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Kališní cípy kopinatě šídlovité, ústí korunní trubky úzké, polouzavřené
Kališní cípy šir. kopinaté, tupé, ústí korunní trubky široké
Listy střídavé,jednoduše lichozpeřené, nitky tyčinek na bázi chlupaté
Listy peřenosečné,nitky tyčinek na bázi lysé

Phlox L. —plamenka

PhioxLlNNAEUSsp. Pl. 151, 1753.

1. Phiox
2. Collomia

3. Polemonium

4. Gilia

Lit. : WHFRRYE.T. (1955):ThegenusPhlox.MorrisPhiladelphiaMonogr.3:1—174.—GRANTV. (1959):Naturalhistory
of thePhlox family. Vol. I. SystematicBotany.The Hague.—GRAMrV. et GRANTK, A. (1965): Flower pollination in thePhlox
family. New York. —LEVIND. A. (1969): The effect of corolla color and outline on interspecific pollen flow in Phlox. Evolu-
tion 23:444-455.—LEVIND. A, et BERUBED, E. (1972):Phlox andColias: theeficiency of a pollinationsystem.Evolution
26:242—250.—LEVIND. A. et WATKINSL. (1984): Assortative mating in Phlox. Heredity 53:595—602.

Jednoleté nebo vytrvalé byliny s tenkým kořenem. Lodyhy přímé a jen v hor. 1/2 větvené.Listy
střídavé nebo vstřícné, jednoduché, celokrajné, ± přisedlé. Květy ve vrcholových latách nebo svazeč-
cích či vrcholících. Kalich zvonkovitý, kališní cípy kopinatě šídlovité; koruna řepicovitá, polouza-
vřená, bílá, červená, růžová nebo fialová; tyčinky nestejně vysoko vetknuté do korunní trubky. To-
bolky ± kulovité, zdéli kalicha. Semenaelipsoidní. —Asi 30 druhů rozšířených od subtropů Střední
Ameriky do temperátníhopásuSeverníAmeriky. —Protandr.Entomogam.

la Jednoletébyliny, lodyhy žláznatěchlupaté 1. P. drummondii

b Vytrvalé byliny, lodyhy lysé 2

2a Lodyha přímá, nejčastěji jednoduchá a jen v hor. 1/2 větvená, listy vejčitě kopinaté; květy v bo-
hatých vrcholových latách 2. P. paniculata

b Lodyha poléhavá,bohatěodbázevětvená,listy čárkovité; květy v řídkých vrcholících ....

1. Phlox drummondii HOOKER —
Drummondova

plamenka

Phiox drummondii HOOKERBot. Mag. 9, tab. 3441, 1835.

Jednoleté byliny. Lodyha 5—40cm vys., po
celé délce vlnatě žláznatě chlupatá, přímá, jedno-
duchá nebojen chudě větvená.Dolní listy vstříc-
né, horní střídavé, vejčitě kopinaté, poloobjíma-
vou bází přisedlé, celokrajné, zašpičatělé.Květy
ve vrcholových vidlanovitých svazečcích. Kalich
členěný v kopinaté, šídlovité cípy, 7—12mm dl.;
koruna až 2x delší než kalich, jednobarevná (bílá,
růžová, červená, purpurová, fialová) nebo mno-
hobarevná,apakčastopruhovaná,korunní trubka
10-20 mm dl. VI-VIII. Tf.

2n = 14 (extra fines)
Pochází ze Střední Ameriky a do Evropy byl

dovezen v l. pol. 19. stol. z Texasu. Pěstuje se
v zahrádkách v četných kultivarech jako okrasná
rostlina a jen ojediněle a přechodně zplaňuje.

2, Phlox paniculata L. —plamenka latnatá
Phiox paniculata LINNAEUSsp- Pl. 151, 1753.

Vytrvalé byliny. Lodyha 20—90(—120)cm
vys., lysá, přímá, jednoduchá a jen v hor. 1/2
větvená. Listy v dol. části lodyhy vstřícné, v hor.
části střídavé, všechnypřisedlé, vejčitě kopinaté,

3. P. subulata

6—12 cm dl., 15—35mm šir. Květy v bohaté
vrcholové latě; kalich zvonkovitý, hluboce čle-
něný v šídlovité cípy; koruna 18—25mm dl., 3—4x
delší než kalich, pýřitá, korunní cípy plošeroze-
stálé, vpředu zaokrouhlené, jasně červené nebo
růžové, bílé, fialové až mnohobarevně skvrnité.
VI-VIII. 1-1kĹ

2n = 14 (extra fines)
Druh pocházíz atlantskéČástiSeverníAme-

riky. U nás běžně pěstován v četných zahradních
formách jako okrasná rostlina a jen přechodně
vzácně zplaňuje.

3. Phlox subulata L. —plamenka šídlovitá

Phioxsubulata LINNAEUSsp. Pl. 152, 1753.

Vytrvalé trsnatébyliny. Lodyha 5—15cm vys.,
lysá, poléhavá, bohatě od báze větvená, hustě list-
natá. Listy čárkovité, 10—16(—20)mm dl., až 5
mm šir.,naokraji brvité. Květy v řídkých, 2—4kvě-
tých vrcholových vidlanech; koruna ca 2x delší
než kalich, bílá, růžová nebo fialová s tmavou
skvrnou v ústí korunní trubky. VII—IX. Hkf.

2n = 14 (extra fines)
Druh pochází ze Severní Ameriky a často se

pěstujev zahrádkách,zejménanaskalkách,v čet-
ných barevných kultivarech.
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