
záměnějsou zřejmě založeny i údajeod Hranic aValašského
Meziříčí (HEGI III. FI. Mitteleur. 5/4:2389, 1927)a od Luha-
čovic (SCHLÔGLOesterr. Bot. Z. 32:323, 1882).

Celkové rozšíření: Východní a stř. Evropa najih po
s.Řecko,nazápaddos.Itálie,j, a v. Rakouska,naj. Moravu
(zavlečendo CechaNěmecka),na severpřesSlovensko,j.
Polsko,j. Bělorusko (po řeku PripjaO do okolí Moskvy, Po-
volžĺ a naj. Ural; Asie na severpo Omsk, na východ zasahu-
je doAngarsko-Sajanskéoblasti aStředníAsie, najih do s.Tu-
reckaa naKavkaz.—Mapy: SKALICKÝ1968:map.I ; MEUSEL
et a]. 1978:385.

31.PulegiumMILL. —polej *)

Kříženci

1 x 2. Lycopus europaeus x exaltatus = Lycopus
x intercedens RECH.Allg. Bot. Z. Syst. 19:168,
1913.

Syn. : Lycopus x intermedius HAUSSKN. in NYMAN
Consp.FI. Eur.Suppl. 2/I :259, 1890,nom. illeg.

Velmi vzácně mezi rodiči, z našeho území
pouze jediný doklad z okolí Lanžhota (BLÝ 1921
BRNM, ut Lycopuseuropaeusf. elata).

PulegiumMILLERGard.Dict., ed.4, 1754.—Syn. : Mentha L. sect.Pulegium(MIL) LAM.et DC. FI. Frang.,ed. 3, 3:537,
1805.- Mentha subgen.Pulegium (MLI..) BRIQ.Lab. Alp. Mar. 92, 1891.

Li t.: HEJNÝS.(1960):ÖkologischeCharakteristikderWasser-undSumpfpflanzenindenslowakischenTiefebenen(Do-
nau-und Theissgebiet).Bratislava.—SYKORAK. V. (1986): The relation betweenthe flooding regime and the distribution par-
ticularly of Pulegium vulgare Miller. Tuexenia6:249—260.

Vytrvalé aromatické byliny s nadzemními či podzemními oddenky a výběžky a s jednoduchými
chlupy. Lodyha obvykle větvená, přímá nebo vystoupavá, pravidelně olistěná. Listy řapíkaté, čepel
celistvá, zpravidla eliptická až obvejčitá. Květy drobné, lichopřesleny v hor. 1/2 lodyhy navzájemod-
dálené,v úžlabí listům podobných listenů. Kalich souměrný,členěnýdo 1/4—1/3vešpičatécípy, horní
3 cípy trojúhelníkovité, dolní 2 úzce trojúhelníkovité, kališní trubka asymetrická, na břišní straně vy-
dutá, 1Ožilná, v ústí hustě chlupatá; koruna téměř pravidelná, korunní trubka pod ústím náhle zúžená.
Tvrdky vejcovité až elipsoidní, sesíťnatouskulpturou. Základní početchromozómůx = 10.—3 druhy
původní ve Středozemí, j. Evropě ajz. Asii. —Entomogam. Alogam.

Poznámka: Tradičnímu pojetí zahrnujícímu do širokého rodu Mentha i druhy rodu Pulegium odporují taxonomicky
významné charakteristiky morfologické (předevšímstavba, tvar a případněodění kalichů a koruny), karyologické (odlišné
základní chromozómové počty) a genetické (účinné reprodukční bariéry mezi druhy Mentha s. str. a Pulegium). Rozdíly jsou
natolik podstatné,že vynucují rozlišení obou skupin na rodové úrovni.

I. Pulegium vulgare MILL. —polej obecná
Tab. 113/3

Pulegium vulgare MILLERGard. Dict., ed. 8, 1768.
syn.: Mentha L. sp. PL 577, 1753. -M. pulegium
[var.] pubescens (Opłz) ex BOENINGH.Prodr. FI. Monast.
Westphal. 174, 1824.-M. pulegium [var.] hirtifiora opu ex
FORMANEKKvět. Moravy a rakouského Slezska 683, 1892.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 674. —
TAUSCHHerb. H. Bohem., no 1159 (ut Pulegium oficinale
TAUSCH).—Extra fines: FI. Exs.Austro-Hung., no645,646 (ut
Mentha tomentella HOFFMANNS.et LINK). —FI. Exs. Distr. Ba-
cov., no 171. - FI. Olten. Exs., no 723.- FI. Polon. Exs., no
369. - HOHENACKERArzn. Handelspfl., no 103.- KOVÁTSFI.
Exs. Vindobon., no 859. —MAGNIER FI. Selecta Exs., no 648,
649bis. —PETRAKet Top1ľzMenthotheca Univ., no 24, 71, 124.
—PL Bulg. Exs., no 713. —SCHULTZHerb. Norm., no 131. —
WIRTGENHerb. Menthar. Rhenan., no 64.

Oddenek s podzemními nebo nadzemními
plazivými, 2—5(—10)cm dl. výběžky. Lodyha pří-
má nebo na bázi vystoupavá až poléhavá, v dol.
1/2 obvykle větvená, 10—20(—45)cm vys., roztr.
až hustě oděnájednoduchými, 0,05—0,20(—0,40)
mm dl. chlupy. Lodyžní listy řapíkaté, čepel ± šir.
eliptická až obvejčitá nebo téměř kopisťovitá,
10—25(—32) mm dl., 7—12mmŠir.,tupěšpičatá,na

*) ZpracovalJ. Štěpánek

bázi zúžená,s okrajem mělce řídce pilovitým až
vroubkovaným, vz. celokrajná, s roztroušenými
jednoduchými, 0,05—0,20 mm dl. chlupy, po-
stranní žilky zpravidla 3 nebo4, obloukem k vrcho-
lu čepele ohnuté; řapík 3—5mm dl. Květenství
z navzájem oddálených lichopřeslenů v úžlabí lo-
dyžním listům podobných, k vrcholu květenství
sezvolna zmenšujících listenů; květní stopky 1—3
mm dl., s hustými odstálými krátkými (0,02—0,03
mm dl.) kuželovitými chlupy. Kalich úzce trub-
kovitý, 2,3—2,6mm dl., souměrný, 3 hor. cípy troj-
úhelníkovité, ±špičaté, ven mírně prohnuté, 2 dol.
cípy úzce trojúhelníkovité, zašpičatělé, mírně pro-
hnuté dovnitř, kališní trubka I Ožilná, vně roztr. až
hustěoděnájednoduchými, 0,03—0, mm
dl. rovnými odstálými chlupy, v ústí s prstencem
0,2—0,4mm dl. rovných, poměrně tuhých chlupů;
koruna míně souměrná, úzce trubkovitá, ca4 mm
dl., se4 obvejčitými laloky, světle růžová až svět-
le fialová, vz bílá, korunní trubka pod ústím ná-
hle zúžená.Tvrdky 0,6—0,8mm dl., světlehnědé,
smálo zřetelnou síťnatou skulpturou. VII—IX. Hkf.

2n = 20(CR: 18a.Dyj.-svr. úv.)
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Variabilita: Proměnlivá ve vzrůstu a větvení, v husto-

tě a délce odčnĺ a v barvě korun. Vedle rostlin s ± přímými
lodyhami sevyskytují na pravidelnězaplavovanýchstanoviš-
tích popř. stanovištích intenzívněspásanýchrostliny poléha-
vé, více větvené.Tyto rozdíly jsou bezprostřednězpůsobeny
ekologickými podmínkami a nemají systematický význam.
Taxonomicky nevýznamnéjsou též náhodněse objevující
rostliny či populace (klony) s bílými korunami. Nejzajíma-
vějšĺ je proměnlivost v odění rostlin (lodyh, listů a kalichů),
která vykazuje určitou geografickou vazbu: v severněji polo-
ženýchčástechareálusevyskytují rostliny poměrněřídceodě-
né, zatímco ve Středozzrnĺ hustě až huňatě chlupaté [var. vil-
losa (BENTHAM)= Pulegium tomentella (HOFFMANNS.et LINK)
C. PRESL].Mezi oběma mezními morfotypy však existuje
řadapřechodů.NaúzemíCRjsounicméněpopulacev tomto
směru stejnorodé a hustěji oděné rostliny u nás nebyly na-
lezeny.

Ekologie a cenologie: Pravidelnězapla-
vované nivní louky apastviny, slaniska, břehy vod-
ních toků, zaplavovanédeprese,příležitostně bře-
hy a dna letněných rybníků. Na střídavě vlhkých
(sezónně zaplavovaných), minerálně bohatých
půdách v teplejších a sušších oblastech. Konku-
renčně je zvýhodněna díky schopnosti úspěšně
přežívatdlouhodobé přeplavenív chladných roč-
ních obdobích (cf. HEJNÝ 1960:36, SYKORA 1986)
a odolávat intenzívní pastvě (není spásána). Pře-
devším ve společenstvech svazu Agropyro-Runzi-
cion crispi (diagnostický druh) a svazůScorzone-
ro-Juncion gerardii a Nanocyperionflavescentis.

Rozšíření v ČR: rłčžištěvýskytujev úva-
lových údolích termofytika, hlavně v jihomorav-

32. Mentha L. —máta *)

Mentha LINNAEUSsp. Pl. 576, 1753.

ských úvalech, dříve též v Polabí ana Hané.V me-
zofytiku sevyskytuje pouze okrajově a zpravidla
přechodně. Naleziště se soustřeďují do planární-
ho stupně, výjimečně až do stupně suprakolinní-
ho (max.: Zbýšov, ca 290 m). V poslední době
z většiny oblastí v důsledku změn biotopů vymi-
zela;jako velmi silněohroženýdruhkvětenyČR
senacházív současnostiasijen nanemnohazbyt-
cíchjihomoravskýchlokalit. SA—Mapy:ŠTĚPÁ-
NEK 1998a:7.

T: 4b. Lab. střed. (několik lokalit na březích Labe mezi
ZálezlyaÚstímnadLabem,poslednínález1903),7b.Podřip.
tab. (Hněvice, 1906), 7c. Slán. tab. (Kralupy, břeh Vltavy,
1887), IOb. Praž. kotl. (Praha-Libeň,přístav, 1929), 11. Stř.
Pol. (dříve roztr.,poslednínález 1906), 14a.Bydž. pán.(Cho-
tělice, 1943), 15,Vých. Pol. (dříve vz., poslední nález 1937),
17a. Dunaj. kop. (Březí, 1925), 18. Jihomor. űv. (dříve často,
dnesvelmi vz.), 21. Haná(dřívevz, poslednídoklad 1948).—
M: 41. Stř. Povlt. (Poříčí nad Sázavou, břeh Sázavy, 1911), 62.
Litomyš. pán.(VysokéMýto, přechodnězavlečena),66.Hor-
nosáz.pah.(Zbýšov, 1895),68. Mor. podh.Vysoč. (Jevišovi-
ce, 1933),69a.železnoh.podh.(Svojšice,1933),72. Zábř.-
unič. úv. (vz. v j. části, poslední nález 1933).

Celkové rozšíření: Celé Středozemí, z. a stř. Evropa
(k severunejdálev Irsku, j. Anglii, j. Švédsku,Polskua na
Ukrajině), Zakavkazsko a Blízký východ. Zavlečena do Se-
vernĺ a Jižní Ameriky, do Austrálie a na Nový Zéland.

Význam: Dříve používána v lidovém léči-
telství. Silice obsahuje převážně monoterpenoid
pulegon. V zahraničí je využívána k výrobě silice
pro farmaceutický a kosmetický průmysl.

Lit.: DĚSĚGLÍSEA. (1880): Mentha cuspidataOpiz?, Déségl.! ad amic. Feuille Jeun.Natur. 1880:103.—DÉSĚGLISEA.
(1881): Menthae Opizianae. (l.) Extrait du Naturalientausch et du Nomenclator botanicus avec une clef analytique. Ann. Soc.
Bot. Lyon 8:213—248.—DÉSÉGLISEA. (1882a): Menthae Opizianae. (2.) Observations sur 51 types authentiques ďOpiz et
accompagnéesdedescriptionsavecExtraitduLotos.Bull. Soc.Étud.Sci.AngersI I separ.1—34.—DÉSĚGLISEA. (1882b):
MenthaeOpizianae.Troisiěme mémoire. Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 21:105—117.—BRAUNH. (1886): Ueber Mentha fontana
Weihe. Ein Beitrag zur Kenntnis mehrerer Formen aus der Gruppe der Mentha arvensis L. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
36:217—230.—FORMÁNEKE. (1888): Mährisch-schlesische Menthen. Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 26:194—206.—BRAUNH.
(1890): UebereinigeArten und FormenderGattungMenthamit besondererBerücksichtigungderin Oesterreich-Ungarnwach-
senden Formen. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 40:351—508.—PETRAKF. (1910): Beiträge zur Kenntnis der mährischen Minzen.
Allg. Bot. Z 16:115—117.—HYLANDERN. (1941): De Svenska formema av Mentha gentilis L. coll. Acta Phytogcogr. Suec.
14:1—49.—BIRKELIH. (1948): Ecolog:cal studieson Mentha piperita. I. Effect of mineral nutrients andof water.Medd. Norsk
Farm. Selsk. 10:149—208.—GRAHAMR. A. (1954): Mint notes. V. Mentha aquatica, and the British water mints. Watsonia
3:109—121.—LEMLtJ. A. J. M. (1955): The developmcntof theglandular hairsand theproduction of essentialOil in Mentha
piperita L. Pharm.Weekbl. Nederl. 90:777—782.—MORTONJ. K. (1956): The chromosomenumbersof the British Menthae.
Watsonia3:244—252.—REITSEMAR. H. (1958): A biogenetic arrangementof mint species.J. Amer. Pharm.Assoc., sci. ed.,
47:267—269.—REITSEMAR. H., CRAMERE J., SCULLYN. J. et CHORNEYW. (1961): Essential Oil synthesis in mint. J. Pharma-
col.Sci. ADMIRALSKAJA S.A. (1961):Biologijacvetenijai gibridizacijaplodovychformMenthapiperita.Bot.Ž.
46:690—695.—BATTAILEJ.,DUNNINGR. L. etL.00MłsW.D. (1961): Biosynthesisof terpenes.I, Chromatographyof peppermint

*) ZpracovalJ. Štěpánek

Tab. 113: I Mentha longifolia, Ia —báze lodyhy s podzemními výhonky a kořeny, lb —květ. —2M. x dumetorum, květenství,
2a —lodyžní list. —3 Pulegium vulgare, 3a —kalich.
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