
Asteraceae:

Achillea sp-div.: P.purpurea subsp.purpurea
Artemisia absinthium, A. pontica: P. caesia
Artemisia campestris: O. coerulescens, O. artemisiae-campestris, P. arenaria, P. purpurea subsp. bohemica
Artemisia vulgaris: P. purpurea subsp. purpurea
Carduus acanthoides: O. reticulata

Cirsium acaule, C. anense, C. canum, C. eriophorum, C. hetemphyllum,C. oleraceum,C. palustre, C vulgare: O. reticulata
Centaurea scabiosa: O. elatior, O. alsatica
Centaurea jacea, C triumfettii: O. elatior
Petasitesalbus,P. hybridus, P. kablikianus: O.flava
Picris hieracioides: O.picridis
Berberidaceae:

Berberis vulgaris (viz kapitolu Náhodnězavlečenéa pěstovanédruhy, str. 513)

Brassicaceae:
Armoracia rusticana: P. ramosa

Cannabaceae:
Cannabis satiya: P. ramosa

Fabaceae:

Faba vulgaris: O. crenata (viz kapitolu Náhodnězavlečenéapěstovanédruhy, str.513)
Genista tinctoria, Lotus comiculatus: O. gracilis
Medicagofalcata, M. sativa, M. x varia: O. lutea
Kulturní odrůdyjetelů: Trifolium pratense(cv. div.), T. hybridum (cv. div.), T. repetkľ(cv. Ovčák): O. minor
Lamiaceae:
Clinopodium vulgare, Origanum vulgare, Thymus sp. div.: O. alba subsp. alba
Salvia nemomsa,S.pratensis,S. verticillata: O. alba subsp.major
Teucrium chamaedrys: O. teucrii
Rubiaceae:

Galium album, G. glaucum, G. mollugo, G. odoratum, G. pycnotrichum, G. sylvaticum, G. verum: O. caryophyllacea

Solanaceae:

Capsicum annuum, Lycopersicon esculentum, Nicotiana tabacum, Solanum tubemsum: R ramosa

Ia Kalich trubkovitý až zvonkovitý, 4(—5)cípý; ke kalichu přisedají 2 postranní listence; květy světle
1. Phelipanchemodré až modrofialové

b Kalich tvořený 2 postranními, volnými nebo někdy vpředu dole srostlými, celistvými až dvou-
cípými segmenty; listencechybějí; květy různých barev,jen výjimečně modré ... 2. Orobanche

1. PhelipanchePOMEL—mordovka (záraza,zárazovka)
PhelipanchePOMELNouv.Mat. FI. Atlant. I :102, 1874.—Syn.: OrobancheL. Sp.PI. 633, 1753p. p.—Ombanchesect.

TrionychonWALLR.Sched-crit. 1:314,1822.- Orobanchesubgen.Phelipanche(POMEL)TZVELEVFI.Evrop.CastiSSSR5:325,
1981.—Phelypea(Phelipaea,Phelypaea) auct.p. p. non PhelypeaL. 1758.—KopsiaDUMORT.Comment.Bot. 16, 1822,nom.
rejic.

Lit. : Literatura je uvedenapro celou čeleďOmbanchaceaesouhrnněna str. 477—478.

Parazitickénezelenébyliny shojnými stopkatými až přisedlými žlázkami, někdy v květenství též
s delšími nevětvenými chlupy. Lodyhy přímé, nevětvené nebo v dol. části větvené, Listy redukované,
šupinovité, střídavé, na bázi lodyhy často nahloučené, 5—30mm dl. Květenství klasovité, listeny lis-
tům podobné, listence 2, postranní, čárkovité až úzce kopinaté, 3—10mm dl.; dol. květy často krátce
stopkaté, horní přisedlé. Kalich trubkovitý až zvonkovitý, 4(—5)cípý,pátý cíp často menší nebo chybí;
koruna dvoupyská, světlemodrá až sytěmodrofialová, vz. bělavá až žlutavá, korunní trubka v místě
přisedání tyčinek zúžená,výše úzce nálevkovitě serozšiřující, hor. pysk dvoulaločný,dolní 31aločný;
tyčinky 4, volné, dol. částí k bázi koruny přirostlé, nitky sek bázi ploše rozšiřující, v dol. části bez
žlázek, chlupaté nebo lysé a pod prašníky s přisedlými až krátce stopkatými žlázkami; semeníkvět-
šinou ze2 plodolistů, početplacent stejnýjako početplodolistů, blizna 2(—4)IaIočná,bělavá,slaběna-
fialovělá nebo nažloutlá. Plod dvoupouzdrá (ojediněle 3pouzdrá), elipsoidní, vejcovitá až obvejcovitá
tobolka, otevírající se shora štěrbinou; čnělka po dozrání tobolky opadávající. Semena velmi četná,
drobná, 0,3—0,4(—0,7)mm dl., 0,2—0,3(—0,5)mm šir., obvejcovitá až elipsoidní, s jamkatou skulptu-
rou, světle hnědáažčerná.—Asi 20 druhů rozšířených v mírném až subtropickémpásuEvropy, Asie
a s. Afriky od pobřežíAtlantiku do v. Asie s převahouv kontinentálních oblastechEurasie,ojediněle
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(P. ramosa a příbuzné druhy) zavlékány do různých oblastí Afriky, Severní Ameriky a na Karibské
ostrovy. —Protandr. Entomogam. Alogam. zčásti Autogam. a Kleistogam. Anemochor. Hydrochor.
(rozšiřování semenpůdní vodou).

la Koruna 10—16mm dl., kalich 3—6mm dl., prašníky 1,0—1,2mm dl.; lodyhy větvené, ojediněle
nevětvené; polní plevel . 1. P. ramosa

b Koruna (16—)17—35mm dl., kalich (6—)7—15mm dl., prašníky (1,2—)1,4—2,2mm dl.; lodyhy vždy
nevětvené; rostliny jiných stanovišť 2

2a Vřeteno květenství, kalich alisteny běloplstnatésdlouhými chlupy as krátce stopkatými žlázkami
4. P. caesia

b Běloplstnaté odění v květenství chybí, rostliny s přisedlými až dl. stopkatými žlázkami
3a Prašníky (1,7—)1,8—2,1(—2,2)mm dl., na obvodu bělovlnatě chlupaté; kalich alespoň do 1/2 čle-

2. P. arenarianěný v cípy .
b Prašníky (1,3—)1,4—1,5(—1,6)mm dl., lysé nebo jen na oblém vrcholu řídce chomáčkovitě chlu-

3. P.purpureapaté; kalich jen do členěný v cípy

1. Phelipanche ramosa (L.) POMEL—mordovka
větevnatá Tab. 78/3

Phelipanche ramosa (LINNAEUS)POMELNouv. Mat. FI.
Atlant. 1:103, 1874.—Syn. : Orobanche rantosa L. Sp. PJ.
633, 1753. - O. micrantha WALLR. Sched. Crit. 1:315, 1822.
—Kopsia ramosa (L.) DUMORT.Comment. Bot, 16, 1822. —
Orobanche cannabis VAUCHER ex DUBY Bot. Gall., ed. 2,
1:351, 1828. - Phelipaea ramosa (L.) C. A. MEYERVerz. Pfl.
casp.Meer. 104, ft 2:628,
1853.

Exsikáty: Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no 4924.
—Exs. DUFFOUR,no 7260. —FI. Exs. Austro-Hung., no 911. —
FI. Exs. Bavar., no 207. -FI. Oken. Exs., no 1013.

Byliny jednoleté, (4—)10—25(—40)cm vys.,
žláznaté. Lodyha v dol. části větvená, vzácněji ne-
větvená, řídce olistěná, na bázi často hlízkovitě
ztlustlá. Listy drobné, vejčité až vejčitě kopinaté,
(2—)4—10mm dl. Květenství (3—)5—20cm dl.,
v dol. části nebo celé řídké; listeny 5—7mm dl., ±
stejně dlouhé jako kalich, listencečárkovité, 3—5
mm dl.; dol. květy krátce stopkaté. Kalich zvon-
kovitý, (3—)4—6mm dl., 4(—5)cípý,papírovitě slá-
movité konzistence a nažloutlé barvy, někdy též
smodrofialovým odstínem,kališní cípy kratší než
kališní trubka nebo stejně dlouhé, vejčitě troj-
úhelníkovité, krátce zašpičatělé nebo až úzce ko-
pinaté a dl. zašpičatělé, niťovité; koruna krátká,
nad semeníkem zúžená, dolů sehnutá a směrem
k vrcholu mírně rozšířená, mm dl., do-
le bělavá až žlutavá, směrem k ústí světle modrá
až sytěmodrofialová, někdy celá koruna bělavá,
hor. pysk koruny dvoulaločný, laloky krátké, troj-
úhelníkovité ažokrouhlé, tupěakrátcezašpičatě-
lé, vzhůru obrácené, dol. pysk 31aločný, laloky
krátké, okrouhlé ažpodlouhlé, delšínežširoké,na
vrcholu zaoblené, celokrajné nebo někdy drobně
zubaté, dolů sehnuté; nitky při bázi řídce chlupa-
ténebolysé, vhor.části lysé,prašnéváčky 1
mm dl., lysé nebo nazaobleném vrcholu chlupaté;

čnělka řídce žláznatá s krátce stopkatými až téměř
přisedlými žlázkami, blizna bělavá až slabě na-
modralá. Semena 0,3—0,4 mm dl. VII—IX.

2n = 24 (extra fines)
Poznámka I : Hostitelé: Hlavním hostitelem mordov-

ky větevnaténa územíCRbylo v minulosti konopí (Cannabis
sativa L), v poslední většinou rajčata (Lycopersicon
esculentumMtLL.), někdytabák(Nicotiana tabacumL.) apap-
rika (Capsicum annuum L.). Ojediněle byl druh zjištěn na
bramborách (Solanum tuberosum L.) a křenu (Armoracia rus-
ticana G., M. et SCH.).Dočasně a nahodile může parazitovat
i na dalších druzích z různých čeledí.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky:Z rodu Pheli-
panche druh s nejmenšími rozměry květních Částí(koruna
zpravidla do 15mm dl., kalich většinou 4—5mm dl.). Lodyhy
většinou větvené. Rostliny s nevětvenými lodyhami bývají za-
měňovány nejčastěji s P. purpurea. Polní plevel.

Variabilita: Velmi variabilní a plastický polyfágní
druh, parazitující ve svém areálu na několika desítkách druhů
hostitelů.V minulosti bylapopsánařadavarieta forem,jejichž
taxonomická hodnota je většinou bezvýznamná nebo není do-
statečně známá. Na území CR se variabilita rostlin P. ramosa
projevuje jen málo. Proměnlivost se týká předevšímvětvení
lodyh —ojediněle byly zjištěny rostliny nevětvené,většinou
nízkého vzrůstu (popsané např. jako var. monoclonos WALLR.)
a naopak rostliny vyššíhovzrůstu (větvenéi nevětvené)s lo-
dyhou tlustoubyly popsánynapř.jako var. robustaCELAK.
Druh je dále variabilní v barvě květů a lodyh, kolísající od
světle (bělavě)modré po sytě fialovou. Okrajovépřípady této
variability byly popsánynapř.jako Orobancheramosa f. al-
biflora (GODRONet GREN.)BECKa f. cyaneaBECK.Všechny
tyto odchylky jsou projevy rozsáhléfenotypovéa často indi-
viduální variability, zapříčiněné hostitelem a stanovištními
podmínkami.

Ekologie a cenologie: Polní plevel ve
velkoplošných i maloplošných polních kulturách,
ojediněle i v zelinářskýchzahrádkách.Výskyt mi-
mo pole nebyl unászaznamenán.Na většívzdále-
nostisešířípředevšímspěstovanouplodinou(často
speirochorie—šířeníse semenempěstovanérost-
liny), na bližší vzdálenosti převládáanemochorie
aergasiochorie(Šířenípomocí semenulpívajících
na zemědělských strojích, nářadí apod.). Lokálně
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se semena Šíří vodou půdními makropóry. Roste
napůdách lehkých, vysýchavých, hlinitých ažhli-
nitopísčitých, neutrálních až slabě zásaditých.
Druh s vyššími nároky na teplotu zejménapři klí-
čení, s optimem výskytu ve společenstvechsvazu
Eragrostion a Caucalidion lappulae.

Rozšíření v ČR: DruhvCRsnestabilním
rozšířením,jehož rozsahsev průběhudoby pod-
statněměnil.Archeofyt, doprovázejícíkultury ko-
nopí pravděpodobnějiž od počátečníchdob jeho
pěstovánív doběželezné(DEMUTH1992).V minu-
losti (z našehoúzemídoloženodpočátku19.stol.)
druh roztroušený,místy pravděpodobněaž dosti
hojný a rozšířený ve více fytogeografických ob-
lastech než v současnosti.Vyskytoval sepřede-
vším v termofytiku i mezofytiku ve stupni kolin-
ním asuprakolinním v oblastechpěstováníkono-
pí (max.: Tepelské vrchy, Teplá, 650—690m).
Podstatnějšíústupmordovky větevnatéje patrný
od počátku, a zejména od 50. let 20. stol. v sou-
vislosti s omezováním až úplným zrušením ko-
nopných kultur v rozsáhlých oblastech. Druh
ustoupiI téžpodvlivem fytokaranténníchopatření,
uplatňovanýchpodle zákonav letech 1964—1996.
Po r. 1996 byla P. ramosa ze seznamu karantén-
nich plevelůvyřazena.Soudobévýskytyv Če-
chách jsou efemerní povahy, po 2. světové válce
zde byla zaznamenána jen jednou (Bolehošť,
1954). Na Moravě je výskyt vázán především na
teplé oblasti navazující na současnérozšíření ve
slovenské části Bílých Karpat a v Podunajské ní-
žině, tj. zejména v Dolnomoravském úvalu a v Bí-
lých Karpatech.I zdesevšakmordovka větevna-
tá vyskytovala v posledních desetiletíchjen oje-
diněle, ale někdy ve velkém množství. —Mapy:
SLAVÍKin JEHLÍKCizí expanzivnípleveleČeské
republiky a Slovenskérepubliky 341, 1998.

Vzhledem k malémupočtuzáměntohotodru-
hubyly dopřehledu lokalit zařazenyvedleherbá-
řových dokladů i nedoloženéliterární údaje. Dá-
le uvedený přehled představujehistorické rozší-
ření (z velké části z 19. stol.), poslední záznam
tohotodruhuv ČRpocházíz r. 1990zHodonín-
ska(Kozojídky,Žeraviny).Opakovanýnávratto-
hoto druhu na naše území lze očekávat zejména
vzhledem ke změnám v systému hospodaření po
roce 1990. Druh v současnosti častěji pěstovaný
v botanických zahradáchna různých hostitelích
(např. Brno, Olomouc, Praha).

T: 4b. Lab střed. (Mojžíř, osadaVeselí, na konopí), 5b.
Roudn. písky (Libotenice a Vědomice,Obojí na křenu), IOb.
Praž. kotl. (více lokalit v bližším okolí Prahy,hlavně na ko-
nopĺ), I lb. Poděb.Pol. (Konároviceu Kolína), 15b.Hrad.Pol.
(Sendražice; Bolehošť, na bramborách), 15c. Pard. Pol. (Par-
dubice,na konopí), 16.Znoj.-brn. pah. (HrušovanynadJevi-
šovkou;Dobšice),17b.Pavl.kop. (Mikulov), 18a.Dyj.-svr. úv.
(převážněnakonopí), 18b.Dolnomor. (převážněnatabá-
ku akonopí), 19.B. Karp. step.(Kozojídky, narajčatecha ta-
báku;Žeraviny,natabáku;VelkánadVeličkou,narajčatech
akonopí), 20a.Bučov.pah.(Cetechovice,nakonopí), 20b.Hu-
stop.pah.(vícelokalit, hlavněnakonopí),21.Haná(dřívehlav-
ně Přerovsko a Kroměřížsko, většinou na konopí). M: 28d.
Touž. vrch. (Teplá), 41. Stř. Povit. (Praha-Zbraslav;Blažim,
nakonopí),45a.Loveč.střed.(Děčín,nakonopí),64c.Cer-
nokost.perm(ČeskýBrod),67.Českomor.vrch.(OchozuTIŠ-
nova; Lomnička), 68. Mor. podh.Vysoč. (více lokalit), 76a.
Mor. brána vl. (dříve zejména Kroměřížsko a okolí Bystřice
podHostýnem),77b.Liten. vrchy (Litenčice), 77c.Chřiby (ze-
jménav.část),83.Ostr.pán.(ČeskýTěšín;Opava).

Celkové rozšíření: Původní pravděpodobně jen ve v.
Středozemí,sv.Africe, z. a stř.Asii. Druh je zavlékándo vět-
šiny zemí téměřceléhomírnéhopásuEvropy na severpoVel-
kou Británii, Nizozemsko, Německo, Polsko, j. Estonsko,
v Rusku po oblast stř.Donu a stř. Volhy; v teplých oblastech
druhotnéhoareálusestabilizoval (např.j. Slovensko,Madar-
sko).V Africe častosynantropnĺ či zavlečený (Tenerife, Egypt,
Etiopie, Mali). Zavlečen též do SeverníAmeriky (státy New
Jersey,Illinois, Kentucky aTexasv USA) a do Karibské Oty
lasti.—Mapy: BEJLINParazitizm i epifitotiologija 165, 1986;
MUSSELMANin BORGProc. Workshop Biol. Control Oroban-
che 10, 1986; KREUTZ 1995:45; UHLICH, PUSCHet BA}CHEL
1995:222; HOLMet a]. World Weeds 515, 1997.

Význam: Škůdcepředevšímv rajčatových,
tabákových a konopných polních kulturách, do r.
1996 registrován jako karanténní plevel. Větší ne-
bezpečípředstavujev současnostijen prooblastj.
Moravy. Expanzivní výskyty mordovky větevna-
té ve velkém množství podstatněsnižují plodino-
vé výnosy amohou mít povahu až lokálních kala-
mit. Rostliny parazita produkují velké množství
drobných semen s dlouhou dobou klíčivosti, což
nedovoluje pěstovat hostitelské plodiny na zamo-
řených plochách po řadu let. Klíčivá semenapře-
trvávají v půdě10—15let (alepravděpodobněi dé-
le), množství semen v zamořených územích čítá
řádověmilionysemenna1m2půdy.

Poznámka: Do komplexuP.ramosaagg. bývají v růz-
nýchtaxonomickýchúrovníchzařazoványnásledující2 taxony:

Phelipanche nana (REUTER)SOJÁK[syn.: Orobanche
nana NoĚ in sched., nom. inval.; O. nana (REUTER)BECK;O.
ramosasubsp.nana (REUTER)COUTINHO;Phelypaeamurelii
var. nanaNoi ex REUTER).Problematický taxon, hodnocený
Častojako subspecienebo varieta druhuP. ramosa, rozšířený
ve Středozemí, do CR svým přirozeným rozšířením
nezasahuje.

Tab.78: I Phelipanchepurpurea subsp.purpurea, la— květ, I b—prašníky.—2 P. caesia,2a—květ.—3 P. ramosa, 3a—květ.
—4 P. arenaria, 4a—kvČt,4b —prašník.
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Phelipanche nana byla v r. 1985 neúmyslně zanesenado
zahrady v obci Sázava (okr. Kutná Hora) spolu s živou rostli-
nou libečku(Levisticumoficinale KOCH),původemz Černé
Hory (Jugoslávie).V kultuře libečku v Sázavěbylazjištěnav r.
1996vmnožstvíasi 100rostlin. P. nana byla téžojedinělepě-
stována v botanických zahradách, např. v Olomouci (1940)
a v Praze(1954—1955,rovněž na Levisticum oficinale). Vy-
značujesenízkými, útlými a nevětvenýmilodyhami,menšími
květy (koruna7—15mm dl.) a kalichy členěnýmido poloviny
nebo i více v úzcekopinaté ažšídlovité cípy.

Phelipanchemutelii (F.W. SCHULTZ)POMEL[syn.: Oro-
banchemutelii E W. SCHULTZ;O. ramosasubsp.mutelii (F.W.
SCHULTZ)COUTINHOI.Mediteránnězápadoasijskýtaxon,udá-
vaný omylem z tabákovýchpolí j. Slovenska;jeho zavlečení
na našeúzemíje málo pravděpodobné.Od P. ramosa se liší
předevšímvětšími rozměry květníchČástí(koruna15—22mm
dl., kalich 6,5—8,5mm dl.).

2. Phelipanche arenaria (BORKH.) POMEL
mordovka písečná Tab. 78/4

Phelipanchearenaria (BORKHAUSEN)POMELNouv. Mat.
FI. Atlant. 1:103, 1874.—Syn.: Orobanche arenariaBORKH.
NeuesMag. Bot. (Roemer) 1794.—Phelipaea arenaria
(BORKH.)WALPERSRepert.Bot. syst. 3:459, 1844.- Oroban-
cheIaevisauct. non sensuorig. L. 1753.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZHerb.Eur., no 3716 (ut
O. ionantha KERNER).

Poznámka: Pro tentodruh bylo několikrát užito jméno
Orobanche laevis L. Sp. PI. 632, 1753, popř. další kombinace
na tomto jménu založené.Originální materiály Linného (sy-
nonymika avyobrazeníz předlinnéovskýchautorů,popis)však
ukazují, žejméno O. Iaevis L. je založeno narůznorodých prv-
cích neobsahujícíchdruh O. arenaria BORKHAUSEN1797buď
vůbec,nebojen v nepatrné,hypotetické míře.Jménobylo na-
vrženo k zařazenído seznamuzavrženýchjmen (Nomina spe-
cifica rejicienda) Kódu ICBN (TURLANDet RUMSEY1997).

Byliny ( cm vys., žláznaté. Lo-
dyha přímá, nevětvená(jen u atypických jedinců
s náznakem větvení), tlustá, žlutavá nebo (zejmé-
na v hor. části) nafialovělá, v dol. Částimírně vře-
tenovitě nebo hlízkovitě ztlustlá a hustě olistě-

ná. Listy kopinaté až vejčitě kopinaté, k lodyze
přitisklé až šikmo odstálé, mm dl.
Květenství dl. válcovité, cm dl.,
mnohokvěté, v hor. části husté, v dol. části řidší,
nejdolejší květy oddálené; listeny kopinaté, 7—15
mm dl., ± stejnědlouhé nebokratší nežkalich, li-
stencečárkovité ažúzcekopinaté, 6—9mm dl.; hor.
květy v květenstvípřisedlé,dolní krátce(výjimeč-
ně dlouze) stopkaté. Kalich zvonkovitý, 7—15mm
dl., 4cípý, někdy vzadu vytvořen pátý,menšícíp,
kališní cípy kopinaté,dl. aúzcezašpičatělé,stejně
dlouhé nebo delší než kališní trubka; koruna 25—35
mm dl., v dol. 1/3 zúžená, rovná, nad zúžením úz-
ce nálevkovitě až baňkovitě se rozšiřující, světle
modráažtmavěmodrofialová,při bázibělavá,hor.
pysk korunydvoulaločný,laloky vzhůruobrácené,
okrouhlé, trojúhelníkovité, zašpičatělé až tupě
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dvouzubé, někdy téměř okrouhlé, z obou stran bě-
lavě chlupaté, dol. pysk 31aločný, laloky dopředu
nebodolů směřující,prostřednílalok prodloužený,
zašpičatělýaž uťatý,postranní laloky okrouhlé až
trojúhelníkovité, na vrcholu tupě špičaté až za-
okrouhlené, z obou stran bělavě chlupaté; nitky
ploché, v dol. části rozšířenéa řídce krátcechlu-
paté,pod prašníky s krátce stopkatými žlázkami,
prašnéváčkypodlouhlé,naobvodupošvechbělo-
vlnatě chlupaté, (1,7—)1,8—2,1(—2,2)mm dl. (bez
odění), čnělka a vrchol semeníku s četnými krátce
stopkatými ažpřisedlými žlázkami, blizna bělavá.
Semena 0,3-0,5 mm dl. (VI-)VII.

2n= 24(CR: 9.Dol. Povit.)
Poznámka 1: Hostitelé: Artemisia campestrisL.
Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Druh častěji

zaměňovanýs P. purpurea. Phelipanchearenaria sevyzna-
čuje většími rozměry květníchčástí,úzcepodlouhlými, delší-
mi prašníkychlupatými po celémobvoduakalichy do 1/2čle-
něnými v úzké cípy a širšími, zpravidla okrouhlými postran-
ními laloky dolního korunního pysku. Rostliny P. arenaria
jsou oproti P. purpurea nižší, s kratším a širším květenstvím
a tlustší lodyhou.Jeobtížněji odlišitelná od morfotypůP.pur-
purea parazitujícíchnapelyňcích(Artemisia vulgarisaA. cam-
pestris); projejich odlišeníjsou nejspolehlivějšíjen znaky na
prašnících(viz klíč).

Variabilita: Druh s vyhraněnouekologickou vazbou
a ve velké části svéhoareálumonofágní,morfologicky málo
proměnlivý. V minulosti byly popsányjen nečetnéformy, za-
chycujĺcí hlavně měnlivou intenzitu modrého zbarvení koru-
ny a různouvelikost rostlin. U robustních,nadprůměrněvyži-
vovanýCh rostlin P. arenaria se občas vyskytují dlouze stop-
katé nejdolejší květy v květenství (stopkakvětní až 10—15cm
dl.). Tento případindividuální variability byl popsánjako var.
subramosa NOULEľ.

Určité problémy všakvytvářejíněkterémorfologicky pře-
chodnépopulacemeziP arenaria a P.purpurea známéz růz-
ných (předevšímjižních) oblastíEvropy. Problematické, ne-
jednoznačně zařaditelné rostliny z našeho území většinou
představujínedostatečněvyvinuté exemplářeP.arenaria. Jed-
ná seo atypickéjedince sužšía kratšíkorunouasneúplněvy-
vinutým oděnímprašníků(prašníkydo 1/2—3/4obvoduchlu-
paté), vyvinuté na oslabenýchhostitelíchnebovykvétající po
přerušeníspojeníhostiteles parazitem.

Ekologie a cenologie: Výslunné skály,
-stepnístráně,někdy též vysýchavé svahy na spra-
ších a svahových hlínách. Na půdách mělkých,
skeletovitých (ojediněle hlubších), výhřevných,
suchých až vysýchavých, neutrálních až zásadi-
tých. Výrazně xerotermní druh rostoucí v přiro-
zené až reliktní vegetaci na stanovištích s podkla-
dembazickýchsubstrátů,většinounavyvřelinách
(čediče, znělce aandenzity), vápencích aspilitech.
Váže se na otevřená, většinou k jihu nebo západu
orientovanáspolečenstvaze svazůFestucionva-
lesiacae, Helianthemo cani-Festucion pallentis
a z podsvazu Potentillo arenariae-Festucenion
pallentis (svazA lysso-Festucion pallentis).
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Rozšíření v ČR: Vzácnýdruhpahorkatin
Českéhoa Panonskéhotermofytika, výjimečně
v mezofytiku. Většinalokalit v Čecháchje sou-
středěnado Českéhostředohoří,dolního Povltaví
aČeskéhokrasu.V územípanonskéflóry častěj-
ší v teplých jihomoravských pahorkatinách(oko-
lí Brna,HustopečskoaČejčsko,Pavlovskékopce
a Hodonínsko). Druh se nešíří, výčet jeho lokalit
zčásti zahrnuje historické, nověji nepotvrzené vý-
Skyty.Převážněv kolinním stupni (min.: Lanžhot,
hrúdy Dúbravka aPolínka, 152—154m; max.: Mi-
lešovskéstředohoří,Štěpánovskývrch,500—600
m). A—Mapy:HOLUBetZÁZVORKAin Červená
kniha 1999:278.

T: I. Doup. pah. (jen na pahorcíchv okolí Kadaně),4a.
Loun. střed. (Lounsko a Mostecko, vz), 4b. Lab. střed. (vz.),
7a. Liboch. tab. (Klapý, Hazmburk; Libochovice, vrch Jeře-
tín),8.Ces.kras(Praha-HIubočepy;Karlštejn,vrchyDoutnáč
aVelkáhora;Tetín,Koda;Svatý JanpodSkalou; Lištice —ús-
tí Kačáku),9. DOI.Povlt. (jen v kaňonuVltavy: Praha-Podba-
ba; Praha-Bohnice, Kalvárie; Podmoráň; Libčice nad V Itavou,
Větrušické skály), I Ia. Všet. Pol. (Mělník, Kelštice), I lb. Po-
děb. Pol. (Vrbčany, stráně U splavu), 16.Znoj.-bm. pah. (dos-
ti vz, předevšímv okolí Brna, Znojma aMohelna), I lb. Pavl.
kop. (Mikulov, Svatý kopeček; Dívčí hrady; Děvín), 17c.Mi-
lov.-valt. pah. (Sedlec,Liščí vrch), 18a.Dyj.-svr. úv. (Lanž-
hot, hrúdy Dúbravka a Polínka), 20b. Hustop. pah. —M: 32.
Křivokl. (Křivoklát, vrch Baba), 41. Stř. Povit. (Praha-Zbra-
slav,Závist),44. Mileš. střed.(Štěpánovskávrch), 68. Mor.
podh. Vysoč. (Lukov u Znojma, Vraní skála).

Literární údaje:T; 7b, Podřip. tab. (okolí Liběchova), 8.
Čes.kras(Radotínskéúdolí,Kalinův mlýn),20a.Bučov.pah.
(łmrnĺky u Dražovic). —M: 41. Stř. Povlt. (Vrané nadVlta-
vou,vrch Homole;Třebenice,Svatojánsképroudy), 44.Mileš.
střed.(Medvědice—Páleč),53a.Českolip.kotl. (ČeskáLípa,
Kraví hora), 68. Mor. podh. Vysoč. (Plešice, pravý břeh Jihla-
vy proti Kozlovské ostrožně; Koněšínský mlýn —Vladislav).

Celkové rozšíření: Převážněevropský druh s pře-
sahemdoz.Asie.OdPortugalska,ŠpanělskapřesFrancii,s.
Itálii do všech zemí stř. Evropy, dále do Rumunska, Bulhar-
ska, ukrajinského a mského Přičernomořĺ, do j. části evrop-
skéhoRuska,naKavkaz,jz. Sibiř, doTureckaa Íránu.Uvá-
děnzes.Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko). Chybí naostro-
vechStředozemníhomoře,vc větší (jižní) částiItálie, v bývalé
Jugosláviia v Řecku. Mapy:MEUSELet al. 1978:412;BEJ-
LINParazitizm i epifitotiologija 165, 1986;KREUTZ1995:33;
UHLICH,PUSCHet BARTHEL1995:220.

3. Phelipanche purpurea (JACQ.)SOJÁK—mor-
dovka nachová

Phelipanchepurpurea(JACQUIN)SOJAKČas.Nár.Muz.,
ser.natur.,140:130,1972.—Syn. : OrobanchepurpureaJAQ.
Enum. stirp. Mndobon. 108, 1762.- O. caerulea VILL. Hist.
P). Dauph. 2:406, 1787. Phelipaea caerulea (VILO C. A.
MEYERVerz. Pfl. Caspic. Meer. 104, 1831.—P. purpurea
(JACQ.)ASCHERS.FI. BrandenburgI :499, 1864.—Phelipanche
caerulea (VILL.) POMELNouv. Mat. H. Atlant. 1:103, 1874.-
Orobanche laevis auct. non sensuorig. L. 1753.

Byliny 15—60(—70)cm vys., žláznaté. Lodyha
přímá, nevětvená(jen u abnormálně vyvinutých

jedinců větvená), při bázi vřetenovitě až hlízkovi-
tě ztlustlá, v hor. části řídce, při bázi hustěji olis-
těná, celá nebo jen v hor. části modrofialově zbar-
vená, krátkými stopkatými žlázkami šedavě
moučnatá. Listy úzce kopinaté, mm
dl., k lodyze přitisklé ažodstálé. Květenství krát-
ce až dl. válcovité, řídké nebo v hor. části husté,
(5—)10—25(—35)cm dl.; listeny kopinaté, 8—12
(—15)mm dl., jen o málo delší nebo kratší než ka-
lich, listence čárkovité, (4—)6-8 mm dl.; hor. kvě-
ty v květenství přisedlé, dolní krátce (výjimečně
dlouze) stopkaté. Kalich zvonkovitý,
mm dl., dole žlutavý, v hor. Části a na žilkách na-
fialovělý, 4cípý, někdy naadaxiální straněvytvo-
řen pátý,většinou kratší cíp, kališní cípy kopina-
té ažšir. kopinaté,nabázi serozšiřující, k vrcholu
zúženéa ostře špičaté,zdéli 1/3—1/2kalicha; ko-
runa (18—)22—30mm dl., často bělavě chlupatá,
v dol. 1/3 zúžená a mírně dolů ohnutá, k ústí se
zvolna rozšiřující, světle modrá až modrofialová,
při bázi žlutavá,zřetelněmodrofialově žilkovaná,
hor. pysk koruny dvoulaločný, s laloky krátkými
a širokými, na vrcholu zaokrouhlenými nebo za-
špičatělými, vzhůru obrácenými, dol. pysk 31a-
ločný, laloky dol. pysku dopředu aždolů směřují-
cí, vejčité až podlouhlé, pozvolna sezužující, za-
špičatělé, někdy na vrcholu až okrouhlé a hrotité,
někdy drobně zubaté; nitky ploché, dole mírně
rozšířené a řídce krátce chlupaté, prašné váčky
vejcovité až krátce válcovité, (1,3—)1,4—1,5(—1,6)
mm dl., lysé nebo jen na zaobleném vrcholu říd-
ce bělavě chlupaté; čnělka a vrchol semeníku
s roztroušenými krátce stopkatými ažpřisedlými
žlázkami, blizna bělavá. Semena 0,3—0,5 mm dl.
Vl(-vłll).

Poznámka: Hlavní rozlišovací znaky:Druh častěji za-
měňovanýs P. arenaria. Pro spolehlivé rozlišení netypických
rostlin je vhodné porovnání velikosti, tvaru a Odění prašníků
(viz klíč). Phelipanchepurpurea je charakteristickákrátkými,
lysými nebojen na zaoblenémkonci chomáčkovitěchlupatý-
mi prašníky,kališními cípy zpravidla při bázi širokými akrat-
Šími (do 1/3délky trubky kališní) a zašpičatělými postranní-
mi laloky dolního korunního pysku.

Variabi lita: Oligofágní,značněvariabilnískupina,vníž
bylo v rámci rozsáhléhoareálu popsánovíce variet a forem.
Přes nejasnou povahu variability je patrné, že taxonomická
hodnotapopsanýchodchylek nenístejnocenná.

Phelipanchepurpurea lze na našemúzemí členit do dvou
základních typů, hodnocených zde na úrovni subspecie—
subsp.purpurea asubsp.bohemica. Tyto taxonybývají pova-
žovány zasamostatné druhy, variety, nebo byly i zcela ztotož-
něny.Nepříliš vyhraněnámorfologická diferenciace taxonů,
utvářenírůzných hostitelskýchmorfotypů v různýchoblastech
výskytu druhu anaproti tomu stabilní vazbanaurčité hostitele
v určitých regionech v korelaci s morfologickými a ekologic-
kými vazbami umožňuje přijmout odlišná hodnotící kritéria.
Phelipanchepurpurea subsp.bohemica vykazuje na našem
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území stabilizovanou vazbu na hostitele Artemisia campestris
a též určité morfologické odlišnosti spíše kvantitativní pova-
hy vůči subsp.purpurea, parazitujícíu násnarůznýchdruzích
roduAchillea.NaúzemíČRnejsouznámypřípadypřechodu
rostlin subsp.purpurea z různých druhů řebříčků na pelyněk
ladní, který se najejich lokalitách častovyskytuje. Ve svém
rozsáhlémareáluvšakP.purpurea parazitujenadruzíchz dal-
ších rodů čeledi Asteraceae;v literatuře jsou někdy uváděni
i hostiteléz jiných čeledí.

Odchylný morfotyp představují rostliny parazitující na
Artemisia vulgaris. Vyskytují sepravděpodobněvevětší čás-
ti areáludruhu, vždy všakjen roztroušeněažvzácně.Většina
těchto případůbyla zjištěna na ruderalizovanýchstanovištích
víceméněv kontaktu s typicky vyvinutými rostlinami parazi-
tujícími na druzích rodu Achillea. U nás byl tentomorfotyp
doloženjen z úhorůnaj. Moravě(Pavlovskékopce:Dolní Věs-
tonice aMikulov; Pouzdřanskástep).Vykazuje znaky rostlin
nadměrně vyživených hostitelem Artemisia vulgaris —rostli-
ny jsou častomohutné(30—60cm vys.), celésytěmodrofialo-
vě zbarvené,s lodyhou tlustou, s prodlouženým a bohatým
květenstvímas dolními květy krátceaž velmi dlouzz stopka-
tými, kališními cípy úzkými a stejnědlouhými jako kališní
trubka,pátý kališní cíp stejnýnebojen o málokratšínežostat-
ní 4 kališní cípy. Tento typ, morfologicky blízký k P. purpu-
rea subsp.bohemicaa P.arenaria, vyžadujedalší studium,

la Kalich 4(—5)cípý, pátý cíp chybí nebo výraz-
ně kratší než ostatní; rostliny 15—40(—50)cm
vys.; květenství v dol. části řídké, s ca
5—30(—50)květy, květy ± rovnovážně odstálé;
naAchillea sp. div. . (a) subsp.purpurea

b Kalich 5cípý, pátý cíp zřetelný, menší až té-
měř stejně dlouhý jako ostatní; rostliny 25—50
(—70)cm vys.; květenství husté, prodloužené,
s ca 20—60květy, květy vzhůru směřující; na
Artemisia campestris

(b) subsp.bohemica

(a) subsp.purpurea —mordovka nachová pravá
Tab. 78/1

Orobanchepurpurea subsp.purpurea,—Sy : Oroban-
checaerulea var.millefolii REICHENB.Iconogr.Bot. (Pl. Crit.)
8:33, 1830.- O. purpurea f. miliefolii (REICHFXB.)BECKBibi.
Bot. (Monogr. Orob.) 19:125, 1890. —Phelipaea millefolii
(REECHENB.) NYMANconsp. FI. Eur.556, 1878.

Exsikáty: Extra fines: BAEMTZHerb Eur., s, n.

Byliny 15—40(—50)cm vys. Lodyha žlutavá,
v hor. části a v květenství často nafialovělá, při
bázi mírně ztlustlá. Květenství 5—30(—50)květé,
krátceválcovitéažprodlouženéapakřídké, skvě-
ty zejména v dol. 1/2 květenství od sebe oddále-
nými, téměř rovnovážněodstálými. Kalich zvon-
kovitý, (6—)10—12mm dl., dole světle žlutý, v hor.
části a na žilkách častonafialovělý, 4cípý, někdy
přítomen pátý menší cíp, kališní cípy úzce až vej-
čitě kopinaté, při bázi někdy až trojúhelníkovité,
k vrcholu zúženéa ostře špičaté, zdéli 1/3(—1/2)
kalicha; koruna (18—)22—30mm dl., světle modrá
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až modrofialová, při bázi žlutavá, modrofialově
žilkovaná, v dol. 1/3 zúžená a dolů mírně ohnutá.
Vl(-vłl).

2n=24(ČR:4b.Lab.střed.,20b.Hustop.pah.)
Poznámka I : Hostitelé:NaúzemíCRnejčastějirůzné

druhy roduAchillea, předevšímA. millefolium L., A. setacea
W. et K., A. collina J. BECKERex REICHENB.,A. nobilis L., na
j. Moravě v ojedinělýchpřípadechArtemisia vulgaris L.

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Viz P.purpu-
rea, str. 485 aP. purpurea subsp.bohemica,str.487.

Variabilita: Většina projevů variability je zapříčiněna
stanovištnímifaktory ahostitelem.Týkáseto předevšímzbar-
venĺ koruny (od tmavěmodrofialové v různých přechodechaž
po světle žlutou), velikosti květu, mohutnosti rostlin, délky
a hustoty květenství.Vedle typických rostlin s vejčitě kopi-
natými ažtrojúhelníkovitými, krátcešpičatými kališními cípy
sevyskytují v různýchpřechodechrostliny súzcekopinatými,
až čárkovitě protaženými kališními cípy. Rostliny s úzkými
a dlouhými, ažčárkovitými cípy stejnědlouhými jako trubka
kališní byly popsányjako var.spitzelii BECK.V minulosti bylo
popsánoněkolik taxonů většinouv hodnotě formy, postihují-
cích proměnlivost tvaru aokraje korunních laloků od kopina-
tých ažvejčitých, celokrajných nebovpředudrobnězubatých
po krátce hrotité ažprodlouženězašpičatělé.Variabilita, pro-
jevujĺcĺ seve tvaru kališníchcípů, tvaru a odění laloků horní-
ho adolního pyskukoruny a téžv odění prašníků,nenídosud
náležitěprozkoumána.

Ekologie a cenologie: Výslunné stráně,
suché, travnatésvahy, okraje vinic, skalní stepi,
krasové stepi, řídké křoviny, úhory, meze, suché
až mírně mezofilní louky. Světlomilný xeroterm-
ní prvek rostoucí většinou na hlubších, minerálně
bohatých,neutrálních ažslabězásaditýchpůdách
nejčastěji s podkladem vápence, čediče a dalších,
většinou bazických homin a na spraších a sva-
hových hlínách v přirozené i člověkem změně-
né vegetaci různého typu. Váže se na různá spo-
lečenstva většinou z třídy Festuco-Brometea
(Častěji z podsvazu Agropyro intermediae-Festu-
cenion valesiacae), řádu Quercetalia pubescenti-
-petraeae, svazů Geranion sanguinei, Arrhenat-
herion aj.

Rozšíření v CR: V Cechách vzácně v ter-
mofytiku a zčásti i mezofytiku. Největší soustře-
dění lokalit je v Českémstředohořía v blízkých
Doupovských vrších. Na j. Moravě dosti vzácně
především v Hustopečské pahorkatině a na Pav-
lovských kopcích. Vyskytuje se v kolinním až
suprakolinním stupni (max.: Doupovské vrchy,
Bražec, Kostelní Horka, 785 m). Následující
přehled rozšíření zčásti obsahujehistorické, no-
věji nepotvrzené výskyty. A

T: 3. Podkruš.pán.(Janov u HorníhoJiřetína),4a.Loun.
střed. (vrch Milá), 4b. Lab. střed., 7a. Liboch. tab. (Libocho-
vice,vrch Jeřetín),8. Čes.kras(Karlštejn,Velkáhora),13a.
Rožď.tab.(Vlkov, vrchOškobrh), 16.Znoj.-bm. pah.,17a.Du-
naj. kop., 17b,Pavl. kop., 17c. Milov.-valt. pah. (Milovice,
Milovický les), 18b.Dolnomor. úv. (Hodonín, Zbrod), 20b.
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Hustop. pah. (dosti vz.). —M: 29. Doup. vrchy (Humnice,
Humnický vrch aHavraň; Velká Lzsná, vrch Hřad; sedlo nad
osadou Telcov; Martinov, kóta 670; Heřmanov; Zakšov; Struž-
ná, vrch Rumnisko; Horní Tašovice, vrch Stráž; Bražec, Kos-
telnĺHorka),32.Křivokl. (NovýJáchymov,Červenýkříž),41.
Stř. Povlt. (Oslov, skály nad Vltavou), 44. Mileš. střed. (Mile-
šovka), 45a. Loveč. střed. (Příbram, Buková hora—Matrelĺk;
Ústí nadLabem,vrchVelkýOstrý; Sebuzín,Krkavčí skála
aDeblík;BabinyI, Babinskélouky;Horní Šebířov),68.Mor.
podh.Vysoč.(Ketkovickýhrada vrchPlániceuČučic).

Literární údaje: T: 3. Podkruš.pán. (Krupka), 4a. Loun.
střed.(Kozly,vrchSvinky), 12.Dol. Pojiz. (Cejetičky),13b.
Mladobol. chl, (Chlum u Mladé Boleslavi), 17c. Milov.-valt.
pah.(Mikulov, Městskédíly), 18a.Dyj.-svr. úv. (Šakvice).—
M: 24b. Sokol. pán. (Karlovy Vary), 25a. Krušn. podh. vl. (Be-
čov u Chomutova),32.Křivokl. (Zbiroh), 37m.Vyšebr. (Vyš-
ší Brod), 64b.Jevan.ploš. (Štiřín), 68. Mor. podh.Vysoč.
(Pernštejn).

Mordovka nachovábyla v minulosti omylem uváděna
z okolí prahy (od Podbabya Troje k Zbraslavi) a z dolního
Povltaví (Libčice nadVltavou); jedná seo záměny s P. are-
naria.

Celkové rozšíření: Eurasijský druh s rozsahem roz-
šíření od pobřežíAtlantiku do Střední Asie. Od Kanárských
ostrovů,ŠpanělskaaPortugalska,Francieaj. částiVelkéBri-
tániedostř.Evropy;naseverupoj. Dánsko,nejižnčjšĺ Švéd-
sko(Skäne,Öland)a většíčástevropskéhoRuska(pojih hor-
níh0 Povolží a Zavolží); četnéostrovy Středozemníhomoře;
Turecko,Zakavkazsko,fránaAfghánistán.Uváděntéžz Ma-
roka. —Mapy: BEJLINParazitizm i epifitotiologija 165, 1986;
HULTĚN NE 1986:854; KREUTZ 1995:41: UHLICH, PUSCH et
BARTHEL 1995:221.

(b) subsp.bohemica(ČELAK.)ZÁZVORKA—mor-
dovka nachová česká

Phelipanche purpurea (JACQ.) SOJÁKsubsp. bohemica
(CFLAK.)ZÁZVORKAinKIRSCHNERetZÁZVORKAPreslia72:88,
2000.—Syn. : OrobanchebohemicaCELAK.S.-b. Königl.
Böhm. Ges. Wiss., cl. math.-natur., 1874:61, 1874 (an nomen
specificum validum OestetT.Bot. Z. 29:362, 1879.- Pheli-
paeabohemica(CELAK.)ČELAK.Anal. Květ.Čech,Moravy
a rakouského Slezska, ed. 3, 236, 1897. —Phelipanche bohe-
mica (CELAK.)HOLUBet ZÁZVORKAPreslia 51:282, 1979. -
Orobanchepurpureavar.bohemica(CELAK.)BECKBibl. Bot.
(Monogr. orob.) 19:126,1890.

Byliny často mohutné, nezřídka i menšího
vzrůstu, 25—70cm vys. Lodyha tlustá, při bázi mír-
ně až zřetelně hlízkovitě či vřetenovitě ztlustlá,
často až k bázi sytě modrofialová. Květenství ca
20—60květé, prodloužené, dl. válcovité a husté,
květy pouzev dol. části květenství oddálené,šik-
mo vzhůru směřující. Kalich zvonkovitý, 8—12
mm dl., zpravidla celý modrofialově zbarvený,
5cípý, se4 stejně dl. cípy a pátým, často kratším
cípem na adaxiální straně, kališní cípy šir. kopi-
naté, při bázi se rozšiřující, k vrcholu zúžené aos-
tře špičaté, zdéli 1/3—1/2kalicha; koruna 20—30
mm dl., zpravidla celá tmavěmodrofialová, téměř
rovná. VI-VIII.

2n = 24 (extra fines)

Poznámka I : Hostitelé: Artemisia campestris L.
Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Od R purpu-

rea subsp.purpurea seodlišuje celkově mohutnějšímvzrůs-
tem, tlustší lodyhou, delším a hustším květenstvím skvěty šik-
mo vzhůru směřujícími, intenzivním modrofialovým zbarve-
ním celé rostliny, přítomnostípátéhocípu kališníhoa vazbou
nahostiteleArtemisia campestris.Velikostí ahabitempodobná
druhu P. arenaria, od níž ji lze spolehlivě odlišit podle veli-
kosti a odění prašníků.Obtížně odlišitelná od morfotypů P.
purpurea subsp.purpureaparazitujícíchnaArtemisiavulgaris.

Ekologie a cenologie: Výslunné skály,
stepnístráně.Na půdáchmělkých, skeletovitých,
výhřevných, suchých, neutrálních až zásaditých.
Výrazně xerotermní prvek rostoucí v přirozené až
reliktní vegetaci na stanovištích s podkladem ba-
zických substrátů, většinou navyvřelinách (čedič)
a vápencích. Váže se na otevřená společenstva
skalních stepí ze svazů Festucion valesiacae aHe-
lianthemo cani-Festucionpallentis. Vyznačuje se
víceletými absencemi ve výskytu, které se v po-
sledních desetiletích prodlužují.

Rozšíření v ČR: Taxonpopsanýz Velké
hory u Karlštejna, známý jen z Labského středo-
hoří a z Českéhokrasu.Většinajeho nálezůpo-
chází z 2. pol. 19. stol., kdy byl na většině svých
lokalit opakovaněsbírán. Dnes velmi vzácný ami-
zející prvek naší květeny. V posledních deseti-
letíchzjištěnjenvokolí Karlštejna,vČeskémstře-
dohoří po roce 1900 doložen jen jednou (Litomě-
řice, vrchMalé Hradiště, 1968).A—Mapy: HOLUB
et ZÁZVORKA in Červená kniha 1999:279.

T: 4b. Lab. střed. (Kozí vrch u Neštědic; Hostovice; údo-
lí Bíliny mezi Stadicemi aHliňany; Litoměřice, vrchy Hradiště
a MaléHradiště),8. Ces.kras(Karlštejn,skálynadBeroun-
kou; Doutnáč a Velká hora).

Literární údaje: 45a. Loveč. střed. (Sebuzín, Krkavčí
skála).

Celkové rozšíření: Nedokonale známé, vzhledem
k malé morfologické vyhraněnosti a taxonomickým problé-
mům obtížně vymezitelné. Západní část stř. Evropy: Němec-
ko (Pomořansko,Braniborsko),Cechy,Švýcarsko(Wallis),
Rakousko (Tyrolsko, Dolní Rakousy), s. Itálie (Piemont, j.
Tyrolsko).

4. Phelipanche caesia (REICHENB.) SOJÁK—
mordovka sivá Tab. 78/2

Phelipanchecaesia (REICHENBACH)SOJÁKCas. Nár.
Muz., ser. natur., 140:129, 1972. —Syn.: Orobanche caesia
REICHENB.Iconogr. Bot. (PJ. criĽ) 7:48-49, 1829.-Phelipaea
lanuginosa C. A. MEYERin LEDEBOURFI. 2:460, 1830.
—Phelipanchelanuginosa(C. A. MEYER)SOJÁKČas.Slez.
Muz., ser. A, 39:88, 1990 [111.1990]; HOLUBPreslia 62:196
118.V. 19901.- Orobancheasiatica WEtNM.Bull. soc. Imp.
Natur. Moscou 23:552, 1850.- O. lanuginosa (C. A. MEYER)
BECKin KRYLOVTrudy Obšč.Estestvoispyt. Kazansk.Univ.

1881.- O. peisonis BECKin HALÄCSYet BRAUN
Nachtr.F. Nieder-Österr.121,1882.—O. caesiaf. peisonis
(BECK)BECKBibi. Bot. (Monogr. orob.) 19:121,1890.- O.
borealis auct. non TURCZ. 1847.
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Poznámka I : Pro tento druh je zde užitojméno Pheli-
panchecaesia(REICHENB.)SOJÁK,i když správnost(priorita)
druhového epiteta není úplně jistá. Publikace se jménem
O. caesia REICHENB.vyšla pravděpodobněpozději než v r.
1829,jak je uvedenonatitulu, přibližně ve stejnoudobu bylo
zveřejněnoprioritně konkurenčníjméno Phelipaealanugino-
sa C. A. MEYERin LEDEBOUR1830 O. caesia REICHENB.).
Vzhledemk tomu, ženeníjisté, kterápublikaceje starší,je zde
užito ve smysluKódu ICBN dosudvšeobecněpoužívanéjmé-
no založené na basionymu O. caesia REICHENB.se starším
titulárním vročením.

Poznámka 2: Jméno Orobanche borealis TURCZ.bylo
monografemBeckem a po něm dalšími autory použito jako
basionympro varietu druhuO. caesia[O. caesia var.borealis
(TURĽ) BECK].Z originálního herbářovéhomateriálu Tur-
czaninowavšak vyplývá, žejméno O.borealis TURCZ.sene-
vztahujek druhu Orobanche(Phelipanche) caesia,alek dru-
hu Orobanche coerulescens (CVELEVFI. SSSR 23:47, 1958).

Exsikáty: Extra fines: Gerb. FI. SSSR,no 3488a,b.—
KAREUNet KIRILOFFPl. Karelin., no 625 (ut Orobanche bo-
realis

Byliny (12—)16—25(—35)cm vys., žláznaté
a v květenství běloplstnaté. Lodyha přímá, nevět-
vená, na bázi jen mírně vřetenovitě ztlustlá, řídce
olistěná (i při bázi), dole olysalá, v hor. části skrát-
ce stopkatými žlázkami, vřeteno květenství (ně-
kdy i podním), listenyakalichy běloplstnaté(odě-
ní tvořeno delšími nežláznatými, propletenými,
šikmo vzhůru směřujícími chlupy a odstálými,
krátce stopkatými žlázkami). Listy úzce až šir. ko-
pinaté, 8—12(—15)mm dl., k lodyze přitisklé nebo
jen mírně odstálé.Květenství krátce válcovité až
prodloužené, (6—)8—15(—22)cm dl.; listeny stej-
ného tvaru jako listy, ± zdéli kalicha, listence úz-
ce kopinaté až čárkovité, 4—6(—7)mm dl.; květy
zpočátku šikmo vzhůru směřující, později téměř
rovnovážně odstálé,hor. květy přisedlé, dolní krát-
ce (někdy však až 1 cm) stopkaté. Kalich trubko-
vitý až úzce zvonkovitý, 4cípý, 8—12mm dl., do
1/3(—1/2)členěný,cípy kopinaté, v dlouhou špič-
ku prodloužené; koruna (15—)17—19(—20)mm dl.,
nad semeníkemmírně zúžená,pak sejen málo roz-
šiřující, později hor. část dolů sehnutá, často vel-
mi hustěbělavě chlupatá ažláznatá, většinou svět-
le (bledě) modrá (sivá), někdy naopak intenzivně
modrofialová, žilkovaná, hor. pysk koruny dvou-
cípý, cípy na vrcholu zaokrouhlené až špičaté,
šikłno vzhůru směřující, dol. pysk 3cípý, cípy na
vrcholu zaokrouhlenéaž špičaté;nitky téměř ly-
sé,jen při bázi řídce chlupaté;prašnéváčky lysé,
(1,5—)1,6—1,8(—1,9)mm dl. (někdy nedokonale
vyvinuté prašníky 1,2—1,4mm dl.); čnělka od
vrcholu semeníku až pod bliznu roztr. žláznatá,
Žlázky krátce stopkaté, blizna bělavá. Semena
0,3-0,4 mm dl. Vl.

2n 24(CR:20b.Hustop.pah.)
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Poznámka I: Hostitelé: Artemisiapontica L., příleži-
tostně téžA. absinthium L. (Pouzdřany).

Poznámka 2: Hlavní rozlišovací znaky: Dobře odliši-
telný druh především podle bělovlnatého odění v květenství.
Tento typ Odění má z druhů rodu Phelipanche vyskytujících
senaúzemíCRpouzetentodruh.Phelipanchecaesiavšakbý-
vázaměňovánasparalelnímdruhemOrobanchecoerulescens,
který márovněžmodrékvěty a stejný typ odění v květenství.
Záměny vznikají přehlédnutím páru listenců (znak rodu Phe-
lipanche),přisedajícíchzbokukekalichu askrytých v hustém
bělavém odění.

Variabilita: Rostlinyz našehoúzemívykvétají vedvou
barevnýchodstínech—s korunou světlou. bledě modrou (si-
vou) a tmavou,modrofialovou. Jednotlivépopulacezachová-
vají jednotný typ barevnéhoodstínu.Rostliny jsou též varia-
bilnĺ v ocEnĺ koruny, se vyskytují rostliny s delšími,
hustými, odstálými chlupy astopkatými žlázkamizejménana
hřbetní části koruny.Tyto odchylky vyžadují další zkoumání.

V rámci rozsáhlého areálu bylo popsáno jen několik má-
10variet či forem, které jsou buď taxonomicky bezvýznamné,
nebo se vztahují k jiným druhům. Vícekráte bylo použito
jen členění do dvou neoprávněněvystavenýchvikariantnĺch
variet —var. caesiaze z. části areálua východní var. borealis
(TURa.) BECK.RoStliny z v. části areálu byly charakterizo-
ványvyššímvzrůstemadelšímkvětenstvím;var.borealis byla
omylem založenana materiálu vztahujícím se k druhu Oro-
banche coerulescens.

Orobanche peisonis, popsaná Beckem od Neziderského
jezera v rakouském Burgenlandu, byla později převedena týmž
autorem naúroveň formy P. caesia. Byla charakterizována cet-
kově mohutnějším vzrůstem (květenství prodloužené,mno-
hokvëté; lodyha tlustá).

Ekologie a cenologie: Suché, výslunné
travnaté svahy k jihu či západu orientované, za-
travnělé terasy a meze, opuštěné vinice a terasy
v ovocných sadech, zestepnělé úhory, hrany a
okrajesprašovýchstěn.Na půdáchhlubokých, vy-
sýchavých, minerálně bohatých, neutrálních až
zásaditých, často na spraších a terasovaných či
jinak narušovaných svahových hlínách s podkla-
dem vápenců a slepenců. Vyskytuje se v xero-
termních travinných a bylinných společenstvech
svazuFestucionvalesiacae.Často však skryta
v zapojených, druhově ochuzených až monotón-
ních porostechhostitelského druhuArtemisiapon-
tica zařaditelných z větší části k podsvazu Agro-
pyro intemediae-Festucenion valesiacae.

Rozšíření v CR: Pouzenaj.Moravě.Vzác-
ně v nejteplejší pahorkatině Panonského termofy-
tika, v současnosti známa jen z Dunajovických
kopců,zeŠpiceuÚjezdau Brnaazokolí Pouzd-
řan (max.:Špiceu ÚjezdauBrna, 295m). Druh
dosahuje na j. Moravě sz. hranice svého rozsáhlé-
ho celkového areálu. A —Mapy: HOLUBet ZÁZ-
VORKAin Červená kniha 1999:280.

T: 16.Znoj.-bm. pah.(Brno, Petrov,t), i 7a.Dunaj. kop.
(Dobré Pole, Danielsberg; Dolní Dunajovice, Jánská hora),
20b.Hustop.pah.(ÚjezduBrna,vrchŠpice,někdyuváděno
jako Staráhora u Sokolnic; Pouzdřany,u lesaKolby a vrch
Strážná;Popice—Pouzdřany,mezeu silnice).
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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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