
(diagnostický druh), dále svazů Helianthemo ca-
ni-Festucion pallentis, Seslerio-Festucion glaucae
nebo Centrantho-Parietarion.

Rozšíření v ČSR: V celémúzemíod pla-
nárního po supramontánní stupeň (max.: Kr-
konoše, Rudná rokle, ca 1200 m). — Mapy:
PODPĚRA 1926: 458; SLAVÍK FKS 1986: 45.

Celkové rozšíření: Evropa na sever až k 710 s. Šíř-
ky; mimotropická Asie, s. Afrika, v. část Severní Ameri-
ky. Mapy: HULTĚNcp 1964: 165; AFE 1972: 78; HEGI
cd. 3, 1/1 :234, 1984.

Kříženci

6 x lb. Asplenium septentrionale x trichomanes
subsp. quadrivalens —Asplenium x baumgarte-

Asplenium x alternifolium WULFEN— sleziník
střídavolistý Tab. 22/2

Asplenium x alternifolium WULFENin JACQUINMisc.
Syn. : Asplenium germanicumAustr. Bot. 2: 51, 1781. —

auct., non F. G. WEISS.— A. breyniiRErz Observ. Bot. : 32,
1774, nom. illeg.

Exsikáty : FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 902. —
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1846. — Extra fines: CAWER
FI. Siles. Exs., no 1195. — DÖRFLERHerb. Norm., no
3680. — FI. Exs. Austro-Hung., no 2704.

Oddenek vodorovný až mírně vystoupavý,
bohatě kořenující a hustě pokrytý plevinami;
pleviny 2,5—3,0 mm dl., tmavě hnědé, čárkovi-
tě kopinaté, celokrajné. Listy v hustém trsu,
zpravidla přezimující, až 20 (—25) cm dl.; če-
pel široce kopinatá ažpodlouhlá, nejčastěji 2 x
zpeřená; hor. lístky srpovitě dovnitř zahnuté,
nejhořejší srostlé; koncový lístek peřenosečný,
velký, nápadně tvarem odlišný od ostatních
lístků; řapík zpravidla delší než čepel,
5—12 cm dl., v dol. polovině hnědočerný. Vý-
trusnicové kupky čárkovité, později splývající
podél stř. žilky lístku; ostěra bělavá, celokraj-
ná, záhy zasychající. VII—IX. Hkf.

2n 108 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Skalní štěrbiny,

2. Phyllitis HILL — jazyk Celení jazyk) * )

sutě, zdi, převážně na silikátech; ve společen-
stvech svazu Androsacion vandellii.

Rozšíření v ČSR: Nejčastěji v mezofyti-
ku, vzácně v termofytiku a oreofytiku; od pla-
nárního po submontánní stupeň (min.: Kocába
u Štěchovic,ca220m; max.: Cikháj u Herálce,
ca 700 m). — Mapy: HRABĚTOVÁ-UHROVÁ1960:
10.

T: Podkruš. pán., 4. Loun.-lab. střed., 5. Terez. kotl.,
6. Džbán, 7. Středočes. tab., 9. DOI. Povlt., 16.Znoj.-brn.
pah., 20. Jihomor. pah., 21. Haná. — M: 25. Krušn. podh.,
28. Tep. vrchy, 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 34. Plán. hřeb„
35.Podbrd., 36.Horaž. pah., 37.Šum.-novohr. podh.. 38.
Bud. pán., 39. Třeboň. pán„ 41. Stř, povlt., 42. Votic. pah.,
43. Votic. vrch., 51. Polom. hory, 52, Ral.-bez. tab., 53. Pod-
ješ., 55.Čes. ráj, 56.Podkrk., 58. Sud. mezih.,63.Česko.
mor. mezih.,65.Kutnoh.pah.,66.Hornosáz.pah.,67.Čes-
komor. vrch., 68.Mor. podh. Vysoč., 69.Želez. hory,
70. Mor. kras (převážně na granitosyenitech), 71. Drah.
vrch., 73. Hanuš.-rychleb. vrch., 74. Slez. pah., 75. Jes.
podh., 76.Mor. brána.— O: 91.Žďár. vrchy.

Celkové rozšíření: Vyskytuje se v areálu obou ro-
dičovských druhů. — Mapy: MEYER1952:4.

6 x lb. Asplenium septentrionale x trichomanes
subsp. quadrivalens = Asplenium x baumgarte-
ni DÖRFLERÖsterr. Bot. Z. 45: 769, 1895.

Hor. lístky na okraji ostře pilovité. Zjištěn
pouze v Moravském krasu (Josefovské údolí,
Švýcárnau Adamova).
7 X lb. Asplenium ruta-muraria x trichomanes
subsp. quadrivalens = Asplenium x clermontiae
SYMEEngl. Bot. 12: 132, 1886.

Listová čepel podlouhle kopinatá, v hor.
polovině zašpičatělá. Výtrusy často zakrnělé.
Zjištěn pouze v Moravském krasu (Suchý žleb
u Ostrova).

Pozn ám ka : V literatuře je popsáno množství dalších
kříženců téměř ve všech kombinacích u nás rostoucích dru-

hů; někteří byli získáni také experimentálně, někteří jsou
pochybní. V přírodě byly mimo naše území častěji nalezeny
např. A. adiantum-nigrum x cuneifolium A. x cento-
vallense D. E. MEYER),A. adulterinum x viride A. x
poscharskyanum (HOFFM.)PREISSMANNI,A. ruta-muraria X
septentrionale A. x murbeckii DÖRFLER)aj.

Phyllitis HILL Brit. Herb. 525, 1757. Syn. : Scolopendrium ADANSONFam. Pl. 2; 20, 1763.
Lit. : ČELAKOVSKÝL. (1870): Sind Osmunda und Scolopendrium in Böhmen einheimisch? Oesterr. Bot. Z. 20:

354—356.—DOMINK. (1922):Jeleníjazyk (ScolopendriumvulgareSmith)ajeho rozšffenĺv našírepublice,Čas.Čes.Lé-
kárn. 3: 115—118, 125—127. — KOTLABAF. (1962): Nálezy fosilního jelennĺho jazyku — Phyllitis scolopendrium (L.)
Newm. a poznámky k jeho recentnímu rozšíření. Preslia 34: 255—267. — EMMOTJ. I. (1964): A cytogenetic investigation
in a Phyllitis — Asplenium complex. New Phytol. 63: 306—318.

Vytrvalé byliny. Listy celistvé, celokrajné; žilky 2. řádu od stř. žebra až téměř pravoúhle odstá-
lé, ± souběžné. Výtrusnicové kupky čárkovité, přisedající na žilky, sousední párovitě sblížené,
zdánlivě splývající v jeden dvojitý sorus; ostěry bočně přirostlé podél kupek, takže kryjí dvojitou

Zpracoval P. Tomšovic.
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kupku shora i zdola. Prokel srdčitý nebo nepravidelně laločnatý, sjednoduchými chlupy. — S jis-
totou 4—5 druhů mírného pásma Eurasie a Severní Ameriky; další uváděné druhy z tropů Staré-
ho světa patří pravděpodobně do rodu Asplenium nebo do jiných samostaných rodů.

I. Phyllitis scolopendrium(L.) NEWMAN— jazyk
jelení (jelení jazyk obecný) Tab. 23/2

Phyllitis scolopendrium (LINNAEUS)NEWMANHist. Brit.
Ferns, ed. 2, 10, 1844.— Syn. : Asplenium scolopendrium
L. Sp. PJ. 1079, 1753. — Scolopendrium vulgare $M. Mém.

S. officinarumAcad. Roy. sci. Turin5: 410, 1793,—
SWARTZJ. Bot. (Schrader) 1800/2: 61, 1801.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., n04. —
Extra fines: DOMIN et KRAJINAFI. Čechoslov. Exs.,
no 208. — FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 503/1, II. —
FUNCKCrypt. Gewächse Fichtelgeb., no 186.

Oddenek vystoupavý až přímý, se svazčitý-
mi černohnědými kořeny; vrchol oddenku
mladé listy a řapíky i stř. žebra dospělých listů
± hustě pokryty světle nebo tmavě rezavými
plevinami. Listy 15—60 cm dl., až 8 cm šir.,
vzpřímené nebo (zvláště na svažitých stanovi-
Štích) převislé, přezimující; čepel úzce eliptická
až eliptická, na bázi výrazně srdčitá nebo srdči-
tě ouškatá, na vrcholu ± špičatá, většinou celo-
krajná, na okrajích často zvlněná; řapík větši-
nou kratší než 1/3délky čepele. Výtrusnicové
kupky čárkovité, rezavě hnědé, nestejně dlouhé
(často střídavě delší a kratší), souběžné s žilna-
tinou; ostěry celokrajné, za zralosti výtrusnico-
vými kupkami téměř překryté. Výtrusy na po-
vrchu nepravidelně zbrázděné nebo hrbolaté,
20—30 dl., hnědožluté. VII—X. Hkf.

2n 72 (CSR : 70. Mor. kras)
Variabilita: Tvoří četné monstrózní typy, v přirodč

vzácné, v kultuře časté (udržují se vegetativně, popř. též
apomikticky). Nejčastější odchylky: jednoduché nebo vice-
násobné dichotomické rozděleni stř. žebra i listové čepele
(Iusus „daedalea" nebo „cristata”); kadeřavý a nepravidel-
ně vykrajovaný okraj listu (lusus „crispa” nebo „undula-
ta'): několikanásobné rozdělení stř. žebra na vrcholu listu,
přičemž čepel je nedělená, kruhovitě rozšiřená (lusus „ro-
tundata”).

Ekologie a cenologie: Zastíněné vlhké
skály nebo vlhké listnaté lesy na sutích, často
v inverzních polohách (propasti, terénní záře-
zy); převážně na vápenci, na půdách rendzino-
vého typu s bohatým obsahem humusu, ale též
na nevápenných, živinami bohatších horni-
nách, zřídka i na pískovci. Druhotně na vlhkém
zdivu a ve starých otevřených studnách. Výraz-
ně stínomilný druh s vysokými nároky na vzduš-
nou vlhkost. Ve společenstvech svazů Cysto-

pteridion, Fagiona Tilio-Acerion,zvl. v asociaci
Scolopendrio-Fraxinetum SCHWICKER.1938.

Rozšíření v CS R: Původní s jistotou jen
na Moravě v kolinním až submontánním stupni
(min.: Macůška u Hranic, ca 280 m: max.: vrch
Trojačka u Hodslavic, ca 550 m). Nálezy a úda-
je z Cech senejspíš vztahuji na rostliny zplané-
lé z kultury; v některých případech by se však
mohlo jednat o druhotné spontánní šíření ze
sousedních zemi nebo o zbytky původního roz-
šíření (paleobotanický nález dokládá druh
z Českého krasu ještě v mladším holocénu
2 000 let př. n. l.). S A — Mapy: KOTLABA1962:
267; SLAVÍK FKS 1986: 45.

M: 70. Mor. kras (Pustý žleb: Josefovské údoli),
76. Mor. brána (propast Macůška u Hranic), 80b. Veřov.
vrch. (vrch Trojačka u Hodslavic).

Zvláštní typ přirozeného sekundárního výskytu je
v otevřených studních: Dobřeň u Suchdola (65, Kutnoh.
pah., t koncem 19, stol.), Pasečná u Předni Výtoně
(88.Šum.),Brno-ŠpiIberk(16.Znoj.-brn. pah.).Z Krkonoš.
odkud bývá udáván jako původní (např. ŠOUREKKvét. Kr-
konoš, p. 108, 1969), není spontánní výskyt doložen: sběry
J. Kablikové z Vrchlabi jsou většinou označeny jako pěsto-
vané,doklad A. Součkas lokalitou „Černá hora” sezřejmé
nevztahuje na Krkonoše (E. HADAČZpr. Cs. Bot. Spol. 5:
190, 1970: PROCHÄZKASoučas. Změny Východočes. FI.,
p. 104, 1980). K úvaze o možné původnosti výskytu se nabí-
zejí především staré lit. údaje ze s. a v. Cech. např. Jitrava
u Hrádku nad Nisou (MATTtCKS.-B. Abh. Naturwiss. Ges.
Isis 1932: 128, 1933), Maxov u Jablonce nad Nisou (SI ARSY
1914 sec. SMRŽZpravod. Severočes. Mus. 2: 11, 1955). Hrá-
dek u Ústi nad Orlici (NESPORet HORČIČKAPrůvodcepo
Horách Orlic., p. 58, 1905), Hraběšín u Kutné Hory (OPIČ
Tent. FI. Cryptog. BOëmiae, p. 20, 1820) atd.

Cetkové rozšíření : Azorské a Kanárské ostrovy, z.
aj. Evropa. stř. Evropa (hojněji v j. a z. části, v s. části vzác-
ně nebo chybí), s. Evropa ojediněle (Norsko, j. Švédsko.
Gotland), s. Afrika, v. Středozemi, Malá Asie, Zakavkaz.
sko, s. Írán, Středni Asie (Kopet-Dagh.j. Kazachstán),Cí-
na; u populací z Japonska a v. části Seyernĺ Ameriky byl
zjištěn tetraploidní chromozómový počet (2n — 144. EM.
MOTT1964) a proto jsou noveji oddélovány jako druh P.ja-
ponica KOM. ( = P. fernaldiana LöVE), ačkoliv se ve vnější
morfologii neliší. — Mapy: EMMOTT1964: 315: Ht:t.TÉNCP
1964: 157: MELłsEL et ar. 1965: 12; AFE 1972: 82.

Význam: Pěstuje se pro ozdobu ve stin-
ných polohách v typické formě nebo v mon-
strózních typech (viz Variabilita). Dříve použí-
ván jako léčivka pro obsah tříslovin a slizů.

Tab. 23: I Blechnum spicant.

250 Phyllitis

— 2 Phyllitis scolopendrium.
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