
Kořen dutý, uvnitř přehrádkovaný. Lodyha
přímá, (50—)80—120(—150)cm vys.,dutá, po celé
délce jemně rýhovaná, v hor. 1/2 bohatě větvená.
Listy přízemní av do).části lodyhyvelké, dl. řapí-
katé, 2—3x peřenosečné, 20—30cm dl., listové
úkrojky čárkovitě kopinaté, 5—10cm dl., špičaté,
na svrchní straně drsné, na okrajích ostře pilovité;
hor. listy méně členěné, krátce řapfl<até, pochvo-
Vitě přisedlé. Okolfl(Y dl. stopkaté, bez obalu nebo
vz. s 1—2čárkovitými listeny; okolíčků 10—20na
stopkách 1—5cm dl. s 6—8šídlovitými, ± dolů pře-
vislými listeny; okolíčky bohaté s 30—50květy.
Kališní cípy nezřetelné, korunní lístky bflé, drob-
né, nejvýše mm dl.; stylopodium nízce kuželovi-
té. Merikarpia 1,8—2,5mm velká, hnědá. VII—IX.
Hkf. Tox.

2n = 22 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Břehy stojatých vod

seznačným kolísáním hladiny (stará říční ramena,
tůně, vodní přil(opy), břehy a náplavy řek na střed-
ních a dolních tocích. Druh roste zvláště na ne-
zpevněnýchpůdáchv sedimentačnízóněstojatých
vod nebo v bažinných olšinách na mírně
zrašelinělých půdách, je světlomilný, snáší však
i mírné zastínění i mírné znečištění vody. Je dia-
gnostickým druhem svazuCicution virosae (aso-
ciace Cicuto-Caricetum pseudocyperi BOER et
SISSINGHin BOER 1942) a roste rovněž ve spole-
čenstvechsvazuAlnion glutinosae. Jehopoměrně
rychlýústupje způsobenodvodňováníma regulač-
ními úpravami aluviálních vod. Vyskytuje se též ve
společenstvech svazů Magnocaricion elatae
a Phragmition communis.

26. Pimpinella L. —bedrník * )

Rozšíření v ČR: Většinouv poříčívětších
řek na středních a dolních tocích, především v ter-
mofytiku, ale i v mezofytiku mimo aluvia roztrou-
šeně; v územích bez větších vodních toků a nádrží
často chybí; v oreofytiku pouze v Hornovltavské
kotliněnaŠumavě.Těžištěvýskytuv planárnímaž
suprakolinním stupni, vzácně v submontánním
stupni (max.: Horní Planá, ca 700m). A

T: téměř všechny fyt. o. [údaje chybějí z I. Doup. pah., 6.
Džbán a 19. B. Karp. step.l. —M: 24. Hor. Poohří (lit.), 29.
Doup. vrchy (lit.), 30. Jesen.-rak. ploš. (lit.), 31. Plz. pah., 32.
Křivokl., 35d. Břez. Podbrd. (Mirotice), 36a. Blat. (dosti hoj-
ně), 36b. Horaž. (Střelské Hoštice), 37n. Kapl. mezih„ 37p.
Novohr. podh., 38. Bud. pán. (dosti hojně), 39. Třeboň. pán.
(dosti hojně), 41. Stř. Povlt. (roztr. při řekách), 42b. Táb.-vlaš.
pah.(Radimoviceu Tábora),46b.Kaň.Labe,47.Sluk.pah.,
49.Frýdl.pah.(rybníkDubákuČernous),51.Polom.hory(Bo-
rek;Vojtěchov),52.Ral.-bez.tab.(Jestřebí),53a.Českolip.kotl.,
53b. Plouč. Podješ.,55b. Stř. Pojiz., 58. Sud.mezih.,59. Orl.
podh., 60. Orl. opuky, 61b. Týnišť. úv., 62. Litomyš. pán., 63.
Českomor.mezih.,67.Českomor.vrch.,68.Mor. podh.Vysoč.,
69a.Železnoh.podh.,71.Drah.vrch.,72.Zábř.-unič.úv.,74b.
Opav. pah., 75. Jes. podh., 76a. Mor. brána vl. (dosti hojně),
79. Zlín. vrchy, 80a. Vset. kotl., 83. Ostr. pán., 84a. Besk. podh.
—O: 88g. Hornovlt. kotl. (na více místech).

Celkové rozšíření: Euroasijský druh rozšířený souvis-
le od Skotska celou Evropou a dále na východ až do Střední
Asie, nejvýchodněji v Zabajkalí; na sever k polárnímu kruhu,
najih poj. Francii,s. Itálii a do Černomoří.Izolovanývýskyt
v Mongolsku,v Číně,Japonskua v OchotskéoblastipoKam-
čatský poloostrov. —Mapy: HULTÉNCP 1971:153;MEUSELet
al. 1978:311; HULTÉN NE 1986:706.

Význam: Celá rostlina a především kořeny
obsahují jedovatý polyin cicutoxin.

Pimpinella LINNAEUSspePl. 263, 1753.- syn.: Anisum HILL Brit. Herb. 424, 1756.
Lit.: WEIDEH. (1962): Systematische Revision der Arten Pimpinella saxifraga L. und Pimpinella nigra Willd. in Mitteleuro-

pa. Feddes Repert. 64:240-268. —ROTHMALERW et al. (1965): Beiträge zur Kenntnis der Flora von Mecklenburg [I. Wiss. Z.
Univ. Greifswald, ser. math.-natur„ 16:77—92.—HUNKELERC. et FAVARGERC. (1967): Contribution ä Ia cytotaxinomie du genre
PimpinellaL.Bull. Soc.Neuchätel.Sci.Natur.90:219—239.—KOVÁCS-LÄNGE. (1968):ÜberdieVerbreitungderPimpinellasaxif-
raga Unterarten un Varietäten in der ungarischen und karpatischen Flora. Ann. Univ. Sci. Budapest 9—10:241—245.—NOTHDURFT
H. (1970): Ueber die Unterscheidbarkeit von Pimpinella saxifraga L. s. str. und Pimpinella nigra Miller. Gött. Florist. Rundbr.
4/3:53—54.—FROHNERS. (1971): Kritische Pflanzen und floristische Neuheiten aus dem Riesengebirge und Isergebirge. Opera
Corcont, 7—8;65—76.—AKSENOVE S. et TICHOMIROVV.N. (1972); Ključ dlja opredelenija po plodam vidov roda Pimpinella flory
SSSR.Bjull. Glavn. Bot. Sada85:35—45.—KUBECZKAK.-H. et ULLMANNI. (1980):Occurrenceof l,
triene(pregeijerene)inPimpinellaspeciesandchemosystematicimplications.Biochem.Syst.Ecol.8:39—41.—ŽIVKOVIČD.(1982):
Surface ornaments of the fruit of somespeciesof the genus Pimpinella L. (Umbelliferae —Apioideae). Glasn- Zem. Muz. Bosne
i Hercegovine Sarajevo, Prirod. Nauk., ser, n., 19—20(1980—1981):49—54.

Vytrvalé nebo jednoleté, krátce chlupaté nebo téměř lysé byliny s přímou, větvenou lodyhou
a dlouhým vřetenovitým hlavním kořenem. Přízemní a dol. lodyžní listy řapflcaté, lichozpeřené s lístky
(úkrojky poslednłho řádu) kopinatými až šir. vejčitými, vz. přízemní listy jednoduché; stř. a hor. lody-
žní listy směrem k vrcholu lodyhy postupně s řapíkem kratším, s výraznější a větší pochvou, s čepelí
s užšími, kopinatými až čárkovitými lístky či úkrojky. Okolíky složené, ± ploché, obal zpravidla chybí,
obalíčky nejsou vytvořeny nebo z 1—3krátkých čárkovitých listenů. Květy drobné, oboupohlavné nebo

*) ZpracovalJ.Štěpánek
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samčí (v okolících vyššího řádu), nepaprskující; kališní cípy nezřetelné; korunní lístky bílé nebo růžové;
stylopodium polštářkovité až kuželovité. Dvounažky vejcovité až šir. vejcovité, lysé nebo krátce chlu-
paté, nesmáčklé; karpofor do 1/2 nebo až téměř k bázi rozdělený; merikarpia s5 nevýraznými, oblými,
± stejnotvarými podélnými žebry;sekrečníkanálky vevalekulách i v žebrechpod svazkycévními.—Asi
70 druhů v Evropě, z., jz., j. a jv. Asii, v., stř. a j. Africe a na Madagaskaru, druhotně v Severní Americe
aj. Austrálii. —Entomogam. Autogam.

Poznámka: Z územíČRje udávánvýskytkřížencePimpinellamajor x P saxifraga,příp.P major x P.nigra.Dochované
herbářovédokladyvšak představujímorfologicky abnormální rostliny P major neboještě častěji P.saxifragas.l. z netypických
stanovišť(zastíněnávlhká místaapod.).Rovněžneúspěchpři pokusechumělezkřížit tyto dvadruhy napovídá,Žeani v přírodě
nebude hybridizace snadná a běžná.

la Rostliny jednoleté; semeníky a plody chlupaté; přízemní listy jednoduché nebo trojčetné ..

b Rostliny vytrvalé; semeníky a plody lysé; přízemní listy lichozpeřené
3.2 anisum

2

2a Lodyha výrazně rýhovaná, dutá; dol. i hor. lodyžní listy stejnotvaré, jednoduše zpeřené; čnělky při
odkvětu delší než semenflc 1. P.major

b Lodyha oblá, jemně rýhovaná, ± vyplněná dření; hor. lodyžní listy sesilně redukovanou čepelí; čnělky
při odkvětu kratší než semeník

1. Pimpinella mqjor (L.) HUDS.—bedrník větší
Tab. 73/2

Pimpinella major (LINNAEUS)HUDSONFI.Angl. 110,1762.
—Syn.: Pimpinella saxifragavar.major L. Sp.PI. 264,1753.—
P magna L Mant. PI. 219,1771.—P major (L.) HUDS.subsp,
major. —P.major var. montana ČELAK.Sitz.-Ber.Königl.
Böhm. Ges.Wiss.,cl. 2, 1885:42, 1886.—Pmajor subsp.sam-
bucifolia FRÖHNEROperaCorcont. 7—8:70,1971.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 477. —
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 603. —Extra fines: Eston. Pl., no
75. FI. Neerl. Exs., no 229. - Herb. FI. Ross., no 2634.

Vytrvalé byliny sesilným vřetenovitým hlavním
kořenem. Lodyha přímá, (25—)40—120(—160)cm
vys., lysá nebo roztr, pýřitě chlupatá, dutá, výraz-
ně hranatě rýhovaná, asi od poloviny větvená.
Přízemní a dol. lodyžní listy nejčastěji 20—30
(—60)cm dl., dl. řapíkaté, jednoduše lichozpeře-
né, nejčastěji s 2—4jařmy vejčitých, kopinatých až
úzce kopinatých, hrubě nepravidelně zubatých,
někdy až peřenoklaných, špičatých, na bázi klíno-
vitých až uťatých, na svrchní straně sytě až tmavě
zelených, ± lesklých, na spodní straně sivěji zele-
ných lístků, koncový lístek zpravidla trojlaločný;
střední a hor. lodyžní listy menší, avšak stejného
tvaru, s řapíkem pochvovitě rozšířeným, nejvyšší
s čepelí silně zmenšenou až téměř zakrnělou;
všechny listy lysé nebo řídce krátce drsně chlupa-
té s mm dl. chlupy často jen na okrajích
čepele nebo i na žilkách na svrchní straně, na řa-
píčcích a řapících. Okolíky v mládí nicí, složené
z 9—15okolíčků; okolíčky nejčastěji s 14—26květy;
listeny obalu i obalíčků chybějí. Kališní cípy zře-
telné; korunní lístky bflé nebo světle růžové; čněl-
ky rozestálé, při odkvětu delší než semenil<.Dvou-
nažky šir. vejcovité; merikarpia (2,4—)2,8—3,5(—4,0)
mm dl., na hřbetu tupě žebernatá, za zralosti hně-
dá až šedohnědá. VI—IX. Hkf.

2. R saxifraga

2n = 20(čR: lla. všet. Pol.,13a.Rožci'.tab.,
28a.Kynšp.vrch.,37d.Čkyň.váp.,39.Třeboň.
pán., 45a. Loveč. střed„ 60. Orl. opuky, 78. B.
Kap. les., 88d. Boub.-stož. hor., 93b. Krk. subalp.)

Variabilita: Velmi proměnlivý ve velikosti rostlin, tvaru
ačleněnílistů abarvěkvětů.Většinaodchylekuváděnýchz úze-
míČRvšaknemážádnoutaxonomickouhodnotu.Jednásepře-
devšĺm o odchylky založené na různém stupni členitosti lody-
žních listů [např. var. indivisa NEILR.,var. laciniata WALLR.,
var.dissecta(RETZ)WALLR.)neboo odchylkyv celkovémha-
bitu rostliny (f. attenuata R. DVOŘÁK). Rovněž tu a tam nalé-
zané rostliny nebo celépopulace rostlin sesvětle růžovými květy
představujípouzetaxonomickynevýznamnoupřirozenoupro.
měnlivosttohotodruhuvČR.Takovérostlinybylyněkdyozna-
čovány jako var. rubra (ROTH)WALLR. nebo var. rosea KOCH
—ovšem zcela neodůvodněně, neboť nejsou totožné ani s alp-
skýmpoddruhemP major subsp.rubra (HOPPE)O. SCHWARZ,
ani s karpatskýmsubsp.rhodochlamys SOJÁK,které na území
ČRsvýmrozšířenímnezasahují.Jedinoupozoruhodnějšívnit-
rodruhovouodchylkouje var. montana (ČELAK.)[= subsp.
sambucifolia FRÔHNERI,která zahrnuje krkonošsképopulace
robustních (až 160 cm vys.) rostlin s nápadně velkými přízem-
ními listy, primárně vázané na květnaté nivy karů a zasahující
podél toků až do spodní části montánnffło stupně. Opodstat-
něnost taxonomického hodnocení těchto populací bude třeba
ověřit konfrontací s obdobnými produkty diferenciacep ma-
jor v dalšíchevropskýchpohořích.

Ekologie a cenologie: Vlhčí louky, vyso-
kostébelné horské nivy, křoviny, sady, travnaté
svahy, lesní cesty, příkopy podél komunikací,
ruderalizované bylinné porosty. Zpravidla na čer-
stvě vlhkých, živinami bohatých, bazických, hlub-
ších, nejčastěji hlinitých půdách hlavně ve spo-
lečenstvech řádu Arrhenatheretalia a třídy
Mulgedio-Aconitetea. Diagnostický druh svazu
Anhenatherion a Calamagrostionarundinaceae.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněaž hojně
v celé oblasti termofytika, mezofytika a v nižších
polohách oreofytika; nejčastěji v planárním a sub-
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montánním stupni, v územích teplejších a sušších
pahorkatin bývá frekvence výskytu řidší (max.:
Krkonoše, Velká Kotelná jáma, ca 1 350 m; Pra-
děd, svah k Ovčárně, 1 400—1480 m).

T: téměř ve všech fyt. o. [údaje chybějí z 17. Mikul. pah.l.
M: ve většině fyt. o. [údaje chybějí z 22. Halštr. vrch., 23,

Smrč.,26.Čes.les,33.Branž.hv.,54.Ješ.hřb.l.—O:85.Kruš.
hory (Vejprty), 86. Slavk. les (Prameny), 87. Brdy (Starý Smo•
livec),88.Šum.,89.Novohr.hory(BenešovnadČernou),91.
Ždär. vrchy (Račín;Ždär nadSázavou;Kadov;NovéMěsto
naMoravě),93.Krk., 96.Král. sněž.,97.Hr. Jes.(Šerák;Ke-
prntlc;Praděd;Velká kotlina), 99.Mor.-slez.Besk.

Celkové rozšíření: Evropa (na sever nejdále v j. části
Britskýchostrovů.v j. Švédskuaj. Finsku:v. hraniceprobíhá
Pobaltím a nejzápadnějším Ruskem na z. Ukrajinu; na jih nej-
dálevestř.Španělsku,j. Itálii, bývaléJugosláviia stř.Bulhar-
sku) a Kavkaz - Mapy: MEUSELet al. 1978:312; HULTÉNNE
1986:697.

2. Pimpinella saxifraga L. —bedrník obecný
Tab. 73/1

Pimpinella stzľifraga LINNAEUSSp. Pl.263. 1753.

Vytrvalé byliny s dlouhým vřetenovitým hlav-
ním kořenem; kořenová hlava jednoduchá nebo
větvená,krytá obvykle čupřinou zezbytků řapiki.
Lodyha přímá, řídce nebo hustě chlupatá nebo
téměř lysá, ± chudě větvená, vyplněná ± souvislou
dření, oblá, jemně rýhovaná; báze lodyhy a řapí-
ků přízemníchlistů častočerveněnaběhlé.Přízem-
ní a dol. lodyžní listy ± dl. řapíkaté, jednoduše li-
chozpeřené, obvykle s 4—6jařmy vejčitých až šir.
vejčitých, nejčastěji hluboce zubatých, tupých nebo
tupě špičatých, někdy však až peřenoklaných líst-
ků; stř. a hor. lodyžní listy menší,s řapíkem po-
chvovitě rozšířeným, s čepelí někdy výrazněji čle-
něnou. Okolíky v mládí nicí, složené z 6—22
okolíčků; listeny obalu i obalíčků scházejí. Kališní
cípy nezřetelné; korunní lístky drobné, bilé nebo
světlerůžové,případně růžovéjen zvnější strany;
čnělky při odkvětu kratší než semeník. Dvounaž-
ky šir. vejcovité; merikarpia (2,0—)2,2—3,2(—3,5)
mm dl., na hřbetě tupě žebernatá, za zralosti hně-
dá až šedohnědá. (VI-)V11-x. Hkf,

Variabilita: Druh neobyčejněproměnlivý ve velikosti
a odění rostlin, ve tvaru a členění přízemních i lodyžních listů,
v bohatosti větvení lodyh, v barvě korunních lístků a i v dalších
morfologických znacích; vedle populací diploidních rostlin se
vyskytují i populace tetraploidní: proměnlivost obsahových lá-
tek seobrážívevýskyturostlin, jejichž kořenna řezu nápadně
tmavne nebo naopak si zachovává světlé bělavé zbarvení. Tato
rozsáhlá, zde jen velmi stručně nastíněná variabilita je v rámci
celého areálu druhu, který navíc roste v široké paletč typů spo-
lečenstevv různýchklimatických oblastech,naprostonedosta-

tečně zhodnocena. Dosavadní pokusy o taxonomické zpraco-
vání jsou pouhými více nebo méné (např. WEiDE 1962) zdaři-
tými přiblíženími k takovému, nepochybně obtížně dosažitelné-
mu cli. Ve střední Evropě sejeví účelnýmčlenit P saľifraga
s.l. ve dva poddruhy, přičemž je však vhodné mít na paměti, že
toto členění není dokonalé, neumožňuje některé populace bez
pochybnostízařadit a pravděpodobnébude na základědalšího
výzkumu revidováno.

Celkové rozšíření: Téměř celá Evropa (na sever nej-
dáledo s. Finskaa s. a sv.Ruska,najih do stř. Španělska,j.
Itálie,Řeckaanajv. Ukrajinu),sz.Asie(odUralupoBajkal),
Kavkaz, Zakavkazí a Kašmír (?). —Mapy: MEUSEL et a).
1978:312; HULTÉN NE 1986:697.

la

b

Dolní část lodyhy a řapłky dol. listů lysé nebo
s krátkými, dolů zahnutými, nanejvýš 0,15mm
dl. chlupy; přízemní listy s 3—6jařmy lístků;
okolíky s 12—20okolíčky; kořen v čerstvém sta-
vu na řezu nemodrá ..... ..... ..... ....

(a) subsp. saxifraga
Dolní část lodyhy a řapiky dol. listů s delšími
(až 0,3 mm dl.), sehnutými či odstávajícími
chlupy; přízemní listy s (4—)5—6jařmy lístků;
okolíky s 14—22okolíčky; kořen v čerstvém sta-
vu na řezu často modrá .......

(b) subsp. nigra

(a) subsp. saxifraga —'bedrník obecný pravý
Syn.: Pimpinella saxifraga subsp.minor (SPRENGEL)

WALLR.Sched.Crit. 123,1822-P poteriifolia (KOCH)SCHUR
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 33:208, 1895.—P.saxifraga
subsp.monrana WEIDEFeddes Repert. 64:258.1962. —Psaxi-
fraga subsp.rupestrisWEIDEFeddesRepert.64:259,1962.—P
saxifragasubsp.eusaxifiagaTHELL in HEGIIII- FI. MitteI-Eur.
5/2:1204, 1926, nom.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 49, 50. —
TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 604, 605. —Extra fines: FI. PO-
Ion. Exs., no 579.

Kořen v čerstvémstavuna řezu nebo lomu bflý,
nemodrající. Lodyha (10—)35—80(—100)cm vys.,
jemně rýhovaná, v dol. a stř. části téměř lysánebo
roztr. až hustě pýřitě chlupatá (někdy až šedoch-
lupatá) s 0,10—0,15(—0,20)mm dl., obloukem na-
zpět zahnutými chlupy, v hor. části lodyha zpravi-
dla jen roztr. chlupatá a pod květenstvími obvykle
lysá. Přízemní listy lichozpeřené, obvykle se
4—6jařmy lístků; lístky± přisedlé,vejčité ažšir. vej-
čité, hrubé až zastřihované zubaté nebo vroubko-
vané, někdy až nápadně peřenoklané až peřeno-
sečné, svrchu tmavěji zelené, na spodní straně
světle, ± nasivěle zelené s tmavší žilnatinou, nej-
častěji téměž lysénebo roztr. chlupaté, jen na okra-
jích hustěji krátce pýřitě chlupaté; koncový lístek
obvykle trojlaločný. Lodyžní listy v malém počtu,

Tab.73: I Pimpinella saxifraga, Ia —dolní částlodyhy s listy a kořenem, lb —list, Ic —plod. —2P major, 2a—dolní částlodyhy
s listem a kořenem,2b—plod. —3 P anisum, dolní list, 3a—plod.
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namnoze pouze 1—3s plně vyvinutou čepelí, ob-
vykle výrazněji členěnénežčepel listů přízemních;
listy v hor. části lodyhy obvykle s rozšířeným řa-
píkem přeměněným v mírně nafouklou pochvu
a svelmi redukovanou čepelí, jež je lichozpeřená
s čárkovitými úkrojky, nebo trojčetná Čijednodu-
chá, čárkovitá, nebo úplně zakrnělá. Stopky oko-
líků a okolíčků zpravidla lysé; okolíky za květu
4—6cm v průměru z (6—)12—20okolíčků.

2n = 20(čR: 9.Dol.Povit.,31a.Plz.pah.vl.
32. Křivokl., 37k. Křem. had., 52. Ral.-bez. tab., 65.
Kutnoh.pah.,66.Hornosáz.pah.,69a.Železnoh.
podh., 71a. Bouz- pah., 88d. Boub.-stož. hor.), 40
(ČR: 5a.Dol. Poohří,lla. Všet.Pol.,16.Znoj.-
brn. pah., 17c. Milov.-valt. pah., 37e. Volyň. Před-
šum„ 39. Třeboň. pán., 46b. Kaň. Labe, 59. Orl.
podh., 66. Hornosáz. pah., 78. B. Karp. les., 88d.
Boub.-stož. hor., 93c. Rých.)

Variabilita: V morfologických znacích velmi proměnli-
výsVëtšina odchylek má však charakter individuální, vnitropo-
pulačnĺ variability nebo sejedná dokonce jen o projev značné
ekomorfologické plasticity. Taxonomický význam tak postrádají
nižší systematické jednotky udávané ve starší literatuře z úze-
míČRazaloženénastupničlenitostičepelelistů[var.dissec-
ta (RETZ)J. et C.PRESL,var.hircina (MILE) DC., var.potem-
folia WALLR.,var.minor SPRENG.,var, intercedensTHELL,aj.),
nahustotěodění(např.var.glabra NEILR.),zbarveníkorunních
lístků (var. rosea MEłsCH) nebo na celkové velikosti rostlin
(např. nanismyz hadcůu Mohelna—var. integrifolia R. DVO-
ŔÄK, f. minor R. DVOŘÁK non SPRENGEL,f. nana SUZA ex R.
DVOŘÁK).Otevřenou otázkou zůstává,jak sevyrovnat s karyo-
logickouproměnlivostí.Různáploidní úroveňzjištěnáv českých
a moravských populacích nekoreluje zřetelně s morfologickými
znaky a dosud známé údaje nenaznačují ani jakoukoli geogra-
fickou či ekologickou zákonitost výskytu diploidů a tetraploidů.

Ekologie a cenologie: Suché trávnflcy,
pastviny, vřesoviště, okraje cest, skalnaté a křovi-
naté svahy,náspy, světlé suché lesy, staré lomy. Na
sušších, bazických, kyselých až karbonátových,
často humusem chudých půdách různé hloubky
i zrnitosti, často silně skeletovitých. Roste přede-
vším ve společenstvech tříd Festuco-Brometea,
Sedo-Scleranthetea,liifolio-Geranietea a svazůn-
olion caninae aEuphorbio-Callunion (diagnostic-
ký druh).

Rozšíření v ČR: V celém území roztrou-
šeně až dosti hojně od planárního do submontán-
ního stupně, ojediněle i výše. Výškové maximum
ve většině horských oblastí dosahuje ca 950—1000
m (max.: Doupovské hory, vrch Hradiště, ca 930
m; Jizerské hory, Na čihadle, ca 970 m; Krkono-
še, Obří důl, ca 950 m; Jeseníky, Velká kotlina, ca
1 365 m).

T: ve všech fyt. o. —M: ve většině fyt. o. [údaje chybějí
z 22. Halštr. vrch., 23. Smrč.. 24. Hor. Poohří, 27. Tachov. bráz.,
33. Branž. hv., 54. Ješ. hřb., 57. Podzvič.l. —O: 85. Kruš. hory
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(Kovářská; Horní Blatná), 87. Brdy (Zadní Hutě pod Třemší-
nem),88.Šum.(Srní;KubovaHuť; Prášily),89.Novohr.hory
(Hartunkov;StřibrnéHutě),90.Jihl.vrchy,91.Ždär,vrchy,92.
Jin hory (Na čihadle), 93. Krk. (Obří důl; Horní Albeřice), 97.
Hr. Jes. (Velká kotlina; Vrbno pod Pradědem; Filipovice), 99.
Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšíření: Pravděpodobně v celém areálu dru-
hu, podrobnosti však neznáme.

Poznámka:V bezprostředníblízkostiúzemíČR,napol-
ské straně Krkonoš na čedičové suti v Malé Sněžné jámě roste
pozoruhodnáizolovanápopulace rostlin z okruhu P saxifraga
subsp.saxifraga.Tato populaceje někdypovažovánazasamo-
statnýendemickýpoddruh P.saxifragasubsp.rupestrisWEIDE
(cf,WEIDE1962);jehovýskytnaúzemíČRje nepravděpodob-
ný.

(b) subsp.nigra (MII-L.) GAUD.—bedrník obecný
černající
Pimpinella saxifraga subsp.nigra (MILLER)GAUDINFI.

Helv. 2:440,1828.—Syn.: Pimpinella nigra MII-L.Gard. Dict.,
ed. 8, 1768.—P decussataSCHURVerh. Naturforsch. Ver. Brünn
33:210,1895.—P saxifraga var. nigrescensFORMÁNEKKvčt.
Mor, Rak. Slez.2:1219,1897.—p. nigra subsp.arenaria (BRY-
LINex BLYTr)WEIDEFeddesRepert. 64:264,1962.—P.nigra
subsp.villosa (SCHUR)WEIDEFeddesRepert.64:265,1962,sen-
suWEIDE,an sensuSCHUR?. p nigra subsp.procera WEIDE
Feddes Repert. 64:266, 1962.

Kořen v čerstvém stavu na řezu často modrá

(zbarvuje se zpravidla nikoli na celé ploše mod-
rošedými až modrofialovými skvrnami). Lodyha
(30—)40—90(—120)cm vys., jemně rýhovaná, celá
hustě pýřitě chlupatá; chlupy v dol. části lodyhy
0,1—0,3(—0,4)mm dl., dolů sehnuté až rozestálé.
Přízemní listy lichozpeřené, obvykle se jař-
my lístků; lístky přisedlé, vejčité až okrouhlé, tupé,
zubaté až zastřihované zubaté nebo vroubkované,
vz. peřenoklané až peřenosečné,svrchu tmavěji Še-
dozelené, na spodní straně světlejší, ± nasivěle ze-
lené s tmavší žilnatinou, zpravidla po obou stra-
nách dosti hustě měkce chlupaté 0,3—0,6mm dl.
chlupy; koncový lístek obvykle trojlaločný. Lodyžní
listy s dobře vyvinutou čepelí nejčastěji jen 1—3,ob-
vykle výrazněji členěnénežčepel listů přízemních;
listy v hor. části lodyhy obvykle s pochvovitě roz-
šířeným řapíkem, s velmi redukovanou čepelí, jež
je lichozpeřená s čárkovitými úkrojky, nebo troj-
četná či jednoduchá, čárkovitá, nebo úplně zakr-
ně}á, Stopky okolíků obvykle dosti hustě krátce
pýřitě chlupaté, stopkyokolíčků zpravidla lysé;oko-
líky za květu 4—7cm v průměru, složeny z (10—)
14—22 okolíčků.

2n= 20(čR: lla. všet. Pol.,17b.Pavl.kop.,
18b.Dolnomor.úv.,20b.Hustop.pah.),40(ČR:
1.Doup. pah., IOb. Praž. kotl., 20b. Hustop. pah.)

Var iabii ita: Proměnlivost je značněvysoká a má obdob-
né projevy a obdobný charakter jako u subsp. saxifraga. I zde
sevyskytují,a to i naúzemíČR,diploidníi tetraploidnípopu-
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lace. Vedle typických robustních šedochlupatých rostlin lze na-
lézt (např. ve středním Polabí) populace rostlin vytáhlejších
a s řidším oděním. Tento jev by snad bylo možno vysvětlit vli-
vem introgrese populací nominátnllło poddruhu.

Ekologie a cenologie: Suché trávníky
a louky, písčiny, travnaté přikopy podél komuni-
kací, bory na píscích,suchépastviny. Především na
bazických, lehkých,nejčastěji písčitýchpůdách ve
společenstvech tříd Festuco-Brometea a Festuce-
tea vaginatae.

Rozšíření v ČR: Roztroušeněpravděpo-
dobně na většině území termofytika av okrajových
teplejších oblastech mezofytika. Hojněji zejména
v jihomoravských úvalech, na Hané a v Polabí. De-
tailněji však rozšíření ani jeho frekvence vzhledem
k záměnám se subsp. saxifraga známy nejsou.
Těžiště výskytu je v planárním až suprakolinním
stupni (max.: Jizerské hory, Lučany nad Nisou, ca
690 m).

T: l. Doup. pah. (Prostřední vrch u Kadaně), 4. Loun.•tab.
střed.,6. Džbán(Peruc),8. Čes.kras(Zdice), 10.Praž.ploš.
(Pitkovice), II. Stř. Pol., 12. Dol. Pojiz., 16. Znoj,-brn. pah.
(Znojmo;HrušovanynadJevišovkou;Brno-Žebětĺn),17.Mi-
kul. pah., 18. Jihomor. úv., 19. B. Karp. Step. (Milovice), 20.
Jihomor. pah., 56b.Jil. Podkrk. (Kyje). —M: 70. Mor. kras (Ada-
mov;Dolinau Ostrova),72.Zábř.-unič.úv.(Libina;Červenka;
Šternberk),76.Mor. brána(Odry).—O:92.Jiz.hory(Lučany
nad Nisou).

Celkové rozšíření: Západní, stř. aj. Evropa, —Mapy:
WEtDE 1962:267.

3. Pimpinella anisum L. —bedrník anýz
Tab. 73/3

Pimpinella anisum LINNAEUSSp. Pl. 264, 1753.—Syn.:
Anisum vulgareGAERRN.Fruct. Sem.PI. 1:102,1788.—A. Of-
ficinarum MOENCHMeth. Pl. 100,1794.—Sison anisum (L.)
SPRENGELMag. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin 6:260, 1814,

27. Trinia HOFFM.—bezobalka *)

Exsikáty: SIEBER FI. Bohem., sine no. —TAUSCH Herb.
FI. Bohem„ no 606. — Extra fines: HOHENACKER Arznei-Han-

delspfl., no 477.

Jednoleté, anýzem vonící byliny s tenkým vře-
tenovitým kořenem. Lodyha přímá, 20—50cm vys.,
oblá, jemně rýhovaná, krátce pýřitá, v hor. části
větvená. Přízemní a dol. lodyžní listy dl. řapíkaté,
s čepelí celistvou, ± okrouhlou, zastřihovaně zu-
batou, nebo trojčetnou s široce až okrouhle vejči-
tými, zastřihovaně zubatými lístky; stř. lodyžní
listy lichozpeřené s 1—2jařmy vejčitých až ob-
kopinatých, zastřihovaně zubatých až peřenoseč-
ných lístků; hor. lodyžní listy s čepelí ± úzce kopi-
natou nebo peřenosečnou v čárkovité úkrojky.
Okolíky složenéz (9—)10—15(—17)okolíčků; obal
chybí nebo sestává z jednoho čárkovitého listenu,
obalíčky nejčastěji z 0—2(—3)rozestálých, 1—2(—6)
mm dl. čárkovitých listenů. Korunní lístky bílé, na
rubu a na okraji krátce řídce chlupaté. Dvounaž-
ky vejcovité, na 2—5mm dl. stopkách; merikar-
pia 3—4mm dl., žebernatá, krátce šedochlupatá.
VII-VIII(-IX). Tf.

2n = 20 (extra fines)
Druh pravděpodobně pocháze.jícízjz. Asie, do

kultury vzatý již ve starověku. U nás dříve dosti
často, dnes výjimečně pěstován ve venkovských
zahrádkách; v polních kulturách byl pěstován ve
větší míře pravděpodobně jen na j. a stř. Moravě
a v současnosti je veškerá domácí spotřeba kryta
dovozem z jz. a jv. Evropy. Aromatické plody
a vonná silice z nich získávanábyly dříve používá-
ny v lékařství, dnes je jejich použití omezeno jako
koření zejména při přípravě pečiva a likérů. Vzác-
ně a vždy jen přechodně zplaňuje, a to jen v mís-
tech pěstování (Praha, Sadová,Sloupnice, Znojmo
ajinde).

Trinia G. F. HOFFMANNGen. Pl. Umbelt. 92, 1814.- syn.: Apinella NECKERex BAILLONHist. Pl. 7:223, 1880.
Lit.: DOSTÁLJ. et SILLINGERP.(1933): Trinia Kitaibelii M. B.. nová rostlina české kvéteny. Věda Přír. 14:247—248. AU-

OUtERJ. et RUBATDEMÉRACM.L.( 1957):A propos de I'inflorescence du Trinia glauca (L.) Dum. Bull. Soc. Bot. France 104:125—
131.—HOLUBJ. (1970): Brief comments on the second volume of „Flora Europaea". Preslia 42:90—95.—FEDORONČUKN. M.
(1983): Sistematika, geografija i filogenija rodov trinija, rumija i ledeburiella. Kiev.

Dvouleté nebo víceleté monokarpické byliny, zpravidla dvoudomé; samčí rostliny slabší než samičí.
Lodyhy bohatě větvené. Listové čepele bohatě členěné, úkrojky posledního řádu velmi úzké, čárkovité
až nitkovité. Květy ve složených okolících, zpravidla jednopohlavné. Kališní cípy zakrnělé; korunní líst-
ky zavinuté, na hřbetě kýlnaté a s tmavěji zbarveným pruhem, na vrcholu zpravidla trochu vykrojené,
u samčích květů šir. kopinaté, na vrcholu sezaostřenou špičkou dovnitř zahnutou; korunní lístky sami-
čích květů širší, eliptické nebo vejčitě eliptické, s krátkým, zřetelným, nazpět zavinutým lalůčkem; sty-
lopodium malé, nízce kuželovité až přitiskle poduškovité, na okraji často zvlněné; čnělky po odkvětu
nazpět sehnuté, ± neztlustlé. Dvounažky podlouhle vejcovité až podlouhle elipsoidní, z boku nebo ze
hřbetu mírně smáčklé, lysé nebo drsně chlupaté; karpofor z boku smáčklý, až k bázi rozdělený; meri-

*) Zpracoval J. Holub
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