvených žlázkách se zachovávají v suchém
stavujako drobné tmavé tečky zejménav hor. 1/2
trubky korunní a na hor. korunním pysku), hor.
pysk kýlnatý, celistvý nebo mírně dvoulaločný, la-
loky šir. zaokrouhlené až téměř uťaté, dopředu
směřující až mírně vzhůru obrácené, nepravidel-
ně drobnězubaté,dol. pysk 31aločný,laloky širo-
ké a krátké, zaokrouhlené až téměř uťaté, na okra-
ji zvlněné,žláznatěbrvité až zastřihovanědrobně
zubaté, mírně dolů skloněné; nitky tyčinek srů-
stající s korunní trubkou jen při bázi nebo málo
výše (do 3mm nad bázi korunní trubky), nitky do-
le bez žlázek, chlupaté, v hor. části dosti hustě žláz-
naté, ve stř. části (vz. celé) lysé, prašnéváčky na
švechpapilnatčchlupaté, (1,7—)I mm
dl.; čnělka pod bliznou žláznatá, blizna purpuro-
vá (červenofialová). Semena 0,3—0,4mm dl. Kvě-
ty aromatické. V—VI.

Poznámka: Hlavní rozlišovací znaky: Druh s alespoň
některými žlázkami tmavěpurpurově zbarvenými.Zbytky po
purpurovězbarvenýchžlázkáchsezachovávajína dobře pre-
parovaném materiálu zejména na povrchu hor. části koruny ja-
ko drobnétmavé(purpurovéažčernavé)tečky (lupa!), Purpu-
rovězbarvenéžlázky nebojejich stopkymáz našichdruhůjen
ještě Orobanche reticulata (rozl išenĺ obou druhů viz tam). Oro-
banche alba má charakteristický zvlněný a žláznatě brvitý
okraj korunníchcípů. Ombanchealba bývá častěji zaměňo-
vánas ostatními druhy zárazs purpurově zbarvenoubliznou
(předevšímsO.caryophyllacea).

Variabilita: Oligofágnĺ druh, velmi variabilní přede-
vším v intenzitě zbarvení koruny [od čistě (mléčně) bílé po
intenzivněpurpurovou], tvaru koruny (trubkovitá až Šir.Otcv-
řená), v délce a hustotě květenství. Byla popsána řada variet
a forem, většinou se však jedná o taxonomicky bezvýznamné
odchylky, ekomorfózy a morfotypy podmíněnéhostiteli či in-
dividuálnĺ abnormity.Komplex O.alba vyžadujedalšístudium
v celém areálu druhu.

Materiál Orobanche alba z našeho území lze rozčlenit do

dvou základníchtypů —O. alba subsp.alba a subsp.major.
Oba taxonyjsou odlišitelné morfologicky, ekologicky aspeci-
fickou vazbounaurčité hostitele.Svým výskytemsev rozsáh-
lých oblastechvzájemněvylučují, v Čecháchnejsouznámy
lokality ani větší oblasti se společným výskytem obou sub-
speciĺ, naMoravě byly oba hostitelské morfotypy zazname-
nánynalokalitáchMarefy,ŠévyaŽeletice,NaAdamcích.
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Celkové rozšíření: Druh s rozsáhlým eurasijským
areálem sahajícím od atlantského pobřeží Evropy po Himálaj.
AreálzahrnujeBritskésouostroví,z. Španělsko,Francii,stř.,
j. ajv. EvropunaseverpoSasWAnhaltskoaDuryňsko,Če-
chy,Moravu,Slovenskoajv. Polsko(v j. Švédskujen izolo-
vanývýskyt naostrovechGotlandaÖland),Ukrajinu(včetně
Karpat), evropskéRusko (naseverpo homíDněpr ahorníVol-
hu); MaláAsie,Zakavkazsko,Írán,jz. Sibiř,Himálaj.Rozší-
řenfvev. části areálunedokonaleznámé.—Mapy: HULTÉNNE
1986:854; KREUTZ 1995:49; UHUCH, PUSCH et BARTHEL
1995:225.

la Byliny drobné, cm vys.; květenství
krátce válcovité, řídké, s 5—15(—20)květy,
prašníky(1,7—)1,8—2,3(—2,6)mm dl. (Thymus)

(a) subsp.alba
b Byliny statné, 20-65 cm vys.; květenství dl.

válcovité, v hor. části husté, s 15—35květy,
prašníky (2,0—)2,3—2,7(—2,9)mm dl. (Salvia)

(b) subsp.major

(a) subsp.alba —zárazabílá pravá Tab. 80/2
Orobanche alba subsp. alba. —Syn. : Orobanche epi-

thymumDC. [var.] minor CELAK.Prodr.FI. Böhm. 2:341,
1871.

Exsikáty: Extra fines: Exs. DUFFOUR,no 6424. —FI.
Distr. Bacov. Exs., no 73. —FI. Exs. Austro-Hung., no 2598.

Byliny drobné, 8—25(—30)cm vys., žláznaté,
alespoň některé žlázky (zejména v květenství) ne-
bo jejich báze tmavé, červenofialové (purpurové),
ostatní (zejména na lodyze) celé světle žluté. Lo-
dyha většinou tenká, na bázi mírně prstovitě až
hlízkovitě ztlustlá, bělavá, růžová až světle červe-
nofialová. Listy kopinaté (dol. listy mírně seroz-
šiřující), 10—15mm dl. Květenství s 5—15(—20)
květy, (4—)7—15(—30)cm dl., krátce válcovité až
hlavaté, ojediněle prodloužené, ale pak řídké,
s dol. květy oddálenými; listeny většinou stejně
dlouhé nebo kratší než koruna. Kališní segmenty
volné, celistvé ažnepravidelně dvouzubé, úzce ko-
pinaté až kopinaté, (5—)7—10(—14)mm dl.; koru-
na (12—)15—20(—25)mm dl., trubkovitá, často
však šir. otevřená až zvonkovitá (hřbetní linie mír-
něobloukovitě zakřivená, podhor. pyskemvzhů-
ru obrácená), bělavá nebo žlutavá, směrem k ústí
na žilkách i mimo ně růžová, načervenalá až Čer-
venofialová, s četnými různědlouhými stopkatý-
mi žlázkami, alespoňněkteré žlázky nebo jejich
bázetmavé,červenofialové,hor. pysk koruny kýl-
natý, celistvý nebo dvoulaločný, laloky široké
a krátké, zaokrouhlené až uťaté, dol. pysk 31aloč-
ný, laloky široké, na okraji vykousávané, zvlněné,
žláznatě brvité; nitky tyčinek dole chlupaté, v hor.
části dosti hustě žláznaté, ve stř. části lysé nebo
celé lysé; prašníky na švech papilnatě chlupaté,
(1,7—)1,8—2,3(—2,6)mm dl-; čnělka pod bliznou
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žláznatá, blizna purpurová (vínově červená).
V-VI.

2n= 38(čR:Hustop.pall.)
Poznámka I: Hostitelé:PřevážněThymussp.div., vně-

kterýchúzemíchněkdytéž Clinopodium vulgareL.; ojediněle
Origanum vulgare L.

Pozná mka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Hlavní rozdí-
ly vůči subsp.major jsouuvedenyv klíči. Rostliny subsp.alba
jsou drobné,s lodyhou tenkou, s květenstvímkrátceválcovi-
tým ařídkým, skvěty kratšími sotevřenoukorunou,Časněvy-
kvétající, po krátké doběkvetení sebrzy rozpadajíaz porostu
mizí. Rostliny subsp.major jsou celkověstatnější,s lodyhou
tlustou,dole hlízkovitěztlustlou, po odumřenípřetrvávajícído
následujícíhoroku, s delší, trubkovitou korunou, purpurově
červenézbarveníkoruny,lodyhy i žlázekje intenzivnější.Do-
ba květu vůči subsp.albaje 0 2—4týdny pozdější.

Variabilita: Rostliny subsp.alba jsou velmi proměnli-
vév barvěkvětu.Castosevyskytujírostlinyskvětynedosta-
tečněvybarvenými, světle růžovými až bělavými (Odtudepi-
teton alba).Ojediněle sev populacíchnormálně zbarvených
jedinců vyskytují úplní albíni s korunouažprůsvitněČimléč-
ně bílou, u nichžzcelachybí purpurověčervenábarva(žilko-
váníkoruny, žlázekablizny). Naproti tomu sevyskytují rost-
liny s intenzivně(tmavě)vínově červenězbarvenými koruna-
mi. Oba tyto extrémní případy variační šíře byly vícekrát
popsányjako různé infraspecifickéjednotky.

Odchylnější morfotyp představují rostliny vyrostlé na
Clinopodiumvulgare(častějšínapř.naČeskokrumlovských
vápencích),lišící seod rostlin vyrostlých na mateřídouškách
vyššímvzrůstem,protáhlejším (do 30 cm dl.), avšakřídkým
květenstvím.

Ekologie a cenologie: Výslunné travnaté
stráně, skály, skalní stepi, škrapová pole v kraso-
vých oblastech, staré, zestepnělé úhory, opuštěné
vinice; na mělkých, propustných, vysýchavých,
živinami bohatých půdách, méně často na půdách
skeletovitých, hlubokých (sprašeasvahovéhlíny).
Heliofyt a kalcifyt, převážně na vápenci (na vá-
pence vystupuje i do vyšších poloh), někdy též na
dalších bazických podkladech obsahujících váp-
ník (vápnité pískovce, slepence, andezity, spraše),
příležitostněna hadcíchi silikátech (j. Čechy).
V otevřených společenstvech především z řádů
Festucetalia valesiacae a Alysso-Sedetalia. Ne-
zřídka se objevuje i na hlubších půdách v květ-
novém období v porostech ještě před zapojením
okolní vegetace nebo v trvale nezapojených xe-
rotermních trávnících na výslunných křovina-
tých svazích a rozrušovaných svahových hlínách
a spraších,méněčastona jižních svazích v leso-
stepích a lesních lemech ve společenstvech řádu
Quercetalia pubescenti-petraeae, svazů Gerani-
on sanguinei, Prunionfruticosae, Bromion erecti
adalších.V ČR(naj. Moravě)nejčasnějirozkvé-
tající záraza (V—VI).

Rozšíření v ČR: Poddruhvázanýpřede-
vším na krasové oblasti a vápencové výchozy
zejména v teplých oblastech v kolinním stupni.
V severnípolovině Čechvzácně,v současnosti
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známy jen jednotlivé lokality z okolí Podbořan
a z Hradčanskýchstěn.Chybí v Českémstředo-
hoří a v dolním Povltaví, ojedinělé doklady z oko-
lí Loun aMostu pocházejí z 19. stol. avýskyt nebyl
novodoběpotvrzen.V jižní poloviněCechizolo-
vanáarelas centremvýskytunaČeskokrumlov-
ských vápencích, odkud vyznívá do Chvalšinské-
ho Předšumavĺ, na Vyšebrodsko, do Kaplického
mezihoříaSoběnovskévrchoviny.VoblastiČkyň-
ských vápenců jen u Sudslavic, na Strakonických
vápencích chybí. Ve stř. Povltaví jen jednotlivé lo-
kality podélVltavy po Prahu(Zbraslav),Český
kras, na Křivoklátsku jen v kaňonu Berounky.
Dosti hojnýjen na Českokrumlovskýchvápen-
cích, kde vystupuje do stupně submontánního
(max.: Chvalšinské Předšumaví, Horní Planá,
Koňský vrch, 868 m, vrchol). Na Moravě roztrou-
šeně na sever po Moravskotřebovské vrchy, na j.
Moravě místy až dosti hojně (Pavlovské kopce,
Hustopečská pahorkatina), v Bílých Karpatech
chybí nebo jen ojediněle. Zavlečen na rudiště
u Třince.V ČR probíhás. hranicesouvislého
areáludruhu.—Mapy: ŠMARDAXM 1963:map.
172 (Morava, včetně subsp. major).

T: l. Doup.pah.(Buškovice),2a.Žatec.Poohří(Dolán-
ky), 4a. Loun. střed. (Bořeň u Bíliny; Sedlec uMostu), 7c. Slán.
tab.(Netovice),8.Čes.kras(SvatýJanpodSkalou;KodauSrb-
ska;Karlštejn: vrchy Doutnáč,Velká hora, Bučina aJavorka;
Praha,HlubočepyaButovické údolí), 16.Znoj.-brn. pah., 17a.
Dunaj. kop„ 17b.Pavli kop., 17c.Milov.-valt. pah.(Milovice;
Bulhary; Hlohovec), 18a. Dyj.-svr. úv. (Nový Přerov, Přerov-
ský vrch; Nové Mlýny), 18b. Dolnomor. úv. (Bzenec, Dúbra-
va; Rohatec; Josefov); 19. B. Karp. step., 20a. Bučov. pah.,
20b. Hustop.pah.,21a.Han.pah.(Drysice; ftrešov; Kvasice),
21b.Homomor.úv.(Žešov,Cikánskákuchyně).—M: 32.Kři-
vokl. (jen v kaňonu Berounky: Týřovická skála; Velká Pleš;
Certova skála; Nezabudickéskály; Žloukovice, Kabečnice),
37d.Čkyň.váp.(údolíVolyňkyuSudslavic),37i.Chvalš.Před-
šum. (Dobročkov u Ktiše; Jablonec; Horní Planá. Koňský
vrch),371.Ceskokr.Předšum.(místy,zejménavokolí České-
ho Krumlova a na Vyšenských kopcích až dosti hojně), 37m.
Vyšebr. (Rožmberk; Hlásná; VYŠŠÍBrod), 37n. Kapl. mezih.
(Kaplice —Blansko; Malonty; Malšín —Dolní Dlouhá), 370.
Kaň. Malše (Malče), 37q. Soběn.vrch. (Soběnov,PustéSka-
liny; Klení, Vysoký kámen), 41. Stř. Povit. (Praha-ZbrasIav,
Závist; VranénadVltavou,Homole;Štěchovice;Smilovice;
Cholin, Holý vrch; Křepenice, Dubový vrch; Solenice), 52.
Ral.-bez. tab. (Hradčany), 63h. Svit. úv. (Březová nad Svita-
vou), 63k. Moravskotřeb. vrchy (Malíkov, vrch Horka; Lud-
víkov, Spálenývrch; Bělá u Jevíčka),67. Českomor.vrch.
(Knínice; Slavonice,vrch Šibeňák),68. Mor. podh.Vysoč,
(Boskovice;Úsuší;Adamov;údolí Oslavy: Ketkovice,Ket-
kovskýhrad,Čučice,PlánicealesZátišíuSenorad;Podmolí
uZnojma), 71a.Bouz.pah.(VranováLhota—Vranová;Hvozd;
Jesenec—Ladín), 84a.Besk. podh. Ořinec, rudiště).

Literární údaje(bezrozlišenísubspecií):T: 4b.Lab.střed.
(Stadice—Hliňany;Neštědice,Kozí vrch), 8.Čes.kras(Ra-
dotín. PR Radotínské údolí a Zmrzlík; Karlík, Karlické údo-
lí), 10a. Jenšt. tab. (Dolní Chabry —Brnky), 12. Dol. Pojiz
(Mělnická Vrutice; Hostín), 5c. Pard. Pol. (Poběžovice). 18b.

Dolnomor. úv. (Vlkoš; Hodonín), 21a. Han. pah. (Domamys-
lice —Seloutky). —M: 24a. Cheb. pán. (Cheb), 32. Křivokl.
(Zdejcina), 41. Stř.Povit. (Živohošť;Hrazany,Ostromeč;Nal-
žovické Podhájí, NPR Drbákov, Albertovy skály), 44. Mileš.
střed. (Milešovka; Březina), 45a. Loveč. střed. (Deblík; PO-
hořany,Křížováhora),53a.Ceskolip.kotl. (Chotovice),65.
Kutnoh. pah. (Kaňk —Sedlec), 68. Mor. podh. Vysoč. (Leto-
vice; Kunštát, Holý Chlum; Doubravník; Veveří; Vladislav;
Klučov, Klučovská hora; Kramolín, Dřínová hora; Zblovice,
Peksůvmlýn;Čížov),7la. Bouz.pah.(Pěčíkov;Veselí),71b.
Drah. ploš. (Březinky, Nectavskéúdolí; Milkov), 72. Zábř.-
unič. úv. (Zábřeh;VítoŠov;Mohelnice; Stavenice,SvatýJosef;
Loštice;NovéZámky,Jelenívrch; Šternberk),73b.Hanuš.
vrch. (Zábřeh—DolníHynčina; Mírov), 74a.Vidn.-osobl. pah.
(Jindřichov), 76a. Mor. brána vl. (Odry),

Celkové rozšíření: V celém areálu druhu.

(b) subsp.mqjor (ČELAK.)ZÁZVORKA—záraza
bílá šalvějová Tab. 80/3

Orobanchealba subsp.major (ČELAK.)ZÁZVORKAin
KIRSCHNERet ZÁZVORKAPreslia 72:88, 2000. —Syn. : Oro-
bancheepithymumDC.[var.) majorČELAK.Prodr.FI.Böhm.
2:341, 1871. - O. alba STEPHANex WILLI). f. maxima BECK
Bibi. Bot. (Monogr. orob.) 19:210, 1890.

Byliny zpravidla mohutné, 20—65cm vys.,
hustě žláznaté, žlázky dl. stopkaté, žlázky v kvě-
tenství nebo jejich stopky červenofialové, v dol.
části lodyhy převážně světle žluté. Lodyha tlustá,
na bázi nápadněprstovitě až hlízovitě ztlustlá, na-
žloutlá, růžová až červenofialová, dole hustě, na-
hoře řidčeji olistěná. Listy kopinaté (dolní vejčitě
kopinaté), prodloužené, 10—20mm dl. Květenství
dl. válcovité s 15—35květy, celé nebo alespoň
v hor. části husté, (10—)15—35(—40)cm dl., nejdo-
lejší květy oddálené; listeny listům podobné,vět-
šinou stejně dlouhé jako květy nebo delší. Kališní
segmenty volné, někdy (v mládí) vpředu slabě
srostlé, vejčité, kopinaté, zpravidla nepravidelně
dvoucípé ažcelistvé, někdy s oddáleným drobným
cípem, (5—)7—14mm dl., cípy zašpičatělé, kopi-
naté, vz. až niťovité, žilkované; koruna trubkovi-
tá, téměř rovná až mírně dolů ohnutá (hřbetní linie
mírně dolů ohnutá, ve stř. části se napřimující až
téměř rovná), 12—25(—30)mm dl., při bázi žluta-
vá, směrem k ústí na žilkách i mimo ně načerve-
nalá až (sytě) červenofialová, s četnými nestejně
dlouhými stopkatými žlázkami, většinažlázekne-
bo jejich stopek červenofialově zbarvená, hor.
pysk koruny kýlnatý, dvoulaločný, laloky široké
a krátké, zaokrouhlené, zvlněné, dol. pysk 31aloč-
ný, laloky naokraji žláznaté, brvité až zastřihova-
ně drobně zubaté; nitky tyčinek dole bez žlázek,
chlupaté, v hor. části dosti hustě žláznaté, vz. ly-
sé, prašníky na švech papilnatě chlupaté, (2,0-)
2,3—2,7(—2,9)mm dl,; čnělka pod bliznou žlázna-
tá, blizna purpurová (vínově červená).VI—VII.
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Poznámka I : Hostitelé: SalviapratensisL. a S. nemo-
rosa L., ojediněle též S. verticillata L.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky viz u subsp.
alba, str. 500 a O. reticulata, str. 498.

Variabilita: Homogenní taxon, žádné výraznější od-
chylky nebyly pozorovány.Albinotičtí jedinci, často se vy-
skytujĺcĺ u subsp.alba, nebyli zaznamenáni.

Ekologie a cenologie: Výslunné travnaté
svahyaprosvětlenékřovinaté stráněnasvahových
hlínách a spraších,na stanovištích přirozených
i uměle vytvořených (meze, terasy,výsypky), na
půdách hlubokých, hlinitých až mírně skeletovi-
tých,neutrálníchažzásaditých.V otevřenýchi za-
pojených travinobylinných společenstvech nej-
Častěji ze svazů Festucion valesiacae, Arrhena-
therion a Bromion erecti.

Rozšíření v CR: V Čecháchhojnějijen
v Lounském středohoří v prostoru mezi Louny
aMostem, mimo tuto oblast jen jednotlivé lokali-
ty v sz.částiČech.NaMoravědostivzácněv j.
polovině území, větší soustředění lokalit jen ve
stepníchBílých Karpatech.V termofytiku av tep-
lých územíchmezofytika v kolinním stupni, pře-
vážně ve výškách 200-350 m (max.: Pavlovské
kopce, vrcholová plošina Děvína, 540 m). Rozší-
řenĺ nedokonale známé.

T: 2a.Žatec.Poohří(Lenešice—Postoloprty),4a.Loun.
střed., 4b, Lab. střed. (Kučlĺn, Trupelnĺk; Lovoš, jjz. svah), 7a.
Liboch. tab. (Křesín, vrch Visálek), 7b.Podřip. tab. (Roudni-
ce nad Labem, vrch Sovice; Vražkov, vrch Vínck), 7d. Bčlo-
hor. tab (Kováry), I lasVšet.Pol. (Veleň), 16. Znoj.-brn. pah.
(Brno, Obřany), 17b.Pavl. kop. (Pavlov, vrcholová plošina Dě-
vína), 19.B. Karp. step.,20a.Bučov. pah. (Prasklice; Komo-
řany,Maléstrany;Marefy,Sévy;Krumvíř, rezervace„Louky
podKumstátem”),20b.Hustop.pah.(Hustopeče;Želetice,Na
Adamcích). —M: 45a. Loveč. střed. (Babiny, Winterberg), 70.
Mor. kras (Ochoz u Brna, Lysá hora aOchozská jeskyně), 78.
B. Karp. les. (Častější v j. Části).

Literární údaje: T: 4b. Lab. střed. (Radovesice,Kajba
aVršíček).—M: 44.Mileš.střed.(Štěpánovskývrch).

Celkové rozšíření: Dosudznámazestř. Evropy, roz-
Šíření nedostatečně známé.

7. Orobanche caryophyllacea SM.—záraza hře-
Tab. 81/2bíčková

Orobanehe earyophyllacea SMITHTransact. Linn. Soc.
London 4: 169, 1798.—Syn. : Orobanche vulgaris POIRETin
LAM.Encycl. 4:621, 1798.-O. galii DUBYBot. Gall. 1:349,
1828.-O. strobiligena REICHENB.Iconogr.Bot. crit.) 7:38,
1829.

Exsikáty: Extra fines: HAYEKFI. Stir. Exs., no 1084.—
SMľRNOWPl. Armen. Ross., no 837.

Byliny drobné až středně velké, (15—)25—60
cm vys., žláznaté,žlázky ajejich stopky bělavéaž
světle žluté. Lodyha na bázi mírně prstovitě až
mírně hlízkovitě ztlustlá, dole bledožlutá, výše

světle hnědofialová nebo celá žlutavá až bělavá,
v hor. části řídce, v dol. části hustě olistěná. Listy
úzce až šir. kopinaté, 10—25mm dl., dol. listy šir-
ší, až vejčitě kopinaté, od lodyhy mírně odstálé.
Květenství krátké a málokvěté až prodloužené,

cm dl., většinou řídké, s dol. kvě-
ty často značně oddálenými, někdy v hor. části
husté; listeny listům podobné,stejnědlouhé jako
koruny neboo málo delší. Kališní segmentyvol-
né nebovpředu vysoko (až 4 mm) srostlé, vejči-
té, 10—16mm dl., zpravidla až do 1/2 členěné ve
2 nestejnécípy, někdy přední cíp drobný, nevý-
razný,ojediněle segmentyi celistvé; koruna tn.lb-
kovitá až úzce zvonkovitá, 17—25(—35)mm dl.,
mírnědolů zakřivenáav hor. částipřilbovitě sklo-
něná linie koruny na bázi zakřivená, ve
stř. části mírně zakřivená až téměř rovná, v hor.
části zřetelně skloněná a na hor. pysku vzhůru ob-
rácená,někdy též jedním nepravidelným oblou-
kem zakřivená), světle hnědofialová (lila) až svět-
le nachovánebo ažnarůžovělá, hor. pysk kýlnatý,
široký, vykrojený, laloky zaokrouhlené, dol. pysk
31aločný, laloky zaokrouhlené až zašpičatělé, té-
měř stejnědlouhé; nitky tyčinek přisedající při bá-
zi koruny nebosrůstající s korunní trubkou až do
3—5mm od báze, nitky v dol. 1/2 hustě chlupaté,
bez žlázek, výše ažk prašníkům dosti hustě žláz-
naté, zřídka téměř lysé, prašníky na švech papil-
natě chlupaté nebo lysé, (2,2—)2,4—2,9mm dl.;
čnělka pod bliznou žláznatá,vz. lysá, blizna pur-
purová (vínově červená). Semena hnědá, 0,3—0,4
mm dl. Květy aromatické. (V—)VI.

2n = 38 (extra fines)
Poznámka I : Hostitelé: Různí zástupci z čeledi Rubi-

aceae:nejčastějiGaliumalbumMtLL., G. veruntL, G. sylva-
ticum L.; méně ČastoG. odoratum (L.) SCOP.,G. mollugo L.,
G. schultesii VESTa G. glaucum L.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Orobanche ca-
ryophyllaceaje častěji zaměňovánas O. alba a O. reticulata,
od nichžseodlišuje světlými žlázkami. Listeny O.caryophyl-
laceajsou v dolní částirýhovanésezřetelněvyniklou žilnati-
nou(rozdíl zejrnénaproti O.alba slisteny téměřhladkými, ne-
rýhovanými).Poměrněčastosevyskytujícíalbinotickérostli-
ny O. caryophyllacea sesvětle zbarvenou(bělavou) bliznou
jsou zpravidlapovažoványzaO. lutea.Jejichodlišení bezzku-
šenosti či srovnávacího materiálu je obtížné.

Variabilita: Oligofágnĺ, dosti variabilní druh, vytváře-
jícĺ množství odchylných morfotypů i individuálních abnor-
mit netaxonovépovahyjako následek hostitelské závislosti
a ekologických vlivů. V minulosti bylo popsánomnoho růz-
ných variet, forem a subforem, rozdělovanýchdo jednozna-
kových skupin, např.podle barvy koruny, délky koruny, za-
křivení hřbetní linie koruny, tvaru kalicha,odění nitek tyčinek
atd.Jednarostlinatakmohlabýt přiřazenak několika takovým
jednotkám.

Tab.81: I Orobancheelatior, la —květ. —20. caryophyllacea, 2a—květ.—30. teucrii, 3a—květ.—4 0. lutea, 4a—květ.
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Proměnlivost se nejvíce týká zbarvení celé rostliny a ze-
jména barvy koruny. Nezřídka seobjevují Částečnínebo úpl-
ní albíni jen s bazálnípigmentací; jsou to většinoudrobnější
rostliny ažsvětležlutavé nebonahnědlébarvy, u nichž
sedalší pigmenty nevytvářejí. I pornčrnčstabilní znak—pur-
purovč červenáblizna—přecházíu úplných albínů do bělavé
nebo světle žluté barvy. rostliny byly několikrát popsány
z různých míst celkovéhoareálujako variety, z našehoúzemí
(Praha,VelkáChuchle)jako var.sulphureaCELAK.Prodr.FI.
Böhm. 2:341, 1871 (syn. O. stmbiligena REICHENB.).Barev-
né odchylky tohoto typu sevyskytují v populacích normálně
vyvinutých rostlin, vznikají v důsledku nutričního deficitu
nebo přerušeníspojenís hostitelema též v důsledku silného
zastínění(zárůstu)rostlin. Zpravidla bývají též menšíhovzrů-
stu.Determinacetěchtoindividuálních morfotypůje podleklí-
čů obtížná.

Rostliny z xerotermníchstanovišť(skalních stepí)parazi-
tující např. na Galium glaucum, vykazují mírně xeromorfní
charakter,jsou menšíhovzrůstu skratšímkvětenstvím,kratší-
mi květy ahustšímavýraznějšímžláznatýmoděnímcelé rost-
liny než,je tomu u typických rostlin vyrostlých v mezických
podmínkách.Z našehoúzemí (okolí Znojma) byla popsánaf.
fallax BECK,charakteristickádrobnýmvzrůstem,málokvětým
květenstvím a malými, nanejvýš 19mm dl. květy. Morfolo-
gicky homogennískupinu rostlin nižšího vzrůstu (do 30 cm
výšky) tvoří též zárazyparazitující naGalium odoratunt, vy-
skytující seobčas ve světlých sušších lesích.

Ekologie a cenologie: Suššíi svěžítrav-
natéakřovinatéstráně,světlélesy,lesní lemy apa-
seky, zarostlé i výslunné skály, meze. Na půdách
neutrálních až zásaditých, vysýchavých i čerstvě
vlhkých, minerálně bohatých, na bazických pod-
kladech (čediče, slínovce, vápence). Mezofilní
druh, upřednostňující mírně zastíněné stanoviště,
snáší však i výslunné polohy skalních stepí. Para-
Zit více druhů hostitelů s různou ekologickou vaz-
bou, jehož výskyt je vázán na různá stanoviště
s nejrůznějšími typy primárních i sekundárních
společenstev.

Rozšíření v ČR: V současnosti v někte-
rých oblastech až roztroušeně, avšak v rozsáhlých
územích vzácný nebo chybí. Druh demontánního
charakteru, vázaný převážně na lesnaté oblasti (na
Slovenskuhojný vevápencovýchadolomitických
oblastech montánního stupně Karpat), převážně
v kolinním a suprakolinním stupni v termofytiku
amezofytiku, ojediněle ve stupni submontánním.
V severnípoloviněCech(najihu poSázavuaČes-
ký kras)místyažroztroušeně,v j. poloviněCech
chybí; vzácný nebochybí zejménav teplých ro-
vinných i pahorkatinných územích (Polabí, Stře-
dočeskátabule),častějšíje v Českémstředohoří
(včetně Milešovského a Lovečkovického středo-
hoří). Na Moravě častěji v Moravském krasu,
v teplých jihomoravských pahorkatináchvzácně,
zBílýchKarpatlesníchchybějíúdaje(max.:Čes-
késtředohoří,Milešovka, ca700m). Nejčastěji se
vyskytující druh zárazy u nás,v minulosti místy
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až dosti hojný, v posledních desetiletích silně
ustoupil. Následující přehled rozšíření obsahuje
též historické, nověji nepotvrzenévýskyty.

T: I. Doup,pah.(jen v okolí Kadaně),2a.Žatec.Poohří
(Údlice,Údlickýháj;Čejkovice),2b.Podboř.kotl.(Očihovec),
4a.Loun.střed.,4b.Lab.střed.,4c.Úštěc.kotl. (Zahořany),6.
Džbán (Bílichov, Bílichovské údolí; Milý; Hřešice; Ostrov
u Jedomělic; Stochov, Honice; Kladno, les Kmčí), 7a. Liboch.
tab. (Hazmburk; Jeřetĺn u Libochovic; Keblice, Humenský
vrch; Rochov; Roudnicenad Labem,Habrovka), 7b. Podřip.
tab.(RoudnicenadLabem,vrchSovice;Říp), 8.Čes.kras,9.
Dol.Povlt.(Praha,Šárka),I Ib.Poděb.Pol.(Křinec,vrchCho-
tuc;Nymburk; Oškobrh,Kostelíček; Kolín, Na vinici), 12.Dol.
Pojiz. (Kosmonosy), 13b. Mladobol. chl. (Mladá Boleslav,
Chlum), 15b.Hrad.Pol. (Malšovice), 16.Znoj.-brn. pah.,17b.
Pavl.kop., 17c.Milov.-valt. pah.(Milovice, Milovický les;Val-
tice, Rajsna), 19.B. Karp. step. (Blatnička, Kobylí hlava), 20a.
Bučov.pah.(Komořany,Malé strany;VětrníkyuDražovic;Ko-
žušice),20b.Hustop. pah.(dosti vz.).—M: 25a. Krušn.podh.
vl. (KrásnýLes), 32.Křivokl. (Nová Hut), 41.Stř. Povlt. (Pra-
ha-Zbraslav, Závist; Vrané nad Vltavou, Homole; Davle; Pi-
kovice —Luka pod Medníkem), 44. Mileš. střed., 45a. Loveč.
střed.(více lokalit v jz. části), 68. Mor. podh.Vysoč. (Ketko-
vice —Senorady, údolí Oslavy; Lelekovice; Bítov, Comštejn),
70. Mor. kras, 71c. Drah. podh. (Račice, Valcha), 76a. Mor.
bránavl. (Štramberk,Kotouč).

Literární údaje:T: 2a.Žatec.Poohří(Žatec;Lmešice—
Postoloprty),3.Podkruš.pán.(Teplice;CervenýHrádek;Mi-
chanice), 6. Džbán (Svinařov; Libušín), 7a. Liboch. tab. (Krab-
čice, Na vinici), 7c. Slán. tab. (Jemníky), 9. Dol. Povlt. (Pra-
ha, Lobkovická zahrada;Praha,Podbaba;Brnky), IOa.Jenšt.
tab. (Dolní Chabry), IOb. Praž. kotl. (Praha, Stromovka), I lb.
Poděb. Pol. (Podhořany u Ronova, Nový Dvůr), 12. Dol. Po-
jiz- (Mladá Boleslav,Choboty), 13b.Mladobol. ch). (Ctiměři-
ce —Semčice), 15c. Pard. Pol. (Kunětická hora u Pardubic;
Chrudim), 2 t a. Han. pah. (Hněvotín; Vřesovice, Předina;Dob-
rotice). —M: 24b. Sokol. pán. (Karlovy Vary), 41. Stř. Povit.
(Živohošt),51.Polom.hory (LhotkauMělníka),65.Kutnoh.
pah. (Tupadly), 68. Mor. podh. Vysoč. (Bílovice —Adamov),
83.Ostr.pán.(ČeskýTěšín).

Celkové rozšíření: Mírný pásEvropyodFrancie ajv.
Angliedo z. aStředníAsie. VeStředozemívzácněji(j. Špa-
nělsko,Itálie,Řecko),naseverupoEstonskoavětšíčástevrop-
ského Ruska; Kavkaz; jz, a Střední Asie. Nejisté jsou lit. údaje
zes.Afriky (Alžírsko),v.Asiea s.Cíny.—Mapy:MEUSELet
al. 1978:414; KREUTZ1995:73; UHLICH,PUSCHet BARTHEL
1995:227.

8. Orobanche teucrii HOLANDRE —záraza ožan-
ková Tab. 81/3

Orobanche teucrii HOLANDREFI. Moselle 2:322, 1829.
Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 912.

- FI. Exs. Bavar., no 1155.- SCHULTZHerb. Norm., no 1109.

Byliny drobné,(10—)20—25(—30)cmvys.,žláz-
naté, žlázky a jejich stopky světle žluté. Lodyha
nabázi mírně prstovitě ažhlízkovitě ztl ustlá, svět-
le žlutá se světle hnědofialovým odstínem. Listy
krátké a široké (zejména dolní), vejčitě kopinaté
až vejčité, 10—15mm dl., (2—)3—4(—5)mm šir.,
k lodyze přitisklé nebošikmo vzhůru odstávající,
širokou bází lodyhu zčásti objímající, světle až
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tmavě hnědé, tmavší než lodyha. Květenství vej-
covité až krátce válcovité, málokvěté, s 5—15(—20)
květy, řídké, 5—10cm dl.; listeny vejčitě kopina-
té, stejně dlouhé nebo kratší než koruna. Kališní
segmenty volné nebo vpředu při bázi 1—3mm
srostlé, 7—10mm dl., do 1/3—1/2 členěné ve 2 cí-
py, cípy šir. kopinaté, krátce ažvelmi dl. zašpiča-
tělé; koruna trubkovitá, úzká, k ústí jen málo se
rozšiřující, mírným obloukem dolů ohnutá až té-
měř rovná [hřbetní linie v dolní 1/3(—1/2)oblou-
kovitě ohnutá,vestř.části téměř rovná,k hor. pys-
ku náhlepřilbovitě skloněná], 18—20(—23)mm dl.,
světle hnědofialová (okrově špinavě fialová), tma-
věji žilkovaná, na bázi světlejší, žlutavá až běla-
vá, někdy (v mládí) celá světle žlutá, hor. pysk
celistvý nebomírně vykrojený, nepravidelnědrob-
nězubatý,dol. pysk31aločný,laloky uťaté,naokra-
ji brvité, drobnězubaté,stř. lalok často lžicovitý,
jen o málo delší než postranní; nitky tyčinek srů-
stající s korunní trubkou do 3(—5)mm odbáze ko-
runy, nitky při bázi bezžlázek, přitiskle až kolmo
odstálechlupaté,v hor. částižláznatéaněkdy krát-
ce a řídce chlupaté,prašníky navrcholu prodlou-
ženě špičaté nebo jen krátce hrotité, na švu krát-
ce chlupaté, (2,0—)2,2—2,4(—2,5)mm dl.; čnělka
ahor. část semeníku spřisedlými nebokrátce stop-
katými žlázkami, blizna červenofialová (hnědo-
fialová). Semenavejcovitá, 0,3—0,5mm dl. VI.

2n=38(čR: 17c.Milov.-valt.pah.)
Poznámka I: Hostitelé: Teucrium chamaedrys L.,

v sousedních územích též 1: montanum L.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky:Za Orobanche
teucrii jsou nejčastěji považovány druhy O. alba (hostitel Thy-
mus) aO. caryophyllacea (hostitel Galium). Chybná určení na
schedáchv herbáříchi v literatuře vznikají pod vlivem mylně
stanoveného hostitele —ožanky —která různé druhy záraz na
stanovištích Častodoprovází. Orobanche teucrii je morfolo-
gicky nejbližší druhu O. caryophyllacea (oba druhy sevyzna-
čujĺ světlými žlázkami a purpurovou bliznou). Orobanche ca-
ryophyllaceaje oproti O. teucrii charakteristickámohutnějším
vzrůstem [rostliny (15—)25—60cm vys.], delším a řidším,
(7—)10—25(—30)cm dl, květenstvím, delší mm
dl.l, širší a přilbovitě skloněnou korunou, delšími kališními
segmenty( 10—16mmdl.), delšími (10—25mmdl.), užšímia Io-
dyhu neobjímavými listy. Orobanchealba seodlišuje alespoň
na koruně purpurově zbarvenými žlázkami, otevřenější ko-
runní trubkou a užšími listy.

Variabil i ta: V celém areálu morfologicky poměrně Sta-
bilní, nepříliš variabilní druh. Proměnlivost uvnitř jediné na
našemúzemíznámépopulacese týká jen nestejnéhovzrůstu
rostlin v závislosti na individuální úživnosti hostitele. Nevy-
barvenérostliny, které jsou celé žlutě zbarvené(včetněbliz-
ny), byly popsányjako f. aureaTEYBER.Tyto od mládí trvale
žlutě zbarvenérostliny sevyskytly i u nás.

Ekologie a cenologie: Jižně až západně
orientované svahy na vápencích, vápnitých pís-
kovcích, sprašícha svahových hlínách v teplých
oblastech v xerotermních, nepříliš zapojených

krátkostébelných trávnících, někdy v doprovodu
řídkých křovin. Roste na propustných, mělčích
i hlubokých zásaditých ažneutrálních půdách, vět-
Šinouve společenstvechtřídy Festuco-Brometea.

Na lokalitě u Milovic sevyskytuje na západ-
ně orientovaném svahu na hlubokých půdách
na svahových hlínách v přirozených společen-
stvech ze svazuBromion erecti, v nadmořské výš-
ce 160—170 m.

Rozšíření v ČR: Druh na území ČR dosud
sjistotou známý z jediné lokality u Milovic u Mi-
kulova. Tento výskyt tvoří s. hranici areálu druhu.
Nejbližší známé výskyty jsou v okolí Bratislavy
(Plavecké Podhradie, vrch Pohanská; Devínská
Kobyla u Bratislavy a Hainburgskékopcenaúze-
mí Rakouska) a dále v s. předhůří Alp j. od Du-
naje.A—Mapy:HOLUBetZÁZVORKAin Červená
kniha 1999:268.

T: 17c.Milov.-valt. pah. (Milovice, Milovická stráň).
Nebyl potvrzen výskyt O. teucrii v Labském středohoří

na vrchu Lovoš u Lovosic uváděný v literatuře (KLtKA Beih.
Bot. Cbl., ser.B, 54:497, 1936).Jednásezřejměo záměnusji-
ným druhem.

Celkové rozšíření: Středoevropský, převážně alpid-
ský druh scentrem rozšíření v Alpách a jejich předhůřích. Od
PyrenejípřesFrancii,Švýcarsko,j. Belgii aj. Německo(v Po-
týní na severpo pohoří Eifel, Bádensko-Württembersko a Ba-
vorsko), Rakousko (po Dunaj; nejistý je údaj z rakouské části
Podyjí: Waldviertel, Raabsander Thaya), severněod Dunaje
jen ojediněle (j. Morava ajz. Slovensko),Maďarsko,Rumun-
sko,Bulharsko(Pirin),Slovinsko,Bosna,s.Itálie as. Řecko.
Uváděn z Korsiky, nejisté jsou údaje ze z. Ukrajiny (Lvov,
Zoločev), omylem uveden z ukrajinských Karpat (Svidovec)
az polských Pienin. —Mapy: MEUSELet al. 1978:414; BEJLIN
Parazitizm i epifitotiologija 170, 1986; KREUTZ1995:145;
UHLICH, PUSCHet BARNEL 1995:227.

9. Orobanche lutea BAUMG. — záraza Žlutá
Tab. 81/4

Orobanchelutea BAUMGAKCNEREnum. Stirp. Transsilv.
2:215, 1816.—Syn. : Orobanche rubens WALLR.Sched. Crit.
1:307, 1822. -O. medicaginis DUBYBot. Gall. 1:349, 1828.-
O.buekianaKOCHSyn.FI. German.Helvet.,ed. 2, 619, 1844.
—O. hians STEVENBull. Soc. Imp. Natur. Moscou 30/I :354,
1857. O. lutea var. buekiana (KOCH)BECKBibi. Bot. (Mo-
nogr. Orob.) 19:166, 1890.—O.prosgolica FORMÁNEKVerh.
Naturforsch. Ver. Brünn 33:52, 1895.—O. linczevskyi Novo-
POKR.Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR 13:327,
1950.

Exsikáty: BAENITZHerb. Eur., no 3709 (ut O. medica-
ginis SCHULTZ).FI. Exs.Reipubl.Čechoslov.,no 1363.—
Extra fines: CALLIERFI. Sites. Exs., no 1138.—CALLIERIter
Taur. Tert., no 804. —FI. Exs. Austro-Hung., no 2600. —FI.
Polon. Exs., no 260.- FI. Siles. Exs., no 991.

Byliny středněvelké ažmohutné, (20—)30—65
cm vys., žláznaté,žlázky ajejich stopkybělavéaž
světle žluté. Lodyha na bázi většinou prstovitě až
hlízovitě ztlustlá, žlutavá, sešpinavě fialovým od-
stínem nebo narůžovělá, dole hustě, v hor. části
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řídceolistěná. Listy nápadněúzké aprodloužené,
kopinaté ažúzcekopinaté, 15—25mm dl., dole ca
3 mm šir., většinou šikmo vzhůru od lodyhy od-
stálé, jen dolní zřetelně širší a kratší. Květenství
dl. válcovité, (7—)10—35cm dl., většinou řídké,
listeny stejnědlouhé neboomálo delší nežkoru-
na. Kališní segmenty volné nebo vpředu srostlé,
7—12(—15)mm dl., na bázi Šir.vejčité, často až do
1/2 členěné ve 2 cípy nebo jen s předním cípem
krátkým ažnezřetelným,cípy kopinaté, dl. aúzce
špičaté,téměř stejnéaž výrazně nestejné;koruna
trubkovitá, ve stř. Části± rovná (hřbetní linie při
bázi zakřivená, ve stř. části ± rovná až mírně do-
vnitř vmáčklá a k ústí koruny skloněná), 20—32
mm dl., žlutá, často sešpinavě hnědofialovým (li-
la) nádechem a nafialovělým žilkováním, hor.
pysk kýlnatý, vykrojený aždvoulaločný,laloky za-
okrouhlené ažuťaté,dol. pysk 31aločný,laloky dol.
pysku téměř stejné, všechny laloky koruny na
okraji nepravidelně drobně zubaté až zastřihova-
né; nitky tyčinek srůstající s korunní trubkou do
3—6mm od bázekoruny, nitky v dol. části bez žlá-
zek, hustě chlupaté, ve stř. části ± lysé, v hor. čás-
ti řídce žláznaté (někdy však hustě žláznaté nebo
lysé), prašné váčky na švech papilnatě chlupaté
nebo olysalé, (-2,4) mm dl.•,čnělka
pod bliznou s dlouhými stopkatými žlázkami,
blizna žlutá. Semenaca0,4—0,5mm dl. Květy aro-
matické. (V-)VI.

2n= 38(čR: 4b.Lab. střed.)
Poznámka I: Hostitelé: Medicago falcata L., méně

často (v polích) M. sativa L., ojediněle M. x varia MARTYN.
Poznámka 2: Hlavnírozlišovacíznaky:Častějizamě-

ňovánasO.elatior aO.alsatica, případněsežlutavými (albi-
notickými) rostlinami druhůsčervenofialovoubliznou (O. ca-
ryophyllacea, O. alba). Druh charakteristický hřbetem korun-
ní trubky ve stř. části rovným až dovnitř mírně prohnutým,
úzkými a dlouhými listy aabsencíčervenébarvy (rozdíly pro-
ti O. elatior). Zřídka se vyskytují rostliny O. lutea s korunní
trubkou dolů ohnutou (var. buekiana), které nelze determino-
vat pomocí klíčů a jejichž odlišení od O. alsatica je obtížné
(viz O. alsatica, str. 511).

Variabilita: Monofágní druh, jehož variabilita sepro-
jevuje hlavně různou intenzitou zbarvení koruny. Rostliny s ko-
runnĺ trubkou světle (sírově) Žlutou byly popsány jako f.
pallens (A. BR.)A. et GR.(syn. O. lutea f. lutea BECKnon f.
typica BECK),s korunoubělavoujako f. hypoleucaBECK.Na-
opak rostliny s intenzivně až tmavě špinavě fialovým zbar-
venĺm koruny byly popsányjako f. porphyrea BECK,rostliny
s korunou při bázi bledě žlutou, v hor. části hnědavě modro-
fialovou, s čnělkou a vřetenem květenství hnědavě modro.
fialovým as bliznou jako f. lilacea BECK.Pravděpo-
dobněvšechnyvýšeuvedenéformysevyskytujínaúzemíCR,
jejich taxonomickáhodnotaje všakvětšinouzanedbatelná,in-
tenzita zbarvení koruny závisí na oslunění a vyživovacích
schopnostechhostitele.

CharakteristickýmznakemO. luteaje vestř.Části± rov-
ná korunní trubka. Zřídka, avšak pravděpodobněv rozsahu
celého areáludruhu sevyskytují rostliny s korunní trubkou
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obloukovitě dolů ohnutou.Tento případ variability, který byl
popsánzNěmeckajako O.buekianaKOCH,odpovídá rovněž
rostlinám popsaným ze Střední Asie jako O. linczevskyi
NOVOPOKR.a z Krymu jako O. hians STEVEN(CVELEV

Rostliny s obloukovitě ohnutoukorunou seojedi-
nělevyskytují v populacíchmezi rostlinami s normálněutvá-
řenou korunou ve velké části areálu druhu, a to i u nás.Příči-
navzniku tétoodchylky neníznáma.

Ekologie a cenologie: Výslunné travna-
té a křovinaté stráně, meze, křovinaté lemy, za-
travnělé terasy na svahových hlínách, na půdách
hlubokých, vysýchavých, neutrálních až zásadi-
tých s podkladem bazických hornin (čediče, sle-
pence, vápence, slínovce, spraše).Váže se na růz-
ná přirozená společenstva třídy Festuco-Brome-
tea, ale často i na další, druhotná společenstva
různého typu s výskytem Medicago falcata. Oje-
diněle, avšak často ve velkém množství, se O. lu-
tea vyskytuje v polích jako parazitický plevel na
vojtěšce.

Rozšíření v ČR: Roztroušeně ve větší
části termofytika, méně často v teplých oblastech
mezofytika. V rozsáhlých oblastech chybí (celá
j. polovina Cechna jih od Prahy). Častějšíjen
v Labském středohoří, Hustopečské pahorkatině
a v Bílých Karpatech. V pahorkatinách ve stupni
kolinním a suprakolinním ve výškách 200—450m
(max.: Bílé Karpaty, Strání, v. svah Lesné a Po-
rážky. ca 600 m). Historické lit. údaje nelze
plně využít, druh byl v minulosti (do konce 19.
stol.) nesprávně rozlišován (spojován s O. elatior
SUTI'ON).

T: 2a. žatec. Poohří (Tuchořice), 2b. Podboř.kotl. (Mu-
koděly, Klíčovka), 4a. Loun. střed. (Kozly, Tobiášův vrch), 4b,
Lab.střed..4c.Úštěc.kotl. (Zahořany,Holý vrch;Encovany),
6. Džbán (Kladno, Motyčĺn), 7a. Liboch. tab. (Keblice, Hu-
menskývrch;Křesín,vrchRohatec),7b.Podřip.tab.,8.Ces.
kras (Praha, Velká Chuchle; Radotín, Radotínské údolí), 9. Dol.
Povlt. (Klecany—Brnky,Zlatý kopec;Praha,Bruska), I Ib.Po-
děb. Pol. (Lysá nad Labem, Semická hůra a Přerovská hůra;
Kfinec, Chotuc; Kolín, Na vinici; Vrdy; Starkoč), 12.Dol. Po-
jiz. (Kosmonpsy,Baba), 13a.Rožď. tab. (Vlkava, Hněvanov;
Patřín, Bažantnice; Dymokury, Holý vrch: Hradčany), 14a.
Bydž. pán. (Cerekvice nadBystřicí, lesLysice), 15b.Hrad. Pol.
(Opočno,vrch Chlupatýstávek;Mělčany), 15c.Pard.Pol. (Be-
nešovice,vrch Štrampouch;Chrudim;Chrast;Luže—Stře-
mošice), 16. Znoj.-bm. pah. (především v okolí Brna a Znoj-
ma), 17b.Pavl.kop., 17c.Milov.-valt.pah.(Milovice; Úvaly,
Kameníky;Valtice, Rajsna),18a.Dyj.-svr. úv. (NovéMlýny),
18b.Dolnomor. úv. (Milotice, Kopcoví), 19.B. Karp. step.,
20a.Bučov.pah.(Střílky, vrchBralová; Kloboučky, údolíSva-
té; Zlámanka,Trňák), 20b.Hustop. pah.,21a. Han. pah.(Kro-
měříž —Jarohněvice). —M: 51. Polom. hory (Střížovice —Vel-
ký Hubenov;Křešov—Lomy;Chcebuz:Strážnice,stráňZer-
ka), 55c.Roven.pah.(SemínovaLhota; Kněžice; Cidl ina),62.
Litomyš. pán. (Vysoké Mýto, Na vinicích a mlýn Spálenec;
Doubravice; Nedošín), 68. Mor. podh. Vysoč. (Uherčice; Bí-
tov; Vranov; Cížov, Hardeckástráň; Lukov), 69a. Železnoh.
podh.(Štěpánov—Zbožňov),76a.Mor. bránavl. (Opatovice;
Býškovice), 78. B. Karp. les.
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Literární údaje: T: 2a. Žatec. Poohří (Čermníky),4a.
Loun. střed. (Vlastislav —Pnětluky; Sedlec u Mostu; Běluši-
ce), 8. Čes.kras(Srbsko,vrchDoutnáč;Zlatý kůňu Koně-
prus).9.Dor. Povlt. (PanenskéBřežany),I lb. Poděb.Pol. (Zá-
boří nadLabem), 12.Dol. Pojiz. (Mšeno), 13a.Rožď.tab.(Ze-
huň;Tetov),t4a.Bydž.pán.(Železnice;Březina),15a.Jarom.
Pol.(žireč-Kuks), 15b.Hrad.Pol.(Smržov,Bílý kopec),15c.
Pard.Pol. Clřibřichy; Vestec),18a.Dyj.-svr. úv. (Nový Přerov,
Lange Wart), 18b. Dolnomor. úv. (Hodonín, Zbrod), 20a. Bu-
čov.pah. (Komořany,Malé strany;Větrníky uDražovic), 21a.
Han.pah.(ČelechovicenaHané,Kaple;Vřesovice,Předina).
—M: 44. Mileš. střed.(Březina), 62. Litomyš. pán.(Stradouň
—Vraclav; Poříčí u Litomyšle), 63e. Poličsko (Lubná), 66. Hor-
nosáz.pah. (Krucemburk),79. Zlín. vrchy (Příluky—Žele-
chovice nad Dřevnicí; Pozděchov —Prlov).

Celkové rozšíření: Eurasijský druh s rozsahemroz-
šířeníodz.EvropydoStředníAsie.ZápadníEvropaodv.Špa-
nělska(Katalánsko) a Francie, na severupo Belgii, Holand-
sko, v Pobaltí po Estonsko; Bělorusko; celá stř. Evropa;
jv. Evropapojv. Itálii (Kalábrie)as.Řecko;ukrajinskéarus-
ké Přičernomořĺ;Kavkaz;StředníAsie (jih), Írán.—Mapy:
KREUTZ1995:117; UHLICH,PUSCHet BARTHEL1995:228.

Význam: V oblastech s hojnějším přiroze-
ným výskytem může O. lutea příležitostně pře-
cházet do polí a zahrad jako parazitický plevel na
vojtěšce. Tyto případy jsou ojedinělé, avšak zára-
za, která se zpravidla objevuje ve velkém množ-
ství, snižuje výnos a znehodnocuje krmivo. Vý-
Skyty zárazy žluté v polích byly opakovaně zjiš-
ťovány již od poloviny 19. stol. do současnosti na
Litoměřickuv prostorumeziVelkýmiŽernoseky
aLitoměřicemi. Z vojtěškových polí byla uvádě-
na též z Hradeckého Polabí (Bílý kopec u Smržo-
va) a na Moravě doložena z Bílých Karpat lesních
(SuchovskéMlýny).

10. Orobanche elatior SUITON—záraza vyšší
Tab. 81/1

Orobanche elatior SUTTONTransact. Linn. Soc. London
4:178, 1798. —Syn. : Orobanche stigmatodes WIMM. FI.
Schles.280, 1840.- O. kochii F.W. SCHULIZFlora, Regens-
burg, 30:66, 1847. O. ritro GREN. in GR. et GODR.E. Ff.
2:635, 1853.-O. borbasiana BECKBibi. Bot. (Monogr.orob.)
19:173, 1890.-O. major auct. plur. nonL. 1753.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 1153.-
Extra fines: BAENITZHerb. Eur., s. n. (ut O. echinopis PANCÍC).
-FI. Exs.Austro-Hung., no913.- Gerb.FI. SSSR,no3795a,b.
—SCHULTZHerb. Norm., no 1639 (ut O. echinopis PETROV.).

Poznámka: Pro tento druh bylo často užíváno staré,
avšak validně publikované jméno Orobanche major L. 1753.
Vzhledemk tomu, že toto jméno nelzetaxonomicky identifi-
kovat, bylo navrženok zařazenído seznamuzavrženýchjmen
(Nomina specifica rejicienda) Kódu ICBN (TURLANDet RUM-
SEY1997).

Byliny středně velké, často však mohutné,
25—80cm vys., žláznaté, žlázky a jejich stopky
světležluté. Lodyha tlustá (jen u jedinců drobné-
ho vzrůstu tenká), na bázi prstovitě až hlízovitě
ztlustlá, dole žlutá a směrem vzhůru růžová až

červenavá, hustě olistěná. Listy v hor. části lody-
hy šir. kopinaté, pozvolna zašpičatěléa tupé, (8—)
15—18622) mm dl., (2—)3—4mm šir., v dol. části
lodyhy široké a krátké, vejčitě trojúhelníkovité,
10—15mm dl., (3—)4—8(—10)mm šir., tupé, listy
k lodyze přitisklé nebošikmo vzhůru odstálé. Kvě-
tenství válcovité, prodloužené, až (7—)10—35cm
dl., husté,mnohokvěté,někdy v dol. části skvěty
oddálenými; listeny kopinaté,± zdéli koruny. Ka-
lišní segmentyvpředu srostlé,později (za plodu)
volné, vejčité, 7—10(—12)mm dl., až do 1/2 ne-
stejně dvoucípé, dl. zašpičatělé, kýlnaté, vz. ce-
listvé, někdy s předním cípemkrátkým, nevýraz-
ným; koruna trubkovitá, jen mírně dolů ohnutá
(hřbetní linie koruny od bázek vrcholu pozvolna
zakřivená ažve stř.ahor. části téměř rovná), 15—20
(—25)mm dl., světlerůžová ažnačervenalá,při bá-
zi (výjimečně celá) bledožlutá, hor. pysk kýlnatý,
častocelistvý nebojen mírně vykrojený, dol. pysk
31aločný, laloky zaokrouhlené nebo uťaté, všech-
ny laloky na okraji nepravidelně drobně až zřetel-
nězubaté;nitky tyčinek srůstající skorunní trub-
kou do4—6mm odbázekoruny, nitky při bázi bez
žlázek, řídce chlupaté, v hor. 1/2 žláznaté, prašné
váčky na švech s ojedinělými papilnatými chlupy,
1,5—1,8(—2,0)mm dl.; čnělka v hor. části žlázna-
tá, blizna voskově žlutá. Semena 0,3—0,5 mm dl.

2n = 38 (9. Dol. Povit.)
Poznámka I: Hostitelé: Centaurea scabiosaL. Vý-

Skyty na Centaurea rhenana BOREAU,Centaureajacea L. a C.
triumfettii ALL jsou ojedinělé.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh častěji
zaměňovanýs O. lutea a O. alsaľica, avšakcharakteristický
a dobřerozlišitelný v živém i herbářovanémstavupodle širo-
kých lodyžních listů (dol. listy až trojúhelníkovité) a růžově
červenéhozbarvení rostliny (v herbářovanémstavu rostliny
světle rezavěhnědězbarvené).Zakřivení koruny nepříliš vý-
razné, v porovnání s korunou O. alsatica (koruna výrazně ob-
loukovitě dolů zahnutá) aO. lutea (koruna rovná) je interme-
dierní (viz též O. alsatica, str. 511).

Variabi lita: Druh značněplastický v závislosti nasta-
novištních podmínkáchastavu hostitele. Rostliny z úživných
stanovišťjsou mohutné,až80 cm vys., s tlustou, dole hlízovi-
těztlustlou lodyhou,s květy až25mmdl. Rostliny vyrostlé na
Živinami chudých, skalnatých a extrémně suchých stanoviš-
tich anaoslabenýchhostitelích jsou naopakdrobné(20—30cm
vys.),s květy menšími(15—20mmdl.), s lodyhou tenkou,hus-
tě olistěnou drobnými listy, charakteristické růžové zbarveni
rostlin je však zachováno. Morfotypy drobného vzrůstu byly
popsányv minulosti jako formy, např.Ĺ moravica BECK(po-
psanáz lokality Brno,Hády,skálaŠembera),f. exiguaBECK
a f. microphya BECK.Patří k nim i O. borbasiana BECK(po-
psanázChorvatska).Tytodrobnémorfotypy sevyskytují v růz-
ných oblastech areáludruhu, jejich taxonomická hodnotaje
pravděpodobně zanedbatelná.

Ekologie a cenologie: Výslunné svahy,
travnaté a křovinaté stráně, meze, lesostepi, oje-
diněle i skalní stepi.V minulosti též příležitostně
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jako plevel v polích. Termofyt, xerofyt až mezo-
fyt, rostoucí na hlubokých, neutrálních až zása-
ditých půdách vzniklých na neutrálních až ba-
zických podkladech (vápence, andezity, čediče,
slínovce, spraše,spility). Vážesena různá spole-
čenstvatřídy Festuco-Brometea(předevšímsvazu
Bromion erectö, řádu Prunetalia, svazůGeranion
sanguinei, Quercionpubescenti-petraeae aj. Z na-
Šich xerotermních záraz nejpozději vykvétající

Rozšíření v ČR: Roztroušeně až dosti
vzácněve většině fyt. okresů tenofytika a v tep-
lejších oblastech mezofytika. V jižní polovině
Čechjen na vápencích(naČeskokrumlovských
vápencích chybí), více lokalit na skalách kaňonu
Vltavy od Podbabyv Prazepo Kralupy nadVlta-
vou a v Českémstředohoří.Na Moravěčastější
v teplých jihomoravských pahorkatinách a na stř.
Moravě (zejména v Hanácké pahorkatině). V ko-
linním a suprakolinním stupni (max.: Jesenické
podhůří, Uhlířský vrch u Bruntálu, 670 m).

Poznámka: Do současné doby byl veškerý středo-
evropskýmateriál záraz,parazitujících na hostiteli Centaurea
scabiosa,jednoznačněpňřazovánk O. elatior. Některé údaje
O.elatior semohouvztahovatk teprvev nedávnédobě rozli-
šenémumorfotypu druhu O. alsatica, parazitujícímu rovněž
na C, scabiosa.

T: I. Doup.pah.(jen v okolí Kadaně),2a.Žatec.Poohří
(Bylany,vrch Větrov; Čachovice;Nechranice),3. Podkruš.
pán.(Chomutov,HorníVes,Černývrch),4a.Loun.střed.,4b.
Lab.střed.,4c.Úštěc.kotl. (SedlecuZahořan;Encovany;Dra-
hobuz; Libínky; Svařenice), 6. Džbán (Bílichov; Kladno, Li-
bušín), 7b.Podřip. tab. (Střednice,Travnocestnĺ,Přednídůl),
7c. Slán. tab.(Hleďsebe;Úžice —Neratovice), 8. Ces.kras, 9.
Dol. Povit. (roztr., převážněv kaňonu Vltavy), I I a.Všetat. Pol.
(Lysá nad Labem —Hrabanov), I lb. Podčb. Pol. (Mochov, Na
vinici; Starý Vestec, zřícenina Kaple), 12. Dol. Pojiz. (Kbel),
13a. Rožď. tab. (Dymokury, Holý vrch), 13b.Mladobol. chl.
(Sýčina),14a.Bydž. pán.(Železnice;Ostružno;Březina;Ji-
Čín,Holínský vrch), 15b.Hrad.Pol. (Habřina, lesVrázba;Smi-
řice; Smržov, Bílý kopec), 16. Znoj.-brn. pah., 17a. Dunaj.
kop., 17b.Pavl. kop., 17c.Milov.-valt. pah. (Bulhary, Milo-
vický les;Sedlec;Úvaly;Hlohovec),18a.Dyj.-svr.úv.(Nový
Přerov; Hrušky Moravská Nová Ves), 18b.Dolnomor. úv.
(Milotice), 19. B. Karp. step. (Vlčnov; Hluk, Kobylí hlava;
Nivnice; Kněždub,Celtoryje;Strážnice,vrch Žerotín;Tva-
rožná Lhota), 20a. Bučov. pah., 20b. Hustop. pah., 21a. Han.
pah.—M: 32.Křivokl. (Stradonice;Zdice,vrchPlešivec),37b.
Suš.-horaž.váp. (Rabí,Spravedlnost;Rok), 37e.Volyň. Před-
šum. (Záluží;Milčice), 37f. Strakon.váp.(Rovná—Řepice;
Strakonice, Holý vrch), 41. Stř. Povlt. (Skoupý u Petrovic),
42b. Táb.-vlaš. pah. (Chýnov, Kladrubská hora), 44. Mileš.
střed. (Milešovka), 45a. Loveč. střed. (Střekov, Velký Ostrý),
51. Polom. hory (Vědlice; Chodeč, vrch Venkluk; Strážnice,
stráňŽerka),52.Ral.-bez.tab.(StrážpodRalskem;Svéboři-

ce,Dlouháskála),53a.Ceskolip.kotl. (Skalice;ČeskáLípa),
55c. Roven. pah. (Libuň; Kněžnice), 63e. Poličsko (Široký
Důl), 631.M. Haná (Korbelova Lhota, Holý vrch), 65. Kutnoh.
pah.(Libice nadDoubravou,Hradiště),66.Hornosáz.pah.(BÍ-
lek—Malochyně),67.Českomor.vrch.(Osikys.odTišnova),
68.Mor. podh.Vysoč.,71c.Drah.podh.(Stařechovice—Ce-
chypodKosířem,Velký Kosíř), 75. Jes.podh. (Bruntál, Uhlíř-
ský vrch), 81.Host.vrchy (Rajnochovice),82.Javorn.(Valaš-
skéKlobouky).

Literární údaje:T: 7a. Liboch. tab. (Chotěšov,Bažantni-
ce), 7b.Podřip. tab. (RoudnicenadLabem, vrch Sovice), 7c.
Slán.tab.(Královice,Řípec),IOb.Praž.kotl.(Praha,Olšany),
lla. Všet. Pol. (Veliká ves), 12. Dol. Pojiz. (Mšeno), 13a.
Rožď. tab. (Oškobrh), 18a.Dyj.-svr. úv. (Hrabětice, Trávní
Dvůr). —M: 27. Tachov. bráz. (Planá u Mariánských Lázní),
37f. Strakon.váp.(Radomyšl;Krty, Tisovník; Droužetice),66.
Hornosáz. pah. (Markvartice; Sobíňov), 70. Mor. kras (Ochoz
uBrna,LysáhoraaúdolíŘíčky;Brno,Klajdovka),72.Zábř.-
unič.úv.(Loštice;Litovel; Šternberk),74a.Vidn.-osobl.pah.
(Vidnava), 76a. Mor. brána vl. (Býškovice; Jankovice),77b.
Liten. vrchy (Chvalkovice, Hradisko).

Celkové rozšíření: Eurasijský druh s rozsahemroz-
Šířeníodz.EvropydoStředníAsie.VýchodníŠpanělskoajv.
Francie,stř.Evropa,naseverpoAnglii, Dánsko,j. Švédsko,
PobaltíavětšíčástevropskéhoRuska;najihu s.Itálie, s.Řec-
ko,MaláAsie,Kavkaz,Írán,jz Sibiř,StředníAsie,Himálaj.
Uváděn též z j. Norska (TromsĎ). —Mapy: MEUSELet al.
1978:414; HULTĚNNE 1986: 856; KREUTZ1995:93; UHLICH,
PUSCH et BARTHEL 1995:234.

11. Orobanche flava F. W. SCHULTZ— záraza
devětsilová Tab. 82/4

Orobancheflava C. F. P.MARTIUSex F.W. SCHULTZBeitr.
Kenntn. Deutsch. Orob. 9, 1829.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl.Čechosľov.,no 1362.—
Extra fines: BAENr1Z Herb. Eur., no 3711. —Exs. DUFFOUR,no
5549. —FI, Exs. Austro.Hung., no 914. —FI. Exs. Bavar., s. n.

Byliny středněvelké ažmohutné, (25—)40—70
(—80)cm vys., žláznaté, žlázky ajejich stopky bě-
lavé až světle žluté. Lodyha tlustá, na bázi v ži-
Vém stavu prstovitě až vejcovitě ztlustlá a po vy-
sušenínaopak ztenčená,světle Žlutá, Častovšak
okrová, růžová až červená, na bázi hustě, v hor.
části řidčeji olistěná. Listy kopinaté, dl. zašpi-
Čatělé,od lodyhy odstávající, 10—25mm dl. (dol.
listy kratší a široké, až téměř trojúhelníkovité).
Květenství krátce až dl. válcovité, husté, nebo jen
v dol. části řídké, 10—35cm dl.; listeny tvarem i ve-
likostí listům podobné, ± zdéli koruny. Kališní
segmenty volné nebo jen v mládí dole slabě srost-
lé, kopinaté ažšikrno vejčité, celistvé nebo nestej-
ně dvoucípé, 7—10mm dl., cípy dl. zašpičatělé;
koruna trubkovitá, pravidelným obloukem nápad-
ně dolů ohnutá, k ústí jen málo se rozšiřující

Tab.82: 1Orobanchealsatica, morfotyp parazitující naPeucedanumcervaria, Ia —květ.—2 0. alsatica, morfotyp parazitu-
jícĺ naSeseliosseum.—3 0. alsatica, morfotyp parazitující na Libanotis pyrenaica, 3a—květ.—4 0. nava, 4a—květ.
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(hřbetní linie ± pravidelným obloukem zakřive-
ná), (16—)18—20(—25)mm dl., bledě až sytě žlutá,
Častonarůžověláažčervená,žilkovaná, hor. pysk
dvoulaločný, laloky zpočátku dopředu namířené,
později nazpětohrnuté,dol. pysk 31aločný,laloky
podlouhlé, na okraji zaokrouhlené a vroubkovaně
drobně zubaté; nitky tyčinek srůstající s korunní
rubkou do4—5mm od bázekoruny, nitky tyčinek
v dol. částiažnad1/2svédélky bezžlázek,shustý-
mi chlupy, v hor. části až pod prašníky žláznaté,
prašnéváčkynašvechpapilnatěchlupaté, 1,7—2,2
(—2,4)mm dl.; čnělka řídce žláznatá až lysá, bliz-
na žlutá. Semena mm dl. VII-VIII.

2n = 38 (extra fines)

Poznámka I : Hostitelé: Petasitesalbus(L.) GAERTNER
a R kablikianus TAUSCHex BERCHT.,méněčastoP. hybridus
(L.) G., M. et SCH.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh morfo-
logicky blízký a v herbářovanémstavuobtížně odlišitelný od
rostlin z komplexu O. alsatica. V živém stavu lze obadruhy
rozlišit podle barvy koruny [O. flava —koruna žlutá až růžově
červená;O. alsatica—koruna Žlutá s nafialovělým (lila) od-
stínem, nikdy červená]. Orobancheflava lze snadno identifi-
kovat podle hostitele (Petasites) a charakteristického stano-
viště (vlhké poříční porosty). Viz též O. alsatica, str. 511.

Variabilita: Druh vázaný na devětsily a poměrnějed-
notný typ stanoviště,ve svém alpsko-karpatskémareáluho-
mogennĺ.Výraznájejen proměnlivost rostlin vjejich zbarvení.
Barvakvětů, ale častoi celé rostliny, přecházíod světležluté
k růžové, rezavé až intenzivně růžovočervené. Tvorbu červe-
ného pigmentu podporuje přímé oslunění rostlin, v jednotli-
vých populacíchzárazsevyskytují jak jedinci světležlutě tak
Červenězbarvenís Četnýmipřechodnými typy.

Ekologie a cenologie: Liniově rozšíře-
nav nivách podél horských potoků amenších řek,
podél cest a silnic, někdy též vtroušena do uza-
vřených lesníchkomplexů analesní lemy. Napů-
dách hlinitých, hlubokých, vlhkých až mokrých,
živinami bohatých, humózních, neutrálních až
slabězásaditých,na flyši avápenci. Přecházíi na
sušší, často druhotná stanoviště —silniční příko-
py, silniční náspy apod. s vysýchavým půdním
povrchem.VážesenaspolečenstvasvazuPetasi-
tion ofjicinalis včetně jejich různých apofytních
variant.

Rozšíření v ČR: V karpatskémoreofytiku
anavazujícímmezofytiku v submontánnímamon-
tánním stupni, sestupujei do stupně suprakolin-
ního (min.: Bartošovice, Oderský mlýn, 235 m).
Alpsko-karpatský druh, zasahující na moravské
území ze slovenských Karpat do Radhošťských
Beskyd aJavorníků,odkud sestupujedo Beskyd-
ského podhůří, Vsetínské kotliny a navazujících
území Moravské brány. V Bílých Karpatech dos-
ti vzácně.Zárazadevětsilovábyla náhodnězane-
senado Krkonoš J. Šourkem s rostlinou devětsilu
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do jeho pokusné zahrádky v Peci pod Sněžkou
(Růžový důl, u domku čp. 198). Zde se od doby
prvního nálezu v r. 1951 trvale udržuje (zazna-
menánaještě v r. 1995). V r. 1990 zjištěna v Dol-
ním Maršově(STEFFANOperaCorcont. 32:155,
1995) a v r. 1997 v Horním Maršově, kam byla
zřejměsplavenapo Úpě z výšeuvedenélokality
v Peci pod Sněžkou.Omylem uváděna z Orlic-
kých hor. A —Mapy: HENDRYCHActa Univ. Ca-
rol.-Bi01. 1987; SLAVÍK in Květe-
na CR 6:46, 2000.

T: 19.B. Karp. step. (Korytná, údolí Lubné).—M: 76a.
Mor. brána vl. (Sedlnice; Milotice nad Bečvou; nad
Bečvou;Zámrsky; Nový Jičín, Tropické údolí; Straník; Hod-
slavice), 78. B. Karp. les. (ValašskéKlobouky. pod Jelenov-
skou; Bylnice, údolí Bylničky pod vrchemNaTatrách;Vápe-
nice—Mikulčin vrch;Suchov,údolí Kazivce aTrnovskéhopo-
toka; navíce místechúdolí potoka Jamnýmezi Suchovskými
Mlýny a Petruchovýmmlýnem; Vápenky; Radějov,pod Vý-
zkumem), 80a.Vset. kotl. (údolí Bečvy: Bystřička —Jablůn-
ka; Ratiboř,pod Jeleňovou;Vsetín, Semetín),81.Host. vrchy
(Hošťálková,údolí Štěpková),82. Javorn.(VelkéKarlovice;
Karolinka, údolí Kobylské; Huslenky), 83. Ostr. pán. (Barto-
šovice, levý břeh Odry proti Oderskému mlýnu), 84a. Besk.
podh. (údolí Ostravice:Frýdek-Místek, při soutokuMorávky
sOstravicí;Frýdek-Mĺstek, břeh Ostravice,jv. Odměsta;Me-
tylovice, Kamenec;Pržno; Frýdlant nadOstravicí; Ostravice;
údolí Olše: Nižné Lísky), 84b. Jablunk. mezih. (Hrčava, Gav-
Ionka), —O: 99a. Radh. Besk. (údolí Satiny: Lysá hora; údolí
Ostravice:StaréHamry,Šance,Růžanec,Samčanka;údolí
Smradlavé: Bílá).

ZavlečenadoKrkonoš: 93a.Krk. les.(Pecpod Sněžkou,
Růžovýdůl, 850m;Maršov,břehÚpy,540—570m).

Celkové rozšíření: V Evropě alpsko-karpatský druh
s převahouv dolinách vevápencovýcha dolomitických před-
hůřĺch velehor. Francouzské, italské, rakouské a slovinské AI-
py, v BavorskualpskápředhůříaŠvábsko-bavorskáplošina;
Švýcarsko(vevětšiněkantonů);Srbsko;Bosna.Polské,mo-
ravské, slovenské a ukrajinské Karpaty a v minulosti též Soví
hory v Polsku; Maďarsko (po jedné lokalitě v pohořích Bör-
szöny a Bakony); Rumunsko (Banát, Sedmihradsko). Kavkaz,
Zakavkazsko. Uváděna z Nizozemska (Rockanje), ze sz.Afri-
ky (VelkýAtlas) a z Pyrenejí.Pěstovánav botanických zahra-
dách v řadě evropských měst. —Mapy: GILLI in HEGI, ed. 3,
6/1:499. 1974; MEUSELet al. 1978:415; KREUTZ 1995:97;
UHLÍCH, PUSCHet BARTHEL1995:234.

12. Orobanche alsatica KIRSCHLEGER — záraza
alsaská Tab. 82/1, 2, 3

Orobanche alsatica KIRSCHLEGERProdr. FI. Alsace 109,
1836.—Syn. : Orobanchecervariae KIRSCHLEGERFlora, Re-
gensburg,18:303, 1835,nom. inval. —O. cervariae SUARDin
GODRONFI. Lorraine 2:180, 1843. —O. alsatica {var.] cer-
variae (SUARD)BECKin HALÁCSYct BRAUNNachtr. FI. Nie-
der-Österr.130, 1882.

Incl.: Orobanche bartlingii GRISEB.Spicil. FI. Rumcl.
2:57, 1844.—O. libanoridis RUPR.Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich.
4:70, 1845.—O. alsatica var. libanotidis (RUPR.)BECKBibi,
Bot. (Monogr. Orob.) 19:177, 1890.—O. alsatica subsp.liba-
notidis (RUPR.)TZVELEVNov. Sist.vyš. Rast. 10:363, 1973.

Exsikáty: Extra fines: Gerb. FI. SSSR, no 3794 (ut
O. libanotidis RUPR.). Exs. DUFFOUR,no 7261 (ut O. malin-
skyana ROVY).
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Byliny drobné, většinou však středně velké až
mohutné, (15—)35—75cm vys., žlázky a jejich
stopky bělavé až světle žluté. Lodyha na bázi
prstovitě až hlízkovitě ztlustlá, světle žlutá nebo
sešpinavěnafialovělým (lila) odstínem,v hor.čás-
ti řídce, na bázi hustě olistěná. Listy kopinaté,
(10—)15—22mm dl., k lodyze téměř přitisklé až
šikmo odstálé (jen dol. listy šir. kopinaté až téměř
trojúhelníkovité). Květenství dl. válcovité, ojedi-
něle krátce válcovité až téměř vejcovité, (7—)
15—30(—40)cm dl., husté, mnohokvěté ajen v dol.
části s květy oddálenými nebo i celé řídké; liste-
ny stejně dlouhé nebo kratší než koruna. Kališní
segmenty volné nebo vpředu srostlé (do 3 mm),
7—15mm dl., vejčité, nestejně nebo až téměř pra-
videlně dvoucípé, do (1/3—)1/2—2/3členěnév cí-
py, cípy zašpičatělé,kýlnaté; koruna trubkovitá,
směremk ústí jen málo serozšiřující, pravidelným
obloukem mírně až výrazně dolů ohnutá nebo ve
stř.částijen mírně senapřimující (hřbetní linie po
celé délce kruhovitě ohnutá nebo ve stř. části mír-
ně se napřimující), (12—)14—25mm dl., při bázi
světle žlutá, výše se špinavě fialovým nebo na-
hnědlým nádechem, někdy však celá světle žlutá
nebo naopak celá světle špinavě fialová (lila), hor.
pysk mělcevykrojený ažzřetelnědvoulaločný, la-
loky široké, vzpřímené, dol. pysk 31aločný, lalo-
ky ± stejně dlouhé, většinou zaokrouhlené nebo
uťaté, na okraji řasnaté a nepravidelně drobně zu-
baté; nitky tyčinek srůstající s korunní trubkou do
1—7mm od báze koruny, nitky dole bez žlázek, do
(1/4—)1/2(—2/3)chlupaté, nahoře žláznaté až oly-
salé, prašné váčky na švech krátce chlupaté nebo
lysé, (1,6—)1,8—2,0(—2,2)mm dl.; čnělka téměř ly-
sá až hustě žláznatá, blizna v různých odstínech
žluté barvy. Semena mm dl. Vl(-vłl).

2n = 38 (20b. Hustop. pah.)
Poznámka I : Hostitelé: Nejčastěji Peucedanum alsa-

ticum L. P. cervaria (L.) LAPEYR.a Libanotis pyrenaica (L.)
BOURGEAU, výjimečněSeseliosseumCRANTZ;ojediněle Cen-
taurea scabiosa L.

Poznámka 2; Hlavní rozlišovacíznaky: Rostliny nále-
Žejĺcĺ do komplexu O. alsatica seČastozaměňují především
s druhy O. elatior, O.flava a O. lutea, všechnytyto druhy se
vyznačují žlutou bliznou. V živém stavuje pro rostliny O. al-
satica (a zčásti i pro O. lutea) charakteristickéna světležlu-
tém pozadí světle hnědé až světle fialové (lila) zabarvení
koruny, které stárnutím rostlin nabývá na intenzitě, červené
(růžové) zbarvení chybí. Růžové zbarvení rostlin je charakte-
ristické pro O. elatior a pro značnoučást materiálu O.flava.
Hřbetní linie koruny u O. alsatica a O. flava tvoří (na rozdíl
od O. elatior a O. lutea) většinou výrazně a pravidelně zakři-
vený oblouk (Tab. 82/4a). Listy O. alsatica, O.flava a zejmé-
naO. lutea jsou úzké a prodloužené,u O. elatior kratší a šir-
ší, Širocekopinaté až vejčitě trojúhelníkovité. Orobanchelu-
tea seod komplexu O. alsatica odlišuje korunní trubkou ve stř.
Částirovnou (hřbetní linie ve stř. Částirovná nebo i dovnitř

mírně prohnutá) (Tab. 81/4a); O. lutea je charakteristická (ze-
jména vůči O. elatior) dlouhými a úzkými, šikmo vzhůru od-
stálými listy (Tab. 81/I ,4). V herbářovém materiálu lze poměr-
ně spolehlivě odlišit O. elatior (listy široké a krátké, koruna
není výrazně obloukovitě ohnutá, rostliny sesvětle rezavým
odstínem po původně růžovém barvivu). Otvbanche elatior se
vyznačuje pozdní dobou kvetení. Na společných lokalitách
druhůO. alsatica, O. lutea a O. elatior poslednějmenovaný
druh předchozídva fenologicky střídá.Rozlišení O. alsatica
vůči O.flava v herbářovémstavu na základěmorfologických
rozdílů je obtížné (pokud nejsou údaje o stanovišti či hostite-
lích, v nichž seobadruhy zásadnčodlišují). Určováníjednot-
livých rostlin čtyř výše jmenovaných druhů ztěžuje až zne-
možňujevelkávariabilita amnožství individuálních odchylek
především O. alsatica a O. lutea, bez zkušenosti lze spolehli-
věurčovatpomocí klíčů jen typicky vyvinuté jedince z dosta-
tečnéhoa dobřepreparovanéhoherbářovéhomateriálu.

Variabilita: Orobanchealsaticaje složitý, značněva-
riabilnĺ a nedostatečněprozkoumaný komplex obsahujícíjak
různéhostitelskyaekologicky podmíněné(častoindividuální
či lokální) morfotypy, tak i vývojově aekogeograficky stabi-
lizované taxony různé úrovně. V západoevropské literatuře, ze-
jména pro územíNěmecka,je tatoskupinadělenado dvou ta-
xonů na úrovni druhu nebopoddruhu podle stabilní vazby na
hostitele, tj. O. bartlingii GRISEB.(parazitující naLibanotis py-
renaica) aO. alsatica KIRSCHLEGERs.Str.(na Peucedanumcer-
varia) s následujícími rozdíly:

O.alsatica: Květy mm dl., korunapra-
videlným obloukem výrazně ohnutá; nitky tyčinek srůstající
s korunní trubkou do (2—)4—7mm od báze koruny. Hostitel
Peucedanum cervaria.

O. bartlingii: Květy mm dl., koruna v dol. 1/3
ohnutá, ve stř. části mírně ohnutá až téměř rovná, v hor. části
dolů skloněná; nitky tyčinek srůstající s korunní trubkou do
1—3mm od bázekoruny.Hostitel Libanotis pyrenaica.

TotočleněnílzezčástipoužítještěproúzemíCech,kde
populacezárazparazitujících na Libanotis pyrenaica morfo-
logicky odpovídají morfotypu Orobanchebartlingii z území
Německa.Týká seto rostlin z Milešovky a Sebuzína(pravdě-
podobnězaniklévýskyty)arostlinzČeskéhoKrumlovaaKu-
nětické hory u Pardubic (současné výskyty neofytnĺ povahy),
z Moravy typu O. bartlingii odpovídají pravděpodobně jen
rostliny odOstrovau Macochy. Rozdělenído dvou typů podle
tohoto schématunení plně akceptovatelnépro rostliny z Mo-
ravy,Slovenska,Rakouskaadalšíchúzemí,kdepřistupují dal-
ší druhy hostitelůapovahavariability tohoto komplexuje Od-
lišná.Společný výskyt jednotného, avšakdo výše uvedeného
schematustěží zařaditelného morfotypu na více hostitelích
(Peucedanumalsaticum, P. cervaria i Libanotis pyrenaica),
lze zaznamenat na lokalitách zejména v Hustopečské pa-
horkatině. Od něhoje odvozen vzácně sevyskytující skalní typ
(např. Svatý kopeček u Mikulova), parazitující na Seseli
osseum.Na některých lokalitách na j. Moravě se všakještě
vyskytují dalšíodlišnémoffotypy, vázanénajedinéhohostite-
le, a to zpravidla Peucedanumcervaria.

Nově bylo zjištěno, Žedo komplexu O. alsatica patří též
některépopulacezárazz lokalit, kde hostitelemje Centaurea
scabiosa,považovanédosudpodlesvéhohostitelezadruhOro-
bancheelatior. Tento morfotyp z komplexu O. alsatica se
vyznačujemohutnýmvzrůstem(rostliny až75 cm vys.), svět-
le žlutým zbarvenímcelé rostliny (ažvestářísesvětlehnědým
odstínem), úzkými a prodlouženými listy, korunou pravi-
delným obloukem zakřivenou a srůstáním nitek tyčinek
s korunní trubkoudo 5—7mm odbázekoruny.Populacetoho-
to morfotypu jsou Častogeograficky a geneticky izolované
a vykazují vztahy k některým morfotypům parazitujícím na
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Peucedanumcervaria. Centaurea scabiosa je pro zárazy
z komplexuO. alsatica, parazitující původněnadruzíchz če-
ledi Apiaceae, pravděpodobně hostitelem náhradním či rezi-
duálním namístoP. cervaria, jehož populacesena lokalitách
ocitly v nevhodnýchekologických podmínkách,zeslábly ne-
bo zcelavymizely.

Castosevyskytují různéindividuálníodchylky vzniklé
vlivem prostředía nestejnouvyživovací schopnostíhostitelů.
Proměnlivostseprojevuje v barvěkoruny —od světle hnědo-
fialové po čistě žlutou (některé typy vázané většinou na
Peucedanumalsaticum),v utváření kališníchsegmentů,koru-
ny a v odění nitek tyčinek a čnělky.Vliv hostitelea stanoviš-
tě seprojevujenejvíce na skalním typu parazitujícímnaSese-
li osseum(drobné rostliny většinoudo 30 cm vys., květy ma-
lé, ca 15mm dl., neúplně vybarvené). V minulosti bylo popsáno
jen několik forem O.alsatica, většinounazákladěrůznéstav-
by (členění)kališních segmentů.Jejich taxonomickáhodnota
je zřejmě zanedbatelná.

Pro taxonomické vymezení (a s tím související rozsah
areálů výskytu) dalších jednotek uvnitř komplexu O. alsatica
je důležitá typifikace jména O. alsatica KIRSCHLEGER1836,
druhu popsanéhoz francouzskéhoAlsaska.Není jisté, zdase
tentotypnaúzemíCRvyskytuje.Nejistáje rovněžidentitaO.
bartlingii GRISEB.popsanéz Hesenska(Allendorf) s O. liba-
notidis RUPR.,popsané z Ruska [Možajskaja (původně Du-
derhof) u Sankt PeterburguJ.

Ekologie a cenologie: Výslunné travna-
té a křovinaté stráně, zarostlé skály a lemy, staré
lomy, zestepnělé úhory, opuštěné vinice a staré
ovocnésady,lesní světliny, ojediněle i veskalních
(vz. i krasových) stepích.Na půdáchhlubokých,
vysýchavých, minerálně bohatých, neutrálních až
zásaditých, často naspraších a svahových hlínách
s podkladem vápenců, slepenců, čedičů a slínov-
ců, někdy též ve skalních stepích na mělkých pů-
dách typu rendzin. Heliofyt a xerotermofyt, ba-
zifilní druh vázaný na různá společenstva třídy
Festuco-Brometea a svazů Geranion sanguinei,
Prunion fruticosae, Quercion pubescenti-petrae-
ae, Dauco-Melilotion adalší semixerotermní, čas-
to druhotná společenstva, která lze obtížně ceno-
logicky specifikovat.

Rozšíření v ČR: Dosti vzácně v kolinním
stupni termofytika, ojediněle v teplejších oblas-
tech mezofytika. Vertikální rozšíření v rozsahu
250—400m, výjimečně výše (max.: Milešovka,
skalkypodvrcholem,780m).V Čecháchvzácně
vČeskémstředohoří(zdev současnostiznáméjen
výskyty na Centaurea scabiosa, výskyty na Liba-
notis pyrenaica po r. 1900 nepotvrzeny). Recent-
ní izolovanévýskyty (ČeskýKrumlov aKunětic-
ká hora u Pardubic) jsou neofytní povahy. Největší
soustředění lokalit v teplých jihomoravských pa-
horkatinách, zde parazituje na všech výše uvede-
ných hostitelích. Na stř.Moravě ojediněle, větši-
nou jen typ parazitující na Centaurea scabiosa,
který zde představuje svými izolovanými lokali-
tami pravděpodobně reziduální výskyty dříve šir-
šího rozšíření. A
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T: 4b. Lab. střed. (Radovesice,vrch Kajba: Kundratice,
obojí na Centaurea scabiosa; Sebuzín, na Libanotis pyrenai-
ca), 4c.Úštěc.kotl. (Encovany,naCentaureascabiosa),15c,
Pard. Pol. (Kunětická hora u Pardubic, na Libanotis pyrenai-
ca), 17a.Dunaj. kop. (na Peucedanumalsaticum a Libanotis
pyrenaica), 17b.Pavl.kop. (Mikulov, Svatý kopečekaTurold,
na Seseli osseum; Tabulová hora), 18b. Dolnomor- úv. (Hodo-
nín,Zbrod, naCentaureascabiosa),20a.Bučov.pah.(Komo-
Fany,Malé strany,naPeucedanumcervaria; Dražovice,
níky, na P. cervaria a Centaureascabiosa; Slavkov, Obora
a Svatý Urban), 20b, Hustop. pah. (většina lokalit v prostoru
Židlochovice—Čejč—VelkéBílovice—Mikulov, nejčastějina
Peucedanum alsaticum, též na P. cervaria, Libanotis pyrenai-
ca a Centaureascabiosa),21a.Han. pah.(Hněvotín; Tučapy,
stráňKruhy;obojínaCentaureascabiosa).—M: 371.Českokr.
Předšum,(ČeskýKrumlov:NovéDobrkoviceavrchVyšehrad,
na Libanotis pyrenaica), 44. Mileš. střed. (Milešovka, skály
pod vrcholem,naLibanotis pyrenaica), 68.Mor. podh.Vysoč.
(Nový hradj. od Blanska,naCentaureascabiosa;Ketkovice,
Plánice, na Seseli osseum), 70. Mor. kras (Ostrov u Macochy,
Pustýžleb,Koňskýspád,naLibanotis pyrenaica), 73b.Hanuš.
vrch. (Mírov, na Peucedanum cervaria), 76a. Mor. brána vl.
(Choryně, vrch Choryňská Stráž, na Centaurea scabiosa), 78.
B. Karp. les. (NováLhota —Jamný;Strání—Lesná,obojí na
Peucedanum cervaria).

Literární údaje: T: 4a. Loun. střed. (Bělušice, Bečovský
vrch a Dlouhý vrch), 4b. I ab. střed. (Pokratice, Bílé stráně),
I lb. Podčb.Pol. (Mochov,Na vinici), 18a.Dyj.-svr. úv. (No-
výPřerov,LangeWart),21a.Drah.podh.(ČelechovicenaHa-
né, Kosíř; Prostějov). —M: 44.Mileš. střed. (vrch Táhlina), 72,
Zábř.-unič. úv. (Vítošov; Stavenice, Svatý Josef).

Celkové rozšíření: Od v. Francie do stř. Evropy, na
severu do Pobaltí k Sankt Peterburgu, na jihu sever bývalé
Jugoslávie a s. Balkán; ukrajinské a ruské Přičernomoří, Kav-
kaz, Střední Asie, jz. Sibiř. —Mapy: MEUSELet al. 1978:414;
HULTĚNNE 1986:857; 1995:53 (0. alsatica) 69 (0.
bartlingii); UHLICH,PUSCHet BARTHEL1995:233 (O. alsatica
a O. bartlingii).

13. Orobanche gracilis SM.—záraza štíhlá
Orobanche gracilis SMITHTransact. Linn. Soc. London

4:172, 1798. - syn.: Orobanche cruenta BERTOL.Rar. Ital.
Pl. 3:56, 1810.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Bavar., s. n. - FI. Stir.
Exs., no 1082.

Byliny v našich podmínkách drobné až střed-
ně velké, 15—40(—50)cm vys., žlázky ajejich stop-
ky světležluté. Lodyha doleprstovitě ztlustlá, žlu-
tá, načervenalá nebo s purpurovým nádechem,
v hor. části řídce, při bázi hustě olistěná. Listy vej-
čitě kopinaté, dl. zašpičatělé, 8—18mm dl. (dol.
listy širší). Květenství vejcovité ahustéaž válco-
vité a pak v dol. části nebo celé řídké, (7—)10—30
cm dl.; listeny tvarem a velikostí listům podobné,
± zdéli koruny; kališní segmenty volné, někdy
vpředu u mladých květů v hor. části květenství
srostlé, do 1/2—2/3ve 2 cípy členěné, vz. celistvé,
(6—)8—12(—18)mm dl., cípy kališních segmentů
pozvolna zašpičatělé, často na vrcholu šídlovité,
od sebesměřující; koruna trubkovitá, šir. otevře-
ná až zvonkovitá, pravidelným obloukem dolů
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ohnutá (hřbetní linie po celé délce kruhovitě ohnu-
tá), (12—)15—18(—20)mm dl., koruna vně i uvnitř
lesklá, v dol. části voskově žlutá, v hor. části živě
červená až nachová (v suchém stavu černavá),
tmavě červeně žilkovaná, hor. pysk kýlnatý, zářez
v hor. pysku mělký, laloky hor. pysku úzké ažuťa-
té, dol. pysk 31aločný, stř. lalok o málo delší než
laloky postranní; nitky tyčinek srůstajícís korun-
ní trubkou při její bázi nebo jen málo výše (1—3
mm od bázekoruny), nitky tyčinek dole bezžlá-
zek, chlupaté, v hor. části řídce žláznaté až téměř
lysé, prašnéváčky na švechřídce papilnatě chlu-
paté, 2,3—2,5mm dl.; čnělka žláznatá, pod bliz-
nou červenavá, blizna žlutá. Semena 0,3—0,5 mm
dl. Květy aromatické. VI—VIII.

2n = 38 (76; 77, 78; 114) (extra fines)
Poznámka I : Hostitelé:V CRzjištěnanaLotuscomi-

culatus L. a uváděna též na Genista tinctoria L. V sousedních

územíchparazituje na řadědruhů z čeledi Fabaceae,nejčas-
těji z rodů Genista, Lotus, Onobrychis, Dorycnium aj.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh snadno
rozlišitelný v živém stavu podle „masově" červeného lesklé-
ho zbarveníhor. části koruny, ostře kontrastujícíhosežlutým
zbarvením v její dol. části. V herbářovaném stavu lze druh
spolehlivě rozlišit podle hřbetní linie koruny pravidelnýmob-
loukem zakřivené, úzkých (až nezřetelných) laloků hor. pysku
koruny a tmavohnědéhoaž černavého(původně červeného)
zbarvení hor. části koruny. Druh někdy zaměňován s O. lutea
a O. elatior.

Variabilita: Druh ve svémareáluoligofágnĺ, parazitu-
jící nadruzích nestejnévyživovací kapacity, velmi plastický.
V rámciareáludruhubylo popsánovícevarieta forem,jejichž
hodnota je většinou nízká. Rostliny k nám v minulosti zavlé-
kané vykazují včtšĺ proměnlivost jen v barvě koruny. Koruny
jsou zpravidla v dol. 2/3 žluté, v hor. 1/3 červenězbarvené.
Rozsahčervenéhozbarvení koruny značně kolísá, někdy je
omezeno jen na Žilky nebo i úplně chybí (koruna celá Žlutá),
nebonaopaknakoruněpřevládá(korunakroměnejdolejšíčásti
celá Červená).

Ekologie a cenologie: Suché (i lesní)
louky, okraje cest, travnaté meze.Převážně nahlu-
bokých neutrálních až slabě zásaditých půdách
v suprakolinním stupni mezofytika. V původní
části areálu výrazný xerotermofyt a kalcifyt. Bý-
valévýskyty nadruhotnýchstanovištíchnanašem
území nelzednescenologicky specifikovat.

Rozšíření v ČR: Druh v Cecháchnepů-
vodní,sjistotoudoloženýzedvoulokalit zj. Cech.
Výskytu Chudenicu Klatov(ČELAKOVSKÝ1878
PR)efemernípovahy,později nezaznamenán.Vý-
skyt při železniční trati (náseptrati a přilehlé lou-
ky), v prostoruKamennýÚjezd Včelnáu Ces-
kých Budějovic (někdy lokalizován jako Poříčí
neboKamennýÚjezd-důl) dlouhodobý,doložen
od r. 1908 do 70. let 20. stol. Zavlečení pravdě-
podobně souvisí s výstavbou a provozováním
koněspřežnídráhyČeskéBudějovice—Linec

a navazuje na souvislé rozšíření tohoto druhu v s.
Předalpíjižně odDunaje.Údajeovýskytuvj. oko-
lí Prahy pocházející až z l. pol. 19. stol. (Praha-
Zbraslav,Závist; Praha-Hlubočepy)jsou pravdě-
podobněchybné (záměny sched,chybné určení).
Záraza štíhlá byla omylem uváděna z Rokycanska
a Mělnicka; lit. údaj z Moravy (Znojemsko, obec
Dyje) nebyl potvrzen. Druh v současnosti na úze-
míČRneznámý,můževšakbýt zjištěnjakopů-
vodní najv. Moravě v okolí Břeclavi v návaznos-
ti na přirozené rozšíření na Záhoří na Slovensku
(nejbližší známélokality naSlovenskuv okolí Ma-
lacek a v Adamovském lese u Gbel nedaleko mo-

ravsko-slovenské hranice). Ť
M: 33.Branžihv.(Chudenice,vrchŽďár,1878),38.Bud.

pán.(KamennýÚjezd—Včelná).
Literární údaje: T: 16.Znoj.-brn. pah.(Znojemsko,obec

Dyje, Pelzberg).—M: 41. Stř. Povit. (Praha-ZbrasIav,Závist).
Celkové rozšíření: Jižní Evropa od pobřežíAtlanti-

kupoČernémoře;naseverzasahujepos.Francii,stř.NV
meckoa Rakousko (předevšímvápencovéobvody Alp jižně
odDunaje, naseverodDunajejen izolované Slo-
vensko, Maďarsko, Rumunsko a Moldávii, najihu po středo-
mořskéostrovy a sv.Afriku. —Mapy: BEJLINParazitizmi epi-
fitotiologija 178, 1986;KREUTZ1995:101;UHLÍCH,PUSCHet
BARTHEL 1995:232.

Poznámka: Náhodně zavlečené a pěstované druhy:
Orobanche crenata FORSKAL,záraza vroubená: Původem

ze Středozemí, kde často parazituje na různých zeměděl-
skýchplodinách.V ČRv minulostizaznamenánydvapřípa-
dy výskytu v polích s pěstovaným bobem (Faba vulgaris
MOENCH).V herbářiJihočeskéhomuzeavCeskýchBudějovi-
cích je uložen doklad k výskytu O. crenata ve fyt- p. 37e. vo-
lyňské Předšumaví („Tažovice u Strakonic, na Viciafaba v za-
hradě, 1896.s. coll., cx hcrb. Veselý”, CB). Dále DOMIN[Allg.
Bot. Z, 1919), uvádí tento druh z r. 1901 z oko-
lí Loun rovněž na polích s bobem. V obou případech seprav-
dčpodobnEjedná o zavlečení zárazy se semenempěstované
rostliny. Klimaticky náročný druh, jehož výskyty u násprav-
děpodobněnepřetrvávajídéle nežjednu vegetačnísezónu.O.
crenata byla pěstovánajako studijní materiál v botanických
zahradách (např. Olomouc, 1956; Průhonice, 80. léta20. stol.).

Orohanche hederae DUBY, záraza břečťanová: Původem
zez. Evropy,Středozemiajz Asie.Častosepěstujea zdo-
mácňujev botanických zahradáchtéměř v celé Evropě, u nás
např.v univerzitních botanických zahradáchv Prazea v Brně
(v nich pěstovánajiž od doby kolem I. světovéválky do sou-
časnosti)av Olomouci. Hostitel je nejčastějiHederahelix L.
(včetně jeho zahradních kultivarů), na němž seudržuje trvale
a ve velkém množství, někdy též Fatsia japonica (THUNB.)
DECNEet PLANCHON,Pelargonium zonale (L.) AIT. a jiné pě-
stovanéokrasné rostliny. Pěstuje sepro studijní účely (Často
užívanýexperimentálnímateriál) ajako biologická zvláštnost.

Orobanche lucorum A. BR., záraza dřišťálová:Alpský
druh,pěstovanýv řaděevropskýchbotanickýchzahrad,v nichž
často zdomácňuje.U násje pěstovánod r. 1910 v botanické
zahraděStřední zemědělské technické Školy v Táboře, kde rov-
něžzdomácněl.Od r. 1997pěstovánav Průhonickémparku.
Parazitujena dřišťáluobecném(Berberis vulgaris L.), ale i na
dalších pěstovanýchdruzích a kultivarech dřišťálu.
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