
dočes. tab. (vz.), 8. Ces. kras, 9. DOI. Povlt., 10.Praž. ploš.
(vz.), 11.—15.Polabi, 16. Znoj.-brn. pah., t7b. Pavl. kop.,
20. Jihomor. pah. (Diváky), 21. Haná (vz). — M: 24. Hor.
Poohří (Podhoří z. od Chebu t: eruptiva u Hor a -Děpol-
tovic), 25. Kruš. podh. (Telšské údoli u Jirkova), 27, Ta-
chov. bráz. vz., 28. Tep. vrchy (vz.), 29. Doup. vrchy, 31a.
Plz. pah. vl., 32. Křivokl., 33. Branž. hv., 34.—36. Podbrd.
okr., 37. Šum.-novohr.podh. (Předšum.váp, hojné, jinak
vz.), 38. Bud. pán. (sz. část), 39. Třeboň. pán.. 40. Jihočes.
pah., 41. Stř. Povlt., 42. Votic. pah. (vz.), 44. Mileš. střed.,
45. Verner. střed., 46d. Jetřich. sk. mesto (Jetřichovice,
dičový vrch), 48b. Liber. kotl., 49. Frýdl. pah., 50. Luž. hory
(vz.), 51. Polom. hory, 52. Ral.-bez. tab., 53. Podješ.,
54.—58. Podkrk. okr. (chybí: 58c, g—il, 59.—63. Podorl.
okr. [chybí: 591,64.—66.,69.Sáz.-chrud.Okr.(vz.),67.Ces-
komor. vrch. (vz.), 68.Mor. podh. Vysoč., 70.Mor. kras, 71.
Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv., 73. Hanuš.-rychleb. vrch.
(vz.), 74. Slez. pah., 75. Jes.podh. (vz.), 76. Mor. brána, 79.
Gottw. vrchy (meziGottwaldovemaŽelechovicemi• — sot-

va původni), 80. Stř. Pobečví (Jarcová u Valašského Meziti-
čí), 83. Ostr. pán. (vz.), 84.Podbesk.pah.— O: 91. Žďár.
vrchy (velmi vz.).

5. Pulsatilla MILL — koniklec* )

Údaje ze Šumavy (mezi Horni Vltavici a Zátoni)
a z Hrubého Jeseníku (Velká Kotlina. u Františkovy my.
Slivny) se nepodařilo ověřit.

Cel kov é rozši fen i: Evropa. kromč s. části
Evropy, Vel. Británie a j. části evropského SSSR. —Mapy:
MEt:sEl. et al. 1965: 160.

Význam :Častosepěstujev zahradách,ze-
jména v barevných (růžové, bílé) a plnokvětých
odchylkách. Rostlina slabě jedovatá: obsahuje
velmi málo ranunkutinu, jehož aglykonem je
jedovatý protoanemonin. Dříve se používalo
všech nadzemních částí rostliny v lidovém léči-
telství. Listy se vykupují jako droga. Květní
barviva obsahují převážně cyanidinové glykosi-
dy.

Poznámka : Občas se pestuje v zahradách velkokvětý
druh Hepatica transsilvanica FUKS,jaternik sedmihradský,
původem ze Sedmihradska, s velmi dlouhým oddenkem,
s několika hrubými zuby až laloky na okraji listových laloků
a s malými zoubky na špičce úkrojků listenovitého útvaru.

Pulsatilla MILLERGard. Dict. Abr., ed. 4, vol. 2, 1754.—Syn.: AnemoneL Sp. PI. 532. 1753p. p. — Anemonesect.Pul-
satilla (MILL.) DC. Regni Veg. Syst. Natur. I: 193, 1817et sect. PreonanthusDC. l.c., 1:193, 1817.— Preonanthus(DC.)
SCHURVerh. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt 4: I I, 1853.

Lit.: PRITZELG. A. (1841):Anemonarumrevisio.Linnaea15:561—698.—ČELAKOVSKÝL, (1865):Ist PulsatillaHacke-
lii Pohl ein Bastard? Lotos 15: 8—I l. — DOMINK. (1923): Pulsatilla montana Rchb. — nový koniklec československé kvě-
teny a některé vzácné odrůdy našich konikleců. Věda přír. 4: 159—163. — ZAMELSA. (1926): Beiträge zur Kenntnis des
Formenkreises Pulsatilla patens (L.) Mil). Acta Horti Bot. Univ. Latv. I : 81—108. — ZAMELSA. et PAEGLEB. (1927): Unter-
suchungenüber den anatomischen Bau der Blattstiele in der Gattung Pulsatilla Tourn. Ibid. 2: 133—164. VÍSJULINAO.
(1939):Do systematykypredstavnykivrodu PulsatillaAdans.flory URSR.Ž. Inst. Bot. AN URSRno 21—22:257—266.
— VOELTER-HEDKEL. (1955): Das Problem der Artgrenzen bei Pulsatilla vulgaris. Feddes Repert. 57: 101—155. — AICIIĽI.E
D. et SCHWEGLER H. W. (1957): Die Taxonomie der Gattung Pulsatilla. Ibid. 60•. 1—230. ZIMMERMANNW. (1958): Zur
Taxonomie der Gattung Pulsatilla Miller. Ibid. 61: 94—100. — DETTMANNU. (1959): Merkmalsanalysen bei mecklenbur-
gischen Pulsatilla pratensis-PopuIationen. Ibid. 62:4—18. — WINKLERS. (1962): Systematische Untersuchungen über den
Formenkreis Pulsatilla grandis Wenderoth. Bot. Jb. 81 : 213—251. — ZIMMERMANNW. et GRUNDD. (1962): Zur Morpholo.
gie und Anatomie von Pulsatilla. Beitr. Biol. Pfl. 38/1 : I—29. — ZIMMERMANNW. et MlEHLICH-WOGEt.G. ( 1962): Zur Taxo-
nomie der Gattung Pulsatilla. III. Kulturpflanze, suppl. 3:93—133. — ZIMMERMANNW. (1964): Koniklece CSSR a jejich
zvláštnosti. Ochr. Přír. 19: 44—47 . — ZIMMERMANNW. (1967): Zur Taxonomie von Pulsatilla. V. Feddes Repert. 74:
167—170.—ŠOUREKJ.(1968):Rod PulsatillaMill. v Krkonoších,Preslia40:76—79.—HUYNHK.-L. (1970):Lepoilen et-
Ia systématique du genre Pulsatilla. Bot. Jb. 89:584—607. — HOUFEKJ. et SKALICKÝV. (1972): Pulsatilta vernalis (L.) Milt.
—koniklec jarní. Sborn.Jihočes.Muz. ČeskéBudějovice,Přír. Vědy, 12,suppl. 3: 30—36.— HOLUBJ. (1978):Pulsatil.
la x hackelii Pohl. Severočes. Přír. 8—9: 132 et 134—135. — SKALICKÝV. (1981): Pulsatilla vulgaris Mill. In: SKALICKÝV.
et HROUDA L [red.l, Materiály ke květeněČernokosteleckaa přilehléhoOkoli, p. 386—388,Praha.

Vytrvalé trsnaté chlupaté byliny s vícehlavým oddenkem s pupeny obalenými šupinami. Listy
1—12 v přízemní růžici, složené (výjimečně alespoň členěné). Stonek s jediným květem a s liste-
novitým útvarem, obvykle složeným ze 3 listenů (brakteol). Okvětních lístků obvykle 6, korunovi-
tě zbarvených, vně chlupatých, buď téměř shodných, nebo tvarově rozlišených na vnější a vnitřní
kruh; tyčinek a pestíků mnoho; vnější tyčinky většinou přeměněny v staminodiální nektaria. Naž-
ky s několik cm dl. chlupatým přívěskem. — Asi 30 druhů, převážně v mírném a mírné teplém
pásmu s. polokoule. — Protogyn. Entomogam. Anemochor.

Poznám ka : V literatuře je dot. část stonku až po listenovitý útvar často nazývána stvolem: hor. část, po odkvetu se
značně prodlužujíci, se nazývá květní stopka.

Význam : Všechny druhy tohoto rodu jsou jedovaté. Za čerstva obsahují glykosidický lakton
ranunkulin, který je velmi labilní a je rychle enzymaticky štěpen na jedovatý protoanemonin
a glukosu; sušením se mění na inaktivní dimer anemonin. Je jedovatý též pro dobytek. Květní
barviva obsahují převážně delfinidinové glykosidy. Estetické hodnoty konikleců se využívá
*) Zpracoval V. Skalický.
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v okrasném zahradnictví: druhy tohoto rodu se často pěstují jako skalničky (nejčastěji P. slayica).

la Listenovitý útvar obvykle ze 3 krátce řapíkatých volných listenů, podobných přízemním li-
stům; staminodiová nektaria chybějí; květy miskovitě otevřené, na vnitřní straně bílé

6. R scherfelii
b Listenovitý útvar neřapíkatý, se srostlou čepelí, hluboce dřípený v čárkovité úkrojky, nepo-
dobný přízemním listům; stamimodiová nektaria vyvinuta; květy válcovité, zvonkovité až ná-
levkovité, na vnitřní straně většinou ± fialové až bílé

2a Listy jednoduše lichozpeřené, s I —2 (—3) jařmy, ± kožovité, přezimující; květy bělavé
2

5. P. vernalis

b Listy 2—4 x zpeřené nebo 3četné s lístky dlanitodílnými až -sečnými, bylinné, v zimě odumí-
rající; květy většinou ± fialové

3a Listy 3četné s lístky dlanitodílnými až -sečnými, úkrojky ca 8 mm šir.
b Listy 2—4 x zpeřené, úkrojky užší (netýká se primárních listů

3

3. P. patens
4

4a Rozkvetlé květy nicí, okvětní lístky většinou tmavě fialové, na konci na vnější stranu ohnuté;
úkrojky přízemních listů i listenovitého útvaru ca 1—3 mm šir. 4. P. pratensis

b Rozkvetlé květy vzpřímené (jen za nepříznivého počasí mohou být nici), okvětní lístky bledě
fialové, na konci rovné nebo nepatrně nazpět zahnuté (pak však květy nálevkovitě otevřené):
úkrojky přízemních listů 1—7mm šir., vždy širší než úkrojky listenovitého útvaru (ca 1mm
šir.) 5

5a Listy ± přitisklé k zemi, vyvíjejí se již za květu; úkrojky listů obvykle 2—3 mm šir., v počtu
přes 100 2. P. vulgaris

b Listy odstálé od země, jsou vyvinuty až po odkvětu; úkrojky listů obvykle 2,5—4,0 mm šir.,
v počtu 30—80

Subgen. l. Pulsatilla•
Syn. : Pulsatilla (L.) MILL. emend. SCHUR

Listeny srostlé v dol. třetině až čtvrtině, re-
dukované, dřípené v čárkovité úkrojky. Vnější
tyčinky přeměněné ve staminodiální nektaria
prašníky většinou fialové; pylová zrna trikol-
pátní nebo periporátní. Okvětních lístků větši-
nou 6, uvnitř fialových, někdy bělavých nebo
žlutavých. Řapík na průřezu radiální (velký
ventrální cévní svazek vytvořen), parenchyma-
tická pochva chybí.

1. Pulsatilla grandis WENDEROTH koniklec

velkokvětý Tab. 75/4

Pulsatilla grandis WENDEROTHSchr. Ges. Beförd. Ge-
sammten Naturwiss. Marburg 2: 257, 1831.— Syn. : Ane-
mone grandis (WENDEROTH)KERNERSched. FI. Exs. Austro-
Hung. 2: 109, 1882.— Pulsarilla vulgarisMILL subsp. gran-
dis (WENDEROTH)ZAMELSActa Horti Bot. Univ. Latv. l: 104,
1926. — Anemone pulsatilla auct. morav. et Pulsatilla vulga-
ris auct. morav. — Anemone nigricans x A. silvestris et Pul-
satilla nigricanti x vernalis WILDT Verh. Naturforsch. Ver.
Brünn 46 (1907): 137— 138, 1908.

Exsikáty: DUFFOURExs. Soc. Franq. 1935, no 7398.
— FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 208/1—1V. — Extra
fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 611. — FI. Exs. Reipubl.
Bohem. Slov., no 1121 (ut P. slavica REUS).

Oddenek vystoupavý, silný, vícehlavý, tma-
vě hnědý. Celá rostlina bělavě nebo rezavě
chlupatá. Stonek (včetně květní stopky) ± níz-
ký, v době květu 2—13 cm dl., za plodu

1. P. grandis

13—40 cm dl. Přízemní šupiny, obalující za
květu nevyvinuté listy široce vejčité; v době
květu zachovány zbytky loňských uschlých pří-
zemních listů. Přízemní listy 2—5, vyvinuté až
po odkvětu, s řapíky šikmo až přímo odstálý-
mi; čepel 2—4x peřenosečná nebo 1—2x li-
chozpeřená, s lístky, popř. lístečky x pe-
řenosečnými; úkrojků 30—80, často výrazně
prodloužené, 1,5—7,0 mm, průměrně 3,0 mm
šir. Srostlý listenovitý útvar za květu v hor., za
plodu v do]. části stonku, s 10—25 úkrojky ca
I mm šir. (vždy užšími než listové úkrojky).
Květy stále vzpřímené, zvonkovité až nálevko-
vité, bledě fialové; okvětní lístky eliptické, ca
2,5x delší než široké, 19—45 mm dl.,
7—19 mm šir.; čnělky na konci většinou ± rov-
né. Nažky obvykle 4,5—5,0 cm dl. III—V. Hkf.

2n = 32 (ČSR: 16.Znoj.-brn. pah.)
Poznámka: Primární listy často podobné listům P.

patens. Anatomické rozdíly vůči P. vulgaris viz VOELTER-
HEDKE 1955: 137—139.

Variabilita : U nás pouze v subsp. grandis; proměn-
livý předevšímv šířce listových úkrojků. V ČSR převažují
rostliny nižšího vzrůstu, s menším květem a užšími listový-
mi úkrojky, jejichž extrémní připad byl popsán jako var.
moravica ZIMM. z Grygovských kopců u Olomouce. Rostli-
ny z Bílých Karpat i odjinud z nejjižnější Moravy již odpo-
vidají nominátni odrůdě rozšířené v Rakousku, na Sloven-
sku a v s. Maďarsku. Variabilita má klinální charakter; i na
Hané nacházíme rostliny vyšší, s většími květy a sširšími lis-
tovými úkrojky. Další odchylky jsou taxonomicky bezvý-
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znamné; dědičné individuální odchylky mohou být hodno-
ceny jako formy. Mladé rostliny mohou mít primárni listy
celistvé nebo prstnaté či znoženě členené (možnost záměny
s P. patens, je to však jen fáze vývinu bez taxonomické hod-
noty). Barva oděni špinavě bilá až rezavá (na rozdíl od P.
slavica), může však být i čistě bílá. Statné rostliny s velkými
květy a často s mnoha stonky (popsány jako f. multicaulis
SCHUR,f. grandžnora rulipiformis SCHUR,f. robusta R. Dvo-
ŘÄK) i drobné s malými květy (f. minor SCHUR,f. micrantha
R. DVOŘÁK), někdy i téměř přízemní na serpentinitech
(subf. acaulis R. DvoŔAK) i na vápenci (f. nana OrRUBA).
Vzácně sev populaci vyskytnou i albíni (bělokvětá aberace
— f. albiflora FORMÁNEK).Proměnlivost je i v tvaru okvět-
nich lístků. Casto se vyskytují v populaci pozdně kvetoucí
rostliny nebo rostlíny reflorescentní, které mají vytvořeny
listy současně s kvety (f. coaetanea SCHUR,f. serotina BECK).

Ekologie a cenologie: Výslunné stepní
loučky na mělké i hlubší půdě, skalní stepi,
travnaté suché okraje lesů, výjimečně světliny
v lesích a keřnatých porostech, opuštěné vinice
a ovocné sady. Především na vápnitých nebo
i jiných živných podkladech, ale i na biotic-
kých žulách a žulorulách, granodioritech, sye-
nodioritech, výjimečně na serpentinitech; na
půdách písčito-hlinitých až slínitých, někdy
skeletovitých, mírně kyselých až mírně alkalic-
kých. Vyskytuje se v společenstvech svazů Fe-
stucion valesiacae (diagnostický druh), Seslerio-
Festucion glaucae, Alysso-Festucion pallentis,
Alysso alyssoidis-Sedion albi, Geranion sangui-
nei, Prunionfruticosae, v Bílých Karpatech Bro-
mion erecti.

Rozšíření v ČSR: Pouzena Moravě, hlav-
ně v kolinním, vzácně v suprakolinním stupni;
těžite výskytu v Panonském termofytiku (max. :
vrch Tašky u Babic, Lhotka u Tasova, Zhoř,
vše ca 550m). V Čechách pouze vysazenv Ces.
krasu (Praha-ChuchIe; Praha-Nová Ves Ť).
A — Mapy: SUZABeih. Bot. CM. 53 B: 474,
1973;ŠMARDAXM 1963:map. 192(Morava);
SLAVÍK FKS 1986: 72.

T: 16. Znoj.-brn. pah. (dříve hojně), 17. Mikul. pah.
(hlavně b. Pavl. kop.), 19. B. Karp. step. (dříve hojně), 20.
Jihomor.pah.,21a.Han.pah. (dnesvz.).—M: 67.Česko-
mor. vrch. Gen na jv. okraji: Lhotka u Tasova, Trnava
a Hostákov u Třebíče, vrch Tašky u Babic), 68. Mor. podh.
Vysoč. (roztr.), 70. Mor. kras (vz.), 71c. Drah. podh. (Louč-
ka; Cakov; Soběsuky;Žárovicea Vácovu Plumlova; Hlu-
boký žleb u Náměště na Hané), 78. B. Karp. les. (vz.).

ÚdajezJesenickéhopodhůří (údolí Alešu Šternberka)
a doklad ze Svatého kopečku u Olomouce (HANTSCHELPR)
jsou pochybné.

Celkové rozšíření: NSR (okoli Mnichova). Ra-
kousko,ČSR(Morava),j. Slovensko,s.Maďarsko,s.Jugo-
slávie. Mezi Lincem a Ulmem introgresni zóna s P. vulgaris
MILL. — V Polsku, Rumunsku a na Ukrajině je rozšířena

subsp. polonica (BLOCk1)AICHELEet SCHWEGLER,v Jugoslávii
subsp. velezensis(BECK)WINKLER.— Mapy: WINKLER1962:
append. ad p. 215.

Poznámka: Pulsatilla slavica RECS (incl. P. subslavi-
ca FUTÁK), koniklec slovenský. původem ze Slovenska, se
liši Od P. grandis většími květy (okvětní listky většinou delši
než 42 mm), vytvořením jen I (—2) článku vřetene mezi
jařmy postranních tistků a úkrojky širšimi než 7 mm (prů•
měrně 15mm Sir.). V CSR se pěstuje pouze v zahradách,
zejména na alpinech; byl vysazen i do ptirody (8. Ces.
kras: Páni hora u Bubovic: 37d. Ckyň. váp.: Opolenec
u Sudslavic, mylně v literatuře jako P. patens).

2. Pulsatilla vulgaris MILL. — koniklec německý
Pulsatilla vulgarisMILLERGard. Dict., ed. 8, no I, 1768.

— Syn.: Anemone pulsarilla L. Sp. P}. 539. 1753. Pulsa-
tilla germanica BLOCKIDeutsche Bot. Monatschr. 5: 88,
1887 p.p.

Exsikáty: Extra fines: DÖRFLER Herb. Norm., no
4801. — SCHULTZHerb. Norm., ser, n., no 1502(ut Anemone
amoena J0RD.).

Stonek 4— 12cm, po odkvětu až 20 cm vys.
Listy nepřezimující, v přízemní růžici po 3—5,
vyvíjející se již za květu, ± přitisklé k zemi,
I —2x lichozpeřené, s lístky, popř. lístečky
I —2x peřenosečnými; úkrojků přes 100,
1—5 mm, obvykle 2 mm šir. Listenovitý útvar
s 18—27 úkrojky ca I mm šir. v ± hor. části
stonku. Květy ± vzpřímené (za deštivého
a chladného počasí ± skloněné), zvonkovité až
nálevkovité, bledě až sytě fialové: okvětní líst-
ky úzce podlouhle eliptické, ca 3 x delší než ši-
roké; čnělky na konci mírně prohnuté. Nažky
ca 3,5—5,0 cm dl. III—IV. Hkf.

2n = 32 (extra fines)
U nás občas pěstován v zahradách; není in-

digenní pro květenuČSR,i když byl od nejstar-
ší doby až po Tannichovu květenu (TANNICHFI.
Böhm. 1928) s jistými pochybnostmi běžně
uváděn. Herbářových dokladů z pražského
okolí je málo (Praha-Šárka, Praha-Prokopské
údolí, pahorky u Kostelce nad Černými lesy)
a pocházejí zřejmě z rostlin vysazených nebo
zplaněných ze zahrad nebo přímo podvržených
(viz SKALICKÝ 1981). Odpovídají nominátni
odrůdě ze sz. části Německa, rezavým oděním
ukazují na introgresi znaku P. grandis. Další
četnéúdaje (15) zevšechčástíCechsevztahují
na jiné případy vysazení nebo přechodného
zplanění nebo jsou to určovací omyly, chyby
vzniklé přejímáním apod. V posledních deseti-
letích již nikde v přírodě nezjištěn až na jaře
1984 nalezen (zřejmě vysazený) kolem zřícenin
hradu Blansek v Moravském krasu (L. ŠTEFKA,

Tab. 75: I Pulsatilla pratensissubsp. bohemica.— 2 P.patens, přízemní list. — 3 P. vernalis,přizemní list. — 4 P.grandis,
4a — přizemní list, 4b — plod. — 5 P. scherfelii,přizemni a střední část rostliny.
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BRNU). Roste na obdobných stanovištích jako
P. pratensis. Původní rozšířeni zahrnuje Anglii,
Francii, Belgii, Holandsko, j. Švédsko,Dánsko,
NSR, NDR, sz. Polsko; v prostoru Řezno—ln-
nsbruck zóna introgrese P. grandis (mapa: Al-
CHELEet SCHWEGLER1957: 176).

3. Pulsatilla patens (L.) MII-L. —
vřený

koniklec ote-

Tab. 75/2

Pulsatilla patens (LINNAEUS)MILLERGard. Dict., cd. 8,
no 4, 1768, emend. SKALICKÝ Preslia 57: 142, 1985. —
Syn. : AnemonepatensL. Sp. P),538, 1753p.p. Pulsatilla
latifolia RUPR.Bull. Cl. Phys.-Math, Acad. Imp. Sci. St.-Pé-
tersbourg 12: 218, 1854 [sec. Lotos 5: 36, 1855). — P. teklae
ZAMELS C.-R. Séanc. soc. Biot. Paris 92: 880, 1925.
bauhini TAUSCHFlora 25/I : 69, 1842.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 57. —
Pl. Cechoslov. Exs., no 269. — TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 8. Extra fines: PI. Polon. Exs., no 608b.

Oddenek silný, vícehlavý, vystoupavý, tma-
vě hnědý. Stonek 5—15cm, za plodu
15—45 cm vys., přízemní šupiny podlouhle
eliptické, obalující na počátku květu většinou
nevyvinuté listy. Listy přízemní růžice 2—5, pl-
ně vyvinuté při dokvétání nebo po odkvětu,
s řapíky dlouhými, přímo odstálými; čepel ±
tak dlouhá jako široká, rozložená do roviny té-
měř kolmé k řapíku, hluboce 3sečná nebo ča-
stěji 3četná, s lístky (popř. úkrojky) přisedlými,
jen zřídka krátce řapíčkatými, dlanitodílnými
až -sečnými; úkrojků lístků (popř. úkrojků l.
řádu) 15—30, 4—12 mm, průměrně 8 mm Sir.
Srostlý listenovitý útvar za květu v hor., za plo-
du v dol. části stonku s 14—20 úzkými úkrojky
ca I mm šir. Květy ± vzpřímené, nálevkovité,
světle fialové; okvětní lístky podlouhlé,
25—36 mm dl., 7—17 mm šir., asi 3x delší než
široké, na vrcholu tupé i špičaté; vnitřní tyčin-
ky x kratší než okvětní lístky; čnělky na
konci ± rovné. Nažky obvykle 3,0—4,5 cm dl.
IV—V. Hkf.

16 (extra fines)
Variabi lita : V CSR pouze v subsp.patens(— subsp.

latifolia (RUPR.)ZAMELS]:tento poddruh je málo proměnli-
vý v rámci individuální variability. Výjimečně se vyskytují
bčiokvëté aberace (f. lactiflora DOMIN), olysalé morfotypy
(f. glabrescens PREUSS)nebo plnokvěté monstrozity.

Ekologie a cenologie: Především suché
až mírně vlhké travinné porosty, ale i lemy
a světliny lesů a křoviny a reliktní bory. Půdy
hlubší, humusovité, většinou odvápněné, ale
i mělké minerální (písčité nebo kamenité), pře-
vážně typu ranker, především na silikátových
a neutrálních podkladech (trachyt, nefelinit, če-
dič, břidlice, vápnité pískovce, ale i váté písky
a odvápněné půdy na vápenci), pH 4—6, su-
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ché, především v území subkontinentálního kli-
matu, převážně na s. a z. expozicích. Především
ve společenstvech řádu Festucetalia valesiacae
a svazů Koelerio-Phleion phleoidis a Erico-Pini-
on, méně často řádu Trifolio arvensi-Festucetalia
ovinae.

Rozšíření v ČSR: Rozšířen v Českém ter-
mofytiku a v přilehlých územíchČeskomorav-
ského mezofytika v kolinním a suprakolinním
stupni (max.: Milešovské středohoří, vrch Hra-
dišťany u Lukova, ca 750 m). A — Mapy: SLA.
VIK FKS 1986: 73.

T: I. Doup. pah. (dosud roztr.), 3. Podkruš. pán. (Krás-
ná Lípa), 4. Loun.-lab. střed. (dosud roztr.), 6. Džbán (po.
chybný, nikdy nedoložený výskyt), 7a. Liboch. tab. (Peruc,
pochybný, nikdy nedoložený výskyt), 8. Ces. kras (dosud
Velká hora a Páni hora u Bubovic, pravděpodobně vysa-
zen,ostatnívysazenélokality t). 9. DOI.Povit. (Šárka,po-
chybný údaj nebo záměna za doloženou. asi vysazenou lo-
kalitu P, vulgaris ?t), IOb. Praž. kotí. (Vrtilka u Prahy•Pis-
nice t), 12. Do), Pojiz, (Josefodol t). — M: 25a Kruš.
podh. vl. (PavlovskýŠpičáku Vernéřova),29.Doup. vrchy
(dosud roztr.), 41. Stř. Povit. (dříve roztr.: Líšnice, ještě r.
1986 a Zvole, ještě r. 1962), 44. Mileš. střed. (dŕive roztr„
dnes většina t), 45a. Loveč. střed. (Pti z. okraji), 52.
Ral.-bez. tab. (dosud 3 lokality v Hradčanských stěnách;
Bělá pod Bezdëzem).

Údaje z výběžkůKrkonoš (TANNI(H)a z Jesenického
podhůři (MÜKUSCH)jsou velmi nepravděpodobné, údaje
z Moravy se podle dokladů týkaji P. grandis.

Celkové rozšíření: Subsp. patens: Evropská část
SSSR,Polsko,NDR. jz. Finsko.stř. Švédsko(a Gotiand).
ČSR, Slovensko(Záhorie, Spišskákotlina, Slovenskýkras).
NSR (okoli Řezna a Mnichova). Maďarsko, Rumunsko:
subsp. teklae (ZAMEIS) ZAMEłs: Litevská a Lotyšská SSR:
blizce příbuzné druhy v kontinentálních oblastech Asie
a Severní Ameriky. — Mapy: ZIMMERMANNet MIEHLICH-VO
GEL 1962: 101; MEUSELet aj. 1965: 161 (v. a j. hranice na
mapě chybná).

4. Pulsatilla pratensis (L.) MII-L. — koniklec luč-
ní

Pulsatilla pratensis (LINNAEUS)MILLERGard. Dict., ed.
8, no 2, 1768. — Syn.: Anemone pratensis L. Sp. PI. 539,
1753. Pulsatilla nigricans STÖRCKLibellus de Usu Med.
Pulsatillae nigricantis 7, 1771. — P. pratensissubsp. nigri-
cans (STÖRCK)ZAMELSActa Horti Bot. Univ. Latv. 2: 159,
1927, — Anemone intermedia SCHULTFSObs. Bot. 101, 1809.
— Pulsatilla breynii RUPR.Bull. CI. Phys.-Math. Acad. (mp.
Sci. St.-Pétersbourg 12: 218, 1854.— Anemonehungarica
SOó J. Ecol. 17: 337, 1929. — Pulsatilla ucrainica (UGR.)

Ž. Inst- Bot. AN URSR no. 21—22: 260, 1939.—
P. zimmermannii SOO Bot. Közlem. 52: 132, 1966.
montana auct. bohem. non REICHENB.

Celkové rozšifenĺ: Severni. stř. a v. Evropa (j.
Skandinávie, Dánsko, sv. část NSR, NDR, Polsko, ČSSR,
Rakousko, s. Jugoslávie, Maďarsko, z. a j. část SSSR).Roz-
padá se ve 4 poddruhy: subsp. pratensis je rozšířena v po-
baltské oblasti, subsp. bohemica SKALICKÝve stř. Evropě,
subsp, hungarica (Soô) Soó v Maďarsku a na j. Slovensku
a subsp. ucrainica UGR.v Ukrajině a stř. Povolží. — Mapy:

et al. 1965: 162.
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V ČSR rostepouzesubsp.bohemica.

(a) subsp, bohemica SKALICKÝ— koniklec luční
český Tab. 75/1

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica SKALICKÝPreslia
57: 139, 1985. — Syn.: Pulsatilla nigricans auct. p. p. non
STÖRCK.— P. pratensis subsp. nigricans auct. p. p. — Ane-
mone nigricans (SrÖRCK)KERNERSched. FI. Exs. Austro-
Hung. 7: 47, 1897, sensu KERNERnon sensu orig. STÖRCK
[excl. typol. — A. pratensis var. patula PRITZELLinnaea 15:
597, 1841 p.p. non AICHELEet SCHWEGLER.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov.. no 207,
614. — PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 154. — TAUSCH
Herb. FI. Bohem., no l, I lb.

Oddenek vícehlavý, téměř kolmý, černý.
Přízemní šupiny vejčité. Celá rostlina bělavě
chlupatá. Stonek za květu ca 8—15 cm dl.,
v hor. části nicí; za plodu průměrně 22 cm dl.,
vzpřímený. Listy nepřezimující, v přízemní rů-
žici 3—5, v době květu většinou dobře vyvinu-
té, zpravidla s řapíky v bazální části zakřivený-
mi a dále plagiotropně odstálými nebo šikmý-
mi, obvykle kratšími nebo zdéli čepele; čepel
v obrysu vejčitá až vejčitě kopinatá, většinou
s lístky a lístečky netvořící jednu rovinu,
I —2x lichozpeřená s 3—5 jařmy s lístky, po-
př. lístečky 1—2x peřenosečnými; úkrojků
100—200, čárkovité až podlouhlé, ca 1—3 mm
šir., většinou náhle zúžené do špičky. Srostlý li-
stenovitý útvar s 14—31 úkrojky 0,9—2,8 mm,
průměrně 1,6 mm šir. (šířka listenových a listo-
vých úkrojků téměř stejná). Květy ± malé, vět-
šinou válcovité, při dokvétání až zvonkovité,
tmavě fialové, vzácněji tmavě karmínové, výji-
mečně bledě fialové, bělavé nebo žlutavé, nicí;
okvětní lístky eliptické, zřídka široce nebo na-
opak až úzce eliptické, 3 vnější někdy kratší
než vnitřní, 15—30 mm dl., 7—12 mm šir., na
vrcholu zřetelně ven ohrnuté nebo alespoň mír-
ně ohnuté; tyčinky do 3/4 (zřídka až zdéli) ok-
větních lístků: čnělky zpravidla sytě fialové,
chlupaté, ale na konci většinou lysé, přímé ne-
bo vzácněji mírně zakřivené. Nažky zpravidla
4,0—4,5 cm dl. III—V. Hkf.

2n 16(ČSR: 32. Křivokl.)
Variabilita: V Čecháchpřevažují rostliny s květy

při rozkvetu i za plného květu nicimi, válcovitými nebo
uzavřeně zvonkovitými a s menším počtem (průměrně 20)
listenových úkrojků a jen vzácně s květy otevřeně zvonko-
vitými, a na j. Morave převažuji rostliny s květy jen mírně
skloněnými a zvonkovitými a s včtšim počtem (průměrně
26) listenových úkrojků, podobně jako u Vídně a Bratisla-
vy. Proměnlivost tu má klinální charakter. V Okolí Bělé pod
Bezdězem se vyskytuji v borech populace s menšími listy,
plně vyvinutými až po odkvětu, s okvětními lístky podlou-
hlými až eliptickými vně světle fialovými, uvnitř bělavými
až světle fialovými, zřídka též nažloutlými nebo narůžově-

lými, s čnělkami světle fialovými, na konci mírně zakřive-
nými — var. albida (DOMIN)SKALICKÝPreslia 57: 140, 1985.

Kromě toho existuje mnoho odchylek individuální va-
riability; extrémní nebo nápadné případy byly popisovány
jako formy a odrůdy, např. var. angustisectaČELAK.a var.
latisecta ČELAK. nebo barevné aberace var. ochroleuca
TAUSCH,var. alba TAUSCHaj.

Poznámka: Nejvýchodnější černofialové morfotypy
P.pratensisz Ukrajiny po karpatském hiátu se podstatnë li-
Síod rostlin z ČSR; proto byly popsányjako P. ucrainica
(UGR.) (syn. P. donetzicaKOTOV).Extrémní připa-
dy individuální variability v panonském prostoru se jim
však již blíži.

Ekologie a cenologie: Xerotermní tra-
vinné porosty, skály, lesní okraje, vzácně písči-
ny a světlé lesy. Půdy suché nebo vysychavé,
většinou mělké, minerálni (hlavně kamenité
a písčité), na vápnitém i silikátovém podkladu.
Nejčastěji ve společenstvech svazu Koelerio-
Phleion phleoidis a řádu Festucetalia valesiacae
(diagnostický druh), ale též ve společenstvech
třídy Sedo-Scleranthetea a vzácněji ve společen-
stvech svazů Quercion pubescenti-petraeae, Eri-
co-Pinion a Geranion sanguinei.

Rozšíření v ČSR: Rozšířen ve 2 odděle-
ných arelách, české(s., stř. a v. Čechy) a mo-
ravské G. Morava) v planárním až suprakolin-
nim stupni, těžiště v termofytiku a přilehlém
mezofytiku (max.: Doupovské vrchy, Humnic-
ký vrch, 700m). A — Mapy: ŠMARDAXM
1963: map. 191 (Morava): TOMAN Bot. Jb. 91:
487, 1972(Čechy): SLAVÍKFKS 1986:73.

T: I. Doup. pah. (hojně), 2. Stř. Poohří (vz.), 3. Podkruš.
pán, (vz, v Okolí Chomutova a dříve u Duchcova), 4,
Loun.-lab. střed. (hojně), 6. Džbán (Divice u Vinařic: Ho-
mole u Kladna t). Středočes.tab., 8. Čes. kras (hojně),
9. Dol. Povit. (hojně), 10. Praž. ploš. (vz.), II. Stř. Pol. (vz.,
většinou t), 12. Dol. Pojiz„ 13a Rožď. tab. (Oškobrh; Bá-
ně; Býchory; Lipec), 15c. Pard. Poi. (vz, ?Ť), 16.
Znoj.-brn. pah., 17. Mikul. pah. (lit. ; pravděpodobně chybí,
revidované doklady se týkaly P. grandis), 18. Jihomor. ův.
(vz.), 20. Jihomor. pah. (vz,). — M: 25a. Krušn. podh. vl.
(Kyšperk u Bohosudova), 29. Doup. vrchy, 30b. Rak. kotl.
(Hlavačov u Lužné Na Borech u Olešné t), 32. Kři-
vokl. (Od Berouna po Zvíkovec a izolovaný výskyt jv. od
Rakovníka), 35c. příbr. Podbrd. (Ostrý u Rejkovic; Křeš-
tin: Felbabka), 41. Stř. Povlt. (od Prahy po Davli hojně. dá-
le k Zvíkovu roztr.; Krusičany, zda původni?), 44. Mileš.
střed., 45a. Loveč. střed. (Dobětická výšina u Stříbrníků),
51. Polom. hory (hojně), 52. Ral,-bez. tab. (Hradčanské stě-
ny; v okolí Bělépod Bezdězemvar. albida), 53c.Českodub.
pah, (vz.), 62. Litomyš. pán. (nedoložené staré údaje), 65.
Kutnoh. pah. (vz., ?Ť),68. Mor. podh. Vysoč.(vz.). Údaje
nesprávné nebo registrujíci vysazeni sem nebyly zahrnuty.

Výskyt na Českomoravské vrchovině je naprosto ne-
pravděpodobný, i když je doložen (Zvole, Bohdalec u Hor-
ní Bobrové).

Celkové rozšířeni: NDR, Polsko, ČSSR, Rakous-
ko, Maďarsko.

Poznámka: Pulsatilla montana (HOPPE) REICHENB.,
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koniklec horský, uváděnýomylemz ČSR,seliší od P.pra-
tensissubsp.bohemicakvěty jen při rozkvětu zvonkovitými,
později s okvětními lístky hvězdovitě rozestálými, na konci
neohrnutými, nejméně 2x delšími než vnitřní tyčinky. R
montanaje jihoevropský druh, který rostenejblíževe Švý-
carsku, v s. Itálii a na Balkánskémpoloostrově. Údaje
z Cechsetýkají P.pratensissubsp.bohemica,údajezeSlo-
venska (od Královského Chľmce) P, pratensis subsp. hun-
garica (resp. přechodných typů mezi uvedenými poddru-
hy). DOMIN0923) uvádí P.montanaod Ústi nad Labem;
citované dokladové složky odtud nebyly při revizi herbářů
PR a PRC nalezeny; jestliže by se skutečně týkaly tohoto
druhu, musel tam být vysazen. V žádném připadě není P.
montana subsp. montana původní rostlinou naši květeny.

5. Pulsatilla vernalis (L.) MILL. — koniklec jarní
Tab. 75/3

Pulsatilla vernalis (LINNAEUS)MILLERGard. Dict., ed. 8,
— Syn, : Anemone vernalis L Sp. PI. 538, 1753.no 3, 1768.

Exsikáty : var. alpestris: TAUSCHHerb. FI. Bohem.,no
9. — Extra fines: var. vernalis: REICHENBACHFI. Germ. Exs.,
no 694, var. alpestris: FI. Exs. Austro-Hung., no 2085. —
MAGNIER FI. Select. Exs„ no 3. — SCHULTZHerb. Norm.,
ser. n., no 401, 401 bis. — SIEBERHerb. Austr., no 178.

Oddenek vícehlavý, tmavě hnědý. Celé rost-
liny bělavě nebo rezavě chlupaté. Stonek ±
nízký, za květu 2—24 cm, za plodu až 30 cm
dl., huňatý až olysávající. Přízemní šupiny troj-
úhelníkovité, hnědavé nebo zelenavé. Listy pře-
zimující, 3—10 v přízemní růžici, kožovité, ±
lysé; řapík rozšířen v pochvu tvarově odpoví-
dajícĺ přízemním šupinám; čepel lichozpeře-
ná, s 1—2 (—3) jařmy; lístky 31aločné až 3seč-
né, s bází většinou klínovitou, někdy tupou,
s úkrojky širokými, celokrajnými nebo hrubě
zubatými. Srostlý listenovitý útvar s 13—24 vel-
mi úzkými úkrojky (0,3— 1,0mm šir.) těsně až
2 cm pod květem, za plodu ± uprostřed ston-
ku. Květy vzpřímené nebo mírně skloněné, ná-
levkovité až zvonkovité, vně růžové až nafialo-
vělé, chlupaté, uvnitř bělavé; okvětních lístků
6, obvykle 1,5—4,0 cm dl., vnější podlouhlé až
vejčité, většinou špičaté, vnitřní až obvejčité,
tupější nebo někdy u vrcholu s mělkým zoub-
kem, ca 2 x delší než tyčinky; chlupaté čnělky
na konci lysé, jen mírně zakřivené, většinou rů-
žové až rezavě karmínové, vzácně fialové. Naž-
ky většinou 3—4 cm dl. ; okvětní lístky opadá-
vají většinou až za plné zralosti nažek. IV—VI.
Hkf.

2n 16 (extra fines)
Variabilita: Kromě odchylek v barvě a velikosti

kvetu a olysalých morfotypů, ale i kromě anomálií a mon-
strozit (2kvetéa plnokvěté rostliny) rostou v CSR 2 geogra-
ficky a ekologicky odlišné taxony, hodnocené jako odrůdy
var. vernalis a var. alpestris AtCHELEet SCHWEGLERemend.
SKALICKÝ;v ČSR (i v ČSSR) jsou odděleny značným hiá-
tem, takže nemůže docházet ke kříženi, přesto však nejsou
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morfologicky plné vyhraněné (mimo ČSSR jsou známy
přechodné typy mezi nimi). Jejich rozlišeni podává tato ta-
bulka:

Morfologické a ekos
logické znaky

détka stonku za

kvetu

přízemní listy

a) délka řapiku
(cm)

b) velikost čepele
(cm)

vzdálenost jařem
u rostlin

s dvoujaŕmými listy

stupeň

půdy

cenologická
charakteristika

var. vernalis

cm

velké

I —15, obvykle
3—4

obvykle

včtSi : často delší
než 12,5 mm, vz.
až mm

suprakolinnĺ

silně kyselé

hlavně

Dicrano-Pinion a
Erico-Pinion. vz.
Nardo-CaIIunetea

var. alpestris

malé

—10,obvykle
2—4

obvykle

menši: vzácně
delší než

12,5 mm

subalpinský

slabé kyselé až
neutrálni

hlavně

Caricetalia
curvulae

Ekologie a cenologie: Bory, březové le-
síky, lesní okraje, vřesoviště a acidofilní pastvi-
ny (var. vernalis), travinná společenstva subal-
pínská v karech (var. alpestris). Půdy písčité,
vzácně jiné silikátové na pískovcích, karbon-
ských horninách, na fylitech, rulách, granuli-
tech, granitech, na vátých píscích a štěrcích, ale
vždy s vrstvou humusu, většinou s hodnotami
pH nižšími než 5 (var. vernalis), mělké půdy kas
rů bohatší živinami (var. alpestris), v územích
mírně teplých středoevropského klimatu (var.
vernalis) nebo chladných (var. alpestris), vždy
na stanovištích světlých. Roste ve společen-
stvech svazů Erico-Pinion až Dicrano-Pinion,
Genisto germanicae-Quercion a třídy Nardo-Cal-
lunetea (var. vernalis) nebo ve společenstvech
řádu Caricetalia curvulae(var. alpestris).

Rozšíření v ČSR: P. vernalis var. vernalis

byl rozšířen v suprakolinním stupni mezofytika
(min.: Bělá pod Bezdězem, ca 270 m; max.:
Mříč u Křemže, ca 550 m); v současné době
na většině lokalit vyhynul. P. v. var. alpestris
roste pouze v karech Vysokých Sudet (ca
1 100—1300 m). s A Mapy: SLAVÍK FKS
1986: 74.

Var. vernalis.M: 31a.Plz. pah. vi. (dŕive roztr. v borech
a vřesovištích v okoli Plzně, Přehýšova a Zemětic t: napo-
sledy z. Od Sence u Plzně r. 1940, ?t), 37k. Křem. had.
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(Mříč u Křemže Ť Holubov t), 37p. Novohr. podh. (Ne-
dabyle t; Dobrá Voda t), 38. Bud. pán. (mezi Zábořím
a Strýčicemi, naposledy r. 1960; Htuboká nad Vltavou
široký údaj Netolice se týká první lokality), 39. Třeboň.
pán. (dříve asi 40 známých lokalit, dosud na 2 lokalitách),
51. Polom. hory (Kokořín, pochybný, nikdy nedoložený
údaj), 52. Rat.-bez. tab. (okolí Bělé pod Bezdězem: Vrchbě-
lá, Páterov, u nádraží Bělá pod Bezdězem, kromě poslední
lokality ?t; pochybný údaj Nová Ves u Bakova nedolo-
žen), 67.Českomor-vrch. (Jindřichův Hradect).

Var. alpestris:O: 93b,Krk. subalp. (okolí Čertovyza-
hrádky, dřive snad i jinde v prostoru Obřího dolu), 97. Hr.
Jes. (Velká Kotlina).

Nepravděpodobné, nikdy nedoložené údaje jsou od
Mělnické Vrutice a OdDobrovic u Mladé Boleslavi. Údaj
od Chlumce nad Cidlinou je záměna s Chlumem u Třebo-
ně, údaje od Znojma a Hustopečí se týkaly P.grandis,
ostatni údaje úplně vymyšleny.

Celkové rozšíření: Od hor Pyrenejského a Balkán-
ského poloostrova přes stř. Evropu do j. Skandinávie. —
Mapy: AICHELEet SCHWEGLER1957: 96; MEUSELet al. 1965:
161: SIMACEVBot. Ž. 63: 1017,1978.

Subgen. 2. Preonanthus (DC.) JUZ.

Syn. : Preonanthus (DC.) SCHUR

Listeny řapíkaté, většinou 3, volné, podob-
né listům přízemní růžice. Okvětních líst-
ků 6—7, bílé nebo sírově žluté, vzácně vně fia-
lově naběhlé; tyčinky nepřeměněné v stamino-
dia (nektaria chybějí), prašníky žluté; pylová
zrna perikolpátní. Řapík na průřezu téměř ra-
diální (velký ventrální cévní svazek chybí), pa-
renchymatická pochva vyvinuta. Nekřižitelnost
s druhy podrodu Pulsałilla.

6. Pulsatilla scherfelii (ULLEPI-ISCH)SKALICKÝ
koniklec bílý Tab. 75/5

Pulsatilla scherfelii (ULLEPITSCH)SKALICKÝPreslia 57:
138, 1985. Syn. : Anemone scherfelii ULLEPTISCHOesterr.
Bot. Z. 37: 12, 1887, — Anemone alpina et Pulsatilla alpi-
na auct. bohem. non L. Pulsatilla alba auct. bohem.
non REtCHENB. — Anemone alba KERNER Sched. FI. Exs.

Austro.-Hung. 2: 107. 1882 non (REICHENB.)KERNER.
Pulsatilla alpina (L.) DELARBREsubsp. alba (KERNER)DOMIN
Preslia 13—15: 82, 1936.— Preonanthus alpinus (L.) SCHUR
sensu SCHURVerh. u. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturwiss.
Hermannstadt 4: II, 1853. — Pulsatilla micranĺha auct.,
non SWEET.— Preonanthus scherfelii (ULLEPIĽSCH)SKALICKÝ
Novit. Bot. Univ. Carol. 2:100, 1985.

Exsikáty: FI. Exs. Austro-Hung., no 610. — T.\USCH
Herb. FI. Bohem„ no 12, 13, 14, 14b. — Trautenauer Be-
zirksherb., no 4. — Extra fines: CALLiER FI. Silles. Exs., no
1020. — FI. Siles. Exs., no 305.

Oddenek vícehlavý, téměř svislý, černý,
s čupřinou roztřepených vláken. Stonek ± níz-
ký, za květu 16) cm, za plodu
12—33 cm vys., přímý, karmínově naběhlý,
hustě měkce bělohuňatý. Přízemní listy

(I —) 2 (—4), nepřezimující, dlouze řapíkaté,
čepel v obrysu rovnostranně trojúhelníkovitá,
do jediné roviny rozprostřená, zpravidla lysá
nebo s řídkými krátkými chlupy, 3četně zpeře-
ná, s lístky většinou ještě 2 x lichozpeřenými
s I —2 jařmy; lístky a lístečky řapíčkaté, řapíč-
ky prostředních lístků a lístečků ± delší než řa-
píčky postranních, lístečky posledního řádu pe-
řenosečné s úkrojky často hrubě pilovitými.
Listeny 2—4 v přeslenu ve stř. části stonku,
podobné čepeli přízemních listů, s krátkými
pochvovitě rozšířenými řapíky. Květ (2,0—)
2,5—5,0 cm, průměrně 3,3 cm šir., mis-
kovitý, oboupohlavný (vzácněji jednopohlavné
prašníkové květy); okvětních lístků 6 (—7),
jsou úzce eliptické až eliptické, vzácně obvejči-
té, 10—27 mm dl., 5—12 mm šir., celokrajné
(vzácněji s ± vrcholovým vroubkem), uvnitř ly-
sé, bílé, výjimečně až sírově žluté, vně ± pl-
stnaté, namodralé nebo nafialovělé, výjimečně
úplně bílé; tyčinky ca 2,5 x kratší než okvětní
lístky; čnělky na konci lysé. Nažky 35—52 mm
dl., s dlouhým mírně zakřiveným chlupatým
přívěskem. V—VI. Hkf.

2n = 16 (extra fines)
Vari ab i I ita : V ČSRsevyskytujíjen nevýznamnéOd-

chylky individuální proměnlivosti; extrémní případy, např.
se zvláště drobnými, nebo velkými květy, jsou popisovány
jako formy nebo odrůdy, dále existují taxonomicky nevýz-
namné mutace se sírově žlutými květy, výjimečně se vysky-
tujĺcĺ v populacích bělokvětých rostlin (var. lutescens
REK) nebo ztrátové anthokyanové mutace ve všech částech
rostlin (var. decolorata ZtMM.), abnormity s přisedlými kvě-
ty k listenovitému útvaru a četné monstrozity. Na styku
areálu s druhem P. alpina (L.) DELARBREve v. části Alp do-
cházi k introgresi: tyto rostliny jsou některými autory počí-
tány k tomuto druhu, jinými k P. alpina.

Ekologie a cenologie: Horské pastviny
nad hor. hranicí lesa, travinné porosty v ka-
rech, výjimečně světliny a sušší loučky v rozvol-
něném horském lese poblíž jeho hor. hranice.
Půdy mělké i hlubší, většinou nevápenné na
podkladech silikátových, výjimečně na bazič-
tějších, na výrazně slunných stanovištích. Ve
společenstvech svazů Nardion a Calamagrosti-
on villosae (diagnostický druh obou svazů).

Rozšíření v ČSR: Pouze v Krkonoších
(min.: důl Bílého Labe nebo Obří důl, ca
800m). Údaje z Krušných hor, z Liberecka
a z Hrubého Jeseníku jsou mylné. SA — Ma-
py: VONDROVAin HENDRYCHActa Univ. Carol.
-Biol. 1971: 274, 1973 (ut P. alpina; všechny
lokality mimo Krkonoše mylné); SLAVÍK FKS
1986: 74.

O: 93a. Krk. les. (ojediněle), 93b. Krk. subalp. (hojně),
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93c. Rých. (pouze v centrální části Od Suchého dolu
k Dvorskému lesu),

Celkové rozšířeni: Hory stř. Evropy (Vogézy.
Harz, Krkonoše, v Karpatech ostrůvkovité); ve v. Alpách
morfotypy zasažené introgresí P. alpina (uváděné jako
P. alpina subsp. austriaca AtCHELEet SCHWEGLER). Mapy:
AICHELEet SCHWEGLER1957: 39; MEUSELet ai. 1965: 161 (P.
alpina agg.).

Kříženci

1 x 4a. Pulsatilla grandis subsp, grandis x pra-
tensis subsp. bohemica Pulsatilla x mixta
HALÁCSYOesterr. Bot. Z. 29: 217, 1879.

Syn.: Pulsatilla x petteri BECKFI. Niederösterr. I : 409,
1890. — Anemone x devinensis NOVAK Preslia 2: 80, 1922.

Rostliny sterilní. Dosud zjištěn a doložen
pouze v Panonskémtermofytiku: 16.Znoj.-brn.
pah. (Moravské Bránice; Brno-Žebětín) a 20.
Jihomor. pah. (Pouzdřanské vrchy, Komořany
u Vyškova a snad další literární údaje).

3 x 4a. Pulsatilla patens subsp. patens x pra-
tensis subsp. bohemica Pulsatilla x mixta
HALÁCSYOesterr. Bot. Z. 29: 217, 1879.

Syn. : Anemone x hackelii (POHL) STEUDELNomencl.
Bot., 48, 1821.— Pulsatilla halleriJ. et C. PRESLFI. Cech.
112, 1819.— P. x hybrida MIKAN fil. in BERCHT.et J. PRESL
Rostlinář I, pars Pryskýřnjkowité, 22, 1823. — Anemone

halleri ALL. var. bohemica PRITZELLinnaea 15: 572, 1841. —
Pulsatilla x janczewskii ZAPAL Consp. FI. Galic. 2: 244,
1908. — P. x tamoviensis ZAPAL.I. c. 245, 1908.— ?A. al-
bana auct. bohem. sec. HOPPEFlora 10/2: 733, 1827.

6. MyosurusL. — myšinka(myšíocásek)*)
Myosurus LINNAEUSsp. PL.284, 1753.

Exsikáty: DÖREA-ERHerb. Norm„ no 4802. — PfTRAK
FI. Bohem. Morav, Exs., no 526. — TAUSCHHerb. R. Bo-
hem., no 10 et PISSetect. Bohem., sine no.

Rostliny sterilni. Květy syté červenofialové,
mírně nakloněné. Rozlišovacím znakem vůči

extrémně širokolistým morfotypům P.pratensis
subsp. bohemica je zkrácené vřeteno mezi jař-
my lístků (viz HOLUB1978); jednotný popis kří-
žence nelze podat.

Rozšířeni ČSR:T: I. Doup. pah. (Prostřednivrch
u Kadaně', Humnický vrch: mezi Maleši a Jindřichovem).
4a. Loun. střed. (Tobiášův vrch u Kozel: Dobrčice: Skalka
mezi Bilinou a Bořeni: Třešňovec u Vlastislavi: nedoložené
údaje Dlažkovice u Ttebenic a Zbožná). 4b. Lab. střed.
(Hradiště a Kamýk u Hlinné; Holý vrch u Kundratic: Zále-
zly; Mariánskývrchv Ústi nadLabem),8.Ces.kras(široký
údaj Karlštejn. nikdy nedoložen). M: 41. Stř. Povit. (Zá-
vist u Zbraslavi t), 45a. Loveč. střed. (Dobčtická výšina
u Ústí nad Labem),52. Ral.-bez.tab. (nad nádražímBělá
pod Bezdězem t, naposledy 1923). — Mylný údaj je Od
Uhřinčvsi P. pratensis subsp. bohemica).

4a x 5. Pulsatilla pratensis subsp. bohemicax
vernalis Pulsatilla x celakovskyana DOMIN
Věda Přír. 4: 163, 1923.

Poznámka : Vědomě používáme mtadSi binom. ne.
boť P. x spuria CAMCS(J. Bot., Paris, 12: 100, 1898, popis
Lasch Linnaea 5: 437, 1830) se týká kombinace Pulsatilla
pratensis subsp. pratensis (cum introgressione subsp. bohe-
micae?) x vernalis.

Rozšířeni v ČSR: M: 52.Rai..bez.tab. (Obecni ro-
kle u Vrchbčlé —PR: Pfi revizi lokality r. 1979tu nebyl na-
lezen ani kříženec, ani jediný z rodičů).

Lit. : SLAVIKOVÄZ. (1968): Zur Morphologie der Blütenhülle von Ranunculaceen. II. Myosurus minimus L. Preslia40:
113—121.— VICHEREKJ. (1968): Zur zönologischen Affinität von Myosurus minimus L. Preslia 40: 387—396.

Jednoleté, vzácně dvouleté, drobné byliny. Stonek nízký, zakončený jediným květem, lysý. Lis-
ty pouze v přízemni růžici, čárkovité. Kališních lístků 5, na bázi protažených v nitkovitou ostru-
hu; korunních lístků 5 nebo méně, úzkých kornoutovitých, na jejich bázi jamka s nektariovou šu-
pinou: tyčinek 5— 10 (—20). Plodolistů mnoho na kuželovitém květním lůžku za plodu nápadně
prodlouženém. — Asi 6 druhů rozšířených téměř po celém světě.

I. Myosurus minimus L. — myšinka nejmenší
(myší ocásek nejmenší)

Tab. 76/3

Myosurus minimus LtNNAEUSSp. PI. 284, 1753. — Syn
Myosurus breviscapus HUTH Bot. Jb. 16: 285, 1893.

Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 625. —
FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1220.

—18) cm vys., lysé.

2—6 (—8) cm dis, (—1,5) mm šir., ce-
(okrajné, tupě zakončené, lysé. Kališní lístky
úzce obvejčité, 1,5—2,0 (—2,5) mm dl., ostru-
haté, bílé až nazelenalé; korunní lístky úzké,
kornoutovité, 2,5—3,0 mm dl., žluté, na bázi
s jamkou a nektariovou šupinou; tyčinky žluté;
pestíků 20—180. Nažky ± 3boké, 0,9— 1,2

1,5) mm dl., s velmi krátkým zobánkem.
IV—VI. Tf.

Rostliny 10—16 (
Listy v přízemní růžici,

* ) Zpracoval B. Křísa.

3b — souplodí.
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četné,

Tab. 76: I Ranunculus illyricus. la — plod. — 2 Ceratocephalatesticulata.2a

čárkovité,

— plod. — 3 Myosurus minimus. 3a — kvet,
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