
a Karpatském oreofytiku, původní nebo přiro-
zený výskyt na Českokrumlovsku v minulosti
(anemochorní přenos z Podunají?) není rovněž
vyloučen. Dnes jen na obou březích Morávky
mezi Nošovicemi a Dobrou (320 m) a podél říč-
ky Lomné na několika místech mezi Dolní
a Horní Lomnou (ca 490 m). A — Mapy: SLA-
VÍK FKS 1986:182; SLAVÍK in Květena ČSR
I :87, 1988.

M: 371. Českokr. Předšum.(u Divčiho kamene a u po-
toka pod Blanským lesem u Českého Krumlova • iiž před
r. 1870 t), 66. Hornosáz. pah. (železnični průkop u Havlič.
kova Brodu - I keř vysazen. t), 80. Stř. Pobeč. (podél Dolní
Bečvy a Vermiŕovského potoka u Rožnovapod Radhoštěm
a nad Valašským Meziříčim: podél Horní Bečvy a Jasenice
u Vsetína - vše Ť), 83. Ostr. pán. (podél Opavy od Hlučína
po ústi do Odry: podél Ostravice u Vratimova: podél Olše

Ordo Salicales — vrbokvěté

65. Salicaceae MIRBEL— vrbovité* )

mezi Českým Téšinem a Kan inou - Ge t). 84a, Besk.
podh. (podél Lubin} u Vlčovic a Pŕiboru t: podél Ondřej.
nice u Hukvald a Rychaltic t: podél Čeladenky u Celadné
Ť: podél Ostravice na vice mistech t: podél Morávky mepi
Nošovicemi a Dobrou). O: 99a. Radh. Besk. Krásná t:
podél Ostravice mezi Hamry a Frýdlantem t: podél Lomné
mezi Horni a Dolni Lomnou).

V herbářich doložené sběry označene „Horažďovice' •
(Celerin) a „Teplá” {Conrad) nepocházely iistč odtud
jsou to zřejmč bydtišté autorů a nikoli nalezište.

Celkové rozšířeni : Evropa. ostrůvkovitč v horách
a podhůŕi: Skandinávský poloostrov. Pyreneje. Apeniny,
Alpy, Karpaty, Jajla na Krymu: hory Maté a Předni Asie
od Turecka přes Kavkaz po Kopet-J)ag. Příbuzné druhy
M. germanica agg.. zvláštë dřive považované jen za vnitro-
druhové jednotky monotypniho druhu M. germanica
DES,v.,jsou rozšířenyv horáchAsiena východaž po 7..Ci-
nu. Mapy: BOBROV1967: 928: et GosnÄsKA-J.x.
KL,SZFWSKA1968: map. 70: MM si 1,et al. 1978: 287 (M. ger-
manica agg.).

Lit.: RSSOXN. J. (1867): Monographia Salicum. I. Kongl. Svenska Vetenskaps-Akad, Handl.. ser. n..
6/I 180 p. — Vu FNOVSKÝJ. (1904): Vergleichende Studie über die Salix-Blüte. Beih. Bot. Cbt.. sect. B. 17: 123-128.
TOEPFERA. (1925-1927): Salicaceae. In: KIRCHNERO., LOEWE. et LRC., Lebensgeschichte der Biütenpnanzen 2/I :
292-557. Stuttgart. — FISCHERM. J. (1928): The morphology and anatomy of the flowers of the Salicaceae. Amer. J. Bot.
15:307-326et372-394.— KIMIRAA. (1928):ÜberToisusu—eineneueSalicaceen-Gattungund die systematischeStellung
derselben. Bot. Mag., Tokyo, 42: 287-290. — NAKAI T. (1928): Une nouvelle systématique des Salicacées de Corée, Bull.
Soc. Dendrol. Fr. 66:37-51. — MEJKI+R. D. (1984): Willows and poplars of Great Britain and Ireland. London.

Dvoudomé, opadavé keříčky, keře i stromy s měkkým, roztroušené pórovitým dřevem. Listy
střídavé (zřídka vstřícné), jednoduché, většinou celistvé, s palisty. Květenství mnohokvěté jehne-
dy. Květy jednopohlavné, bezobalné, v paždí listenů, buď s pohárkovitým terčem pod květem, ne-
bo s nektarii: samčí se 2 až mnoha tyčinkami, volnými, zřídka srostlými: samičí s parakarpním
gyneceem, srostlým ze 2(-4) plodolistů; semeník svrchní s I až mnoha obrácenými vajíčky: pla-
centace nástěnná. Plod jednopouzdrá tobolka otevírající se 2-4 chlopněmi. Semena bez endosper-
mu, s přímým zárodkem, na bázi se svazečkem chlupů vyrůstajících z poutka, většinou s krátko-
dobou klíčivostí. Semenáčky se 2 záhy opadávajícími dělohami. — 3 rody (ca 330-700 druhů)
nejhojněji v mírném až subarktickém pásmu obou polokoulí, téměř po celém svété.

la Pupeny s I (zřídka 2) kápovitými šupinami, koncový pupen boční: čepel listů obvykle kopina-
tá až vejčitá s krátkým řapíkem; jehnědy vzpřímené, listeny celokrajné, v květech nektaria
(nejčastěji 1-2); tobolka vždy se 2 chlopněmi, semena lysá; dřeňové paprsky heterogenní

1. Salix

b Pupeny s několika střechovitými šupinami, koncový pupen terminální: čepel listů trojboká,
srdčitá až vejčitá s dlouhým řapíkem; jehnědy převislé, listeny zubaté až třásnité. pod květem
pohárkovitý terč bez nektarií; tobolka se 2-4 chlopněmi, semena jemné pýřitá; dřeňové pa-
prsky homogenní 2. Populus

Poznámka I : Homogenní dřeňový paprsek je složen pouze z ležatých parenchymatických buněk. Heterogenni dře.
ňový paprsek má ve střední části ležaté buňky a na obvodu stojaté buňky 2-4 x vyšši než středni ležaté buňky.

Poznámka 2: Kromě topolů a vrb existuje ještě východoasijský monotypnĺ rod Chosenia NAKAI.

1. Salix L. — vrba

. — Syn. : CapraeaOpłzSezn. Rostl. Kvét. Ces.25, 185'Salix sp. Pl. 1015. 1753
Knapa Opłz I. c. 56. — Lusekia Opłz I. c. 61 (omnia nom. nuda).

* ) Zpracovali J. Chmelař a J. Kobližek.

458 Myricaria / Salix

— I. c. 48.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


L i t.: KERNERA. (1860): Niederösterreichische Weidenarten. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 10:3-56 et 179-282. — WIM
MERF. (1866): Salices Europaeae. Vratislaviae. — SKVORCOVA. K. (1968): Ivy SSSR. Moskva. — CHMELAŔJ. (1971-1972):
Poznámky k československýmdruhům rodu Salix. L-II. Čas. Slez.Mus., ser.C, 20: I.17, 1971et 21: 1-16, 1972.— CHME.
LAŘJ. (1976): Přehled evropských druhů rodu Salix. Brno. — CHMELAŘJ. et MEI.'SELW. (1976): Die Weiden Europas. Wit-
tenberg Lutherstadt. — A. (1981): Die mitteleuropäischen Salix-Arten. Mitt. Forsti. Bundes-Vers.-Anst. Wien
134:3-152. — MARTINIF- et PAIEROP. (1984): II genere Salix L in Italia. Padova. — CHMELAŘJ. et KOBLi2EKJ. (1985): Při-
spëvek k určováni československýchvrb. Zpr. Cs. Bot. Společ. 20:81-102.

Dvoudomé opadavé keříčky, keře i stromy. Kořenový systém mohutný, se zachovalým kůlo-
vým kořenem a mnoha silně rozvětvenými postranními kořeny. Pupeny kryté zpravidla I (vzác-
ně 2) šupinami. Listy střídavé (zřídka vstřícné), celistvé, nejčastěji krátce řapíkaté; palisty větši-
nou dobře vyvinuté, pozdě opadavé. Květenství vzpřímené jehnědy. Květy jednopohlavné, v paž-
dí celokrajných listenů* nejčastěji s 1-2 nektarii: samčí obvykle se 2(-12) tyčinkami, pylová zrna
kulovitá až elipsoidní, exina bradavčitá se 3 podélnými rýhami; samičí s gyneceem srostlým ze
2 plodolistů: vajíčka po 1 až mnoha na jednom plodolistu; čnělka většinou zřetelná, blizny 2, o-
hnuté až ven zakřivené, zřídka téměř přitisklé, obvykle dvoulaločné až dvouzářezové. Plod tobol-
ka otevírající se 2 chlopněmi, na konci ohnutými až spirálně stočenými. Semena kyjovitá,
0,6-2,0 mm d., lysá. — 300-600 druhů téměř po celém světě (chybí jen v Austrálii a na Novém Zé-
landu), těžiště výskytu v mírném až subarktickém pásmu s. polokoule. — Entomogam. Anemo-
chor.

Poznámka I :Vzhledem k tomu, ževrby kvetou obvykle před rašenim listů a jsou dvoudomé, následují kliče k urče-
ni druhů jak podle olistěných větévek, tak podle samčích a samičích květů. Vyskytují sev nich některé speciální morfolo-
gické termíny: lišty na dřevě - mají podobu podélných valů: jejich přítomnost zjišťujeme po sloupnutí kůry, nejlépe
z dvouletých a starších větvi: primární listy (katafyly, podlisteny) - nejnižší listy na prýtu. zpravidla jednoduššího tvaru
než normální listy. někdy jen šupinovité, záhy opadávajicĺ•. nektariové žlázky - výrůstky různého tvaru vylučujíci na po-
vrchu nektar: u většiny vrb je vyvinuta jen t adaxiální žlázka v květu, vyrůstající ze strany vřetene jehnědy; méně často je
vyvinuta ještě abaxiální žlázka, vyrůstající mezi tyčinkami resp. pestíkem a květním listenem,

Pozná mka 2 : Subalpínské druhy bez číselného označení jsou uvedeny za popisem druhu 25. S. herbacea.

A. Klíč k určení druhů podle olistěných větévek (bez květů)
2

5b
2a

b

b

4a

b

5a

b

6a

b

b
8a

b

9a

Keříčky 2-30(-40) cm vys. Výlučné v subalpínském stupni
Vyšší keře nebo stromy, vzácně menší keře nižších poloh
Keříčky s tenkými plazivými podzemními výběžky; listy téměř okrouhlé, 1-2cm dl., žláznatě

25. S herbaceavroubkovaně pilovité, na rubu zelené, lesklé
Keříčky s kmínky nadzemními, poléhavými až vystoupavými, vždy bez plazivých podzem-
ních výběžků; listy eliptické až obvejčité, jsou-li okrouhlé až okrouhle eliptické, pak jsou ce-
lokrajné, na rubu šedozelené 3

Listy široce eliptické až téměř okrouhlé, kožovité, svraskalé, s vyniklou síťnatou žilnatinou,
na rubu šedozelené; řapík 5-15 mm dl. S. reticulata

Listy eliptické až obvejčité, nejsou kožovité ani svraskalé, bez vyniklé síťnaté žilnatiny, na ru-
bu zelené; řapík 1-4 mm dl. 4

Listy, letorosty a pupeny lysé; listy obvejčité, postranní žilky k vrcholu čepele obloukovitě
S. retusazakřivené

Listy v mládí i na ploše, později alespoň na okraji listů chlupaté, letorosty a pupeny (na špič-
ce) chlupaté: listy eliptické až obvejčité, postranní žilky ± přímé
Stromy s větvemi výrazně převislými („smuteční vrby”)
Stromy nebo keře s větvemi vzpřímenými či jen slabě ohnutými
Větve čistě žluté; palisty kopinaté až šídlovité, záhy opadavé

S. alpina
6

9

7

Větve špinavě žlutohnědé nebo zelenavé; palisty kopinaté až vejčité, dosti dlouho vytrvalé 8
Větve světle žluté, velmi dlouze převislé. Jen samčí stromy 2. S. x sepulcralis
Větve sytě žluté, slaběji převislé. Jen samičí stromy I. S. albacv. Tristis

Větve zelenavé, pružné, letorosty pýřité; listy 8-15 mm šir., jemně pilovité; řapíky silně zkrou-
cené, pýřité; palisty dlouze zašpičatělé, výrazně spirálně stočené 3. S. babylonica
Větve šedavé, v uzlinách lámavé, slaběji převislé, letorosty lysé; listy 12-25mm šir., hrubě pi-
lovité; řapíky slabě zkroucené, olysalé; palisty špičaté, ploché 4. S. x blanda

Dvouleté i starší větve, popř. i letorosty ojíněné; palisty srůstají se řapíkem 10
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b
IOa

b

lla

b

12a
b

13a
b

b

15a

b

16a
b

17a

Starší větve ani letorosty nejsou ojíněné; palisty nesrůstají se řapíkem
Větve silné, vzpřímené, dvouleté a starší větve ojíněné, letorosty zpravidla neojíněné; čepel
15-3()mm šir.; palisty vejčité 7. S. daphnoides
Větve tenké, na konci převislé, letorosty i starší větve nápadně ojiněné: čepel 7-15 mm šir.:
palisty kopinaté 8. S. acutifolia
Alespoň některé listy vstřícné; čepel obkopinatá: lýko po naškrábnutí kůry výrazně žluté

16. S. purpurea
Listy vždy střídavé, jiného tvaru: lýko po naškrábnutí kůry neni žluté (s výjimkou S. daphnoi-
des)
Listy nejméně 4x delší než široké
Listy nejvýše x delší než široké
Listy v dospělosti lysé
Listy v dospělosti chlupaté, alespoň na středni žilce

12

13

20
14

15

Keř; borka na starších kmíncích se odlučuje v plátcích či šupinách, obnažená kůra je skoři-
cově hnědá; listy podlouhlé, čepel ve střední části s okraji téměř rovnoběžnými, někdy upro-
střed dokonce zúžená: postranní žilky svírají se středni žilkou úhel 60-700 ; okraj čepele
husté žláznaté pilovitý, žlázka je většinou posunuta do zářezu zubu 18. S. triandra

Strom; borka na starších kmíncích brázditá, neodlupující se v plátcích: listy kopinaté, čepel
ve střední části s okraji nerovnoběžnými; postranní žilky sviraji se střední žilkou úhel ca 450
okraj čepele oddáleně žláznatě pilovitý, žlázka většinou na špičce zubu 5. S.fragilis
Čepel listů na rubu jen nastřední žilce chlupatá,jinak olysaláa častošedavěojíněná, nabázi
zřetelně srdčitá, listy při rašení červené 26. S. cv. Americana

Čepel listů na rubu po celéploše chlupatá, neojíněná,na bázi nikdy srdčitá, listy při rašeni
nejsou červené
Čepel listů na rubu odstálekadeřavěchlupatá
Čepel listů na rubu přitiskle hedvábitěchlupatá
Čepel listů nejméně7x delšínežširoká. Statnékeřeažstromy

16

17

18

9. S. elaeagnos
b Čepel listů ca4(-4,5)x delšínežširoká. Keře do I m vys.JenKrkonošea Hrubý Jeseník

18a

b

19a

b

20a
b

21a

b
22a

b
23a

b

24a
b

25a

b

26a

b

27a

460

24. S. lapponum
Chlupy na rubu čepele rovnoběžné s postranními žilkami : čepel na okraji podvinutá

17. S. viminalis

Chlupy na rubu čepele rovnoběžné se střední žilkou: čepel na okraji nepodvinutá 19

Statný strom; čepel listů 5-12 cm dl., 12-16mm šir., na okraji žláznatě pilovitá 1. S. alba

Nízký keř, zřídka přes 70 cm vys; čepel listů 1,5-3,5 cm dl., 4-6 mm šir., celokrajná
20. S. rosmarinifolia (viz též 17 x 18. S. x incubacea)

Listy v dospělosti lysé
Listy v dospělosti (alespoň na žilnatině) chlupaté
Listy '.-2 cm dl., celokrajné
Listy větší, na okraji alespoň oddálené pilovité
Bcrka se na starších kmíncích odlupuje v šupinách nebo plátcích

27

21. S. myrtilloides
22

18. S. triandra

Borka hladká nebo brázditá, nikdy se neodlupuje v šupinách či plátcích 23

Lýko po naškrábnutí kůry nápadně žluté: palisty srostlé se řapikem, opadávající zároveň
s listy 7. S. daphpoides
Lýko po naškrábnutí kůry zelenavé, případně načervenalé; palisty s řapíkem nesrostlé, opa.
dávající před listy
Strom, vzácně keř; řapíky listů se 2-5 páry žlázek; čepel 6-8 cm dl.
Keře; řapíky listů bez žlázek; čepel obvykle 3-5 cm dl.

24

6. S. pentandra
25

Pupeny chlupaté: listy při sušení výrazně tmavnoucí (tmavohnědé). čepel na rubu ojíněná, na
špičce čepele je ojínění setřené; řapík 8-12 mm dl. 15. S. nigricans
Pupeny lysé; listy při sušení netmavnou, je-li čepel na rubu ojíněná, pak není nikdy ojíněni
na špičce setřené; řapík 2-6 mm dl.
Palisty velké, dlouho vytrvalé: čepel na rubu žlutozelená. Jen Hrubý Jeseník
Palisty drobné, záhy opadavé, čepel na rubu sivá. Jen Krkonoše

26
22. S. hastata

23. S. bicolor

Listy na rubu přitiskle hedvábitě chlupaté 19. S. repens(viz též 17. x 18. S. x incubacea)
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b Listy na rubu odstále až kadeřavě chlupaté, jen v mládí někdy kryté křehkými hedvábitými
chlupy, záhy opadávajícími, pod nimiž jsou kadeřavé chlupy 28

28a Listy při sušenínápadně tmavnoucí, na rubu ojíněné, přitom na špičceje ojínění setřené
15. S. nigricans

b Listy při sušení netmavnou, na rubu nejsou ojíněné 29
29a Čepel listů do 1,5cm šir., celokrajná; palisty drobné, záhy opadavé.Jen Krkonošea Hrubý

Jeseník 24. S. lapponum
b Čepel listů širšínež1,5cm,zřetelněpilovitá; palisty velké,vytrvalé 30

30a Čepel listů s(l I-)12-20bočními žilkami. Pouzena Šumavěa v Novohradskýchhorách

b Čepel listů se7-10(-11)bočními žilkami
31a

b

32a
b

33a

b

b

35a

b

36a

b
37a

b

K dispozici jsou alespoň dvouleté, lépe starší čerstvé větve
K dispozici jsou jen herbářové položky (bez sloupnuté kůry)
Dvouleté a starší větve po sloupnutí kůry se zřetelnými lištami na dřevě
I starší větve po sloupnutí kůry bez lišt na dřevě

14. S. appendiculata
31
32
35

33
34

Keř až 3 m vys., se silnými hustě chlupatými dvouletými větvemi, letorosty i pupeny; čepel
listů 5-10 cm dl., podlouhle obvejčitá až obkopinatá, na okraji plochá, nepodvinutá, s málo
ponořenou žilnatinou, špička čepele nezkroucená 12. S. cinerea

Keř m vys., s tenkými olysávajícími letorosty a lysými dvouletými větévkami i pu-
peny; čepel listů 2-5 cm dl., většinou obvejčitá, na okraji zvlněná, kadeřavě až vykusované pi-
lovitá se silně ponořenou žilnatinou, listy proto svraskalé, špička čepele výrazně zkroucená

11. S. aurita

Listy eliptické, čepel v dospělosti na rubu po celé ploše hustě kadeřavě chlupatá až plstnatá;
rašící listy nejsou načervenalé, borka větví hladká 10. S. caprea
Listy podlouhle obvejčité až eliptické, čepel v dospělosti na rubu především na žilnatině roz-
troušeně pýřitá, na ploše zvláště na okraji čepele olysalá, rašící listy nápadně načervenalé;
borka větví charakteristicky rozpraskaná Gako u lísky) 13. S. silesiaca

Rašící listy načervenalé, v dospělosti na rubu především na žilnatině pýřité, na ploše olysalé:
boční žilky na špičce čepele odstávají téměř pod pravým úhlem 13. S. silesiaca

Rašící listy nejsou načervenalé, v dospělosti na rubu po celé ploše stejnoměrně chlupaté;
všechny boční žilky, včetně nejhořejších, odstávají pod ostrým úhlem
Dvouleté větve a pupeny chlupaté
Dvouleté větve a pupeny lysé, letorosty někdy pýřité

36

12. S. cinerea
37

Listy eliptické, čepel (5-)7-1 1cm dl., řapík 6-15 mm dl. Keře přes 2 m vys. až stromy

B. Klíč k určení druhů podle samčích květů

la V květu 6-10(-12) tyčinek
b Tyčinek menšípočet

2a Tyčinky vždy jen 3
Poznámka: 2-3 tyčinky má kříženec S. fragilis x triandra ( = S. x alopecuroidesTAUSCH),

3-4 tyčinky má kříženec S.fragilis x pentandra S. x tinctoria SM.),nezřídka spontánní.

b Tyčinky 2, zřídka I
3a Tyčinka zdánlivě I (nitky 2 tyčinek jsou po celé délce srostlé)
b Tyčinky 2, většinou volné, zřídka zčásti srostlé

4a Tyčinky s nitkami zčásti srostlými
b Tyčinky s nitkami volnými (nesrostlými)
5a Nitky srostlé jen na bázi; květní listeny žlutozelené
b Nitky srostlé asi do 1/2; květní listeny tmavohnědé

Poznámka : Zčásti srostlé tyčinky mají také kříženci se S.purpurea,zejména S.purpurea x yiminalis(— S. x rubra

10. S. caprea
Listy obvejčité, čepel 2-5 cm dl., řapík 2-5(-7) mm dl. Keře (0,5-)1-2 m vys- 11. S. aurita

6. S. pentandra
2

18. S. triandra

vždy jen pěstovaný;

3

16. S. purpurea
4

5

6

9. S. elaeagnos
26. S. cv. Americana

HUDs.),často vysazovanáa občas také spontánní.

6a Jehnědy na koncích letorostů (terminální)

Salix

7
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b

b

b

9a
b

IOa

b

lla

b

12a
b

13a

b
14a

b

b
16a

b

17a

b

18a

b

19a

b

20a

b

21a
b

22a

b
23a

b
24a

b

25a

b
26a

b
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Jehnědy na postranních větévkách 8

25. S. herbaeeaV jehnědě jen (3-)5-8 květů
S. retieulataV jehnědě více než 15 květů

2. S. x sepulcralisVětve dlouze převislé, žluté
Větve vzpřímené nebo jen na koncích ohnuté (a pak výrazně ojíněné), zpravidla jinak zbarve-
né 9

Květní listeny žlutozelené
Květní listeny jinak zbarvené 12

Květní listeny na ploše lysé, jen na okraji brvité S. retusa

Květní listeny i na ploše zřetelně chlupaté II

Květní listeny dlouze chlupaté; větve v uzlinách lámavé, křehké: rašíci listy na rubu lysé
5. S.fragilis

Květní listeny krátce chlupaté; větve i v uzlinách nelámavé, pružné: rašíci listy hedvábité
chlupaté
Květní listeny růžové až nafialovělé; žlázky nafialovělé
Květní listeny světle hnědé, tmavohnědé až černavé; žlázky žlutozelené
Nitky tyčinek lysé
Nitky tyčinek v dolní části chlupaté
Chlupy květních listenů kadeřavé
Chlupy květních listenů rovné
Květní listeny světle hnědé, řídce krátce chlupaté až olysalé
Květní listeny tmavohnědé až černavé, chlupy dlouhé, husté

l. S. alba

S. alpina
13

14

22. S hastata
15

16

17

Jehnědy dlouze stopkaté, na stopkách s několika listy, rozkvétají zároveň s listy: nektariová
žlázka štíhle válcovitá, 4-5 x delší než široká 21. S. myrtilloides
Jehnědy téměř přisedlé, na bázi s několika šupinovitými opadavými listeny, rozkvétají krátce
před olistěním; nektariová žlázka džbánkovitá, nejvýše 2x delší než široká

13. S. silesiaca

Letorosty nebo alespoň dvouleté větve ojíněné
Letorosty ani starší větve nejsou ojíněné
Větve tenké, na koncích převislé, letorosty štíhlé, ojíněné: jehnědy na větvích oddálené

18

19

8. S. acutifolia
Větve vzpřímené, letorosty silné, neojíněné, dvouleté větve ojíněné: jehnědy na větvích hustě
nahloučené
Nektariová žlázka džbánkovitá, ca 1,5 x delší než široká
Nektariová žlázka válcovitá, (2-)3-5 x delší než široká

7. S. daphnoides
10. S. caprea

20

Statný keř s dlouhými prutovitými větvemi; kvete před vyrašením listů: nektariová žlázka
úzce válcovitá, 4-5 x delší než široká 17. S. piminatis

Keř jen kolem I m vys., s krátkými větvemi: kvete zároveň s rašením listů: nektariová žlázka
široce válcovitá, 2-3 x delší než široká. Jen Krkonoše a Hrubý Jeseník
Jehnědy za plného květu téměř kulovité, ca I cm dl.
Jehnědy zřetelně elipsoidní až válcovité, přes 1,5 cm dl.
Květní listeny světlehnědé.JennaŠumavěa v Novohradskýchhorách
Květní listeny tmavohnědé až černavé (alespoň na špičce)
Na povrchu větévek po sloupnutí kůry jsou patrné lišty
Na povrchu větévek po sloupnutí kůry nejsou lišty .

24. S. lapponum
20. S rosmarinifolia

22

14. S. appendiculata
23

24

26

Dvouleté větve, letorosty a pupeny hustě chlupaté; lišty na dřevě dlouhé 12. S. cinerea

Dvouleté větve a pupeny lysé, letorosty lysé nebo záhy olysávající ; lišty na dřevé krátké

Lišty silně vyniklé; nektariová žlázka baňkovitá, na bázi břichatá
Lišty jen slabě vyniklé; nektariová žlázka téměř válcovitá. Jen Krkonoše

25

I l. S. aurita

23. S. bicolor

Keře do I m vys., s vystoupavými větvemi, k zemi přitisklé větve snadno kořeni: primární lis-
ty (katafsly) celokrajné
Statné keře s hustými přímými větvemi; primární listy žláznatě pilovité

Salix
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C. Klíč k určení druhů podle samičích květů

la

b

2a
b

b
4a

b

5a

b

6a

b

b

8a

b
9a

Čnělka z odkvétajícíhosemeníkuopadává; jehnědy vytrvávají navětvích aždo zimy
6. S. pentandra

Čnělka vytrvává i nazralé tobolce: jehnědy po rozlétánísemenzáhyopadávají
Větve převislé nebo nápadně pokroucené
Větve rovné, vzpřímené nebo jen slabě převislé
Větve jasně žluté
Větve špinavč šedavé nebo zelenavé .
Větve nápadně pokroucené
Větve nejsou pokroucené

2

3

6

l. S. alba cv. Tristis
4

3. S. babylonica cv. Tortuosa
5

Větve zelenavé, pružné, dlouze převislé, letorosty pýřité; jehnědy téměř přisedlé, do 2 cm dl.
3. S. babylonica

Větve šedavé, křehké, krátce převislé, letorosty lysé: jehnědy zřetelně stopkaté. ca 3 cm dl.
4. S. x blanda

Květní listeny po odkvětu opadávají 7

Květní listeny po odkvětu neopadávají 8

Květni listeny dlouze chlupaté; nektariové žlázky 2; větve v uzlinách křehké, lámavé
5. S.fragilis

Květní listeny krátce chlupaté; nektariová žlázka I ; větve i v uzlinách pružné, nelámavé

Stopky jehněd olistěné
Stopky jehněd neolistěné, nejvýše s opadavými listeny
Listy na stopce jehněd na okraji žláznatě pilovité

Pozná mka : Podobně utvářené listy na stopce jehněd má také S. pentandra (viz Ia).

b

IOa

b
lla

b

12a

b

13a
b

b

15a

b

i6a
b

17a

b
18a

b

19a

b

20a

b

21a
b

Listy na stopce jehněd nejsou na okraji žláznatě pilovité
Jehnědy terminální, vyrůstající na koncích letorostů
Jehnědy vyrůstají na postranních větévkách
Jehnědy jen s (3-)5-8 květy
Jehnědy s více než 15 květy
Semeníky dlouze stopkaté, stopka
válcovitá, 4-5x delší než široká
Semeníky krátce stopkaté, stopka
ca 2x delší než široká

Semeníky lysé
Semeníky chlupaté
Květní listeny žlutozelené
Květní listeny jiné barvy

zdéli

zdéli

semeníku, případně delší:

1/4 semeníku; nektariová

Květní listeny růžové až nafialovělé; nektariová žlázka fialová .

1. S. alba

9

13

18. S. triandra

10
11

25. S. herbacea
25. S. herbacea

S. reticulata

nektariová žlázka úzce

21. S. myrtilloides
žlázka široce válcovitá,

S. retusa

23

9. S. elaeagnos
15

S. alpina
Květní listeny světle nebo tmavě hnědé až černavé; nektariová žlázka žlutozelená
Květní listeny světle hnědé
Květní listeny tmavohnědé až černavé
Květní listeny kadeřavě chlupaté
Květní listeny s chlupy rovnými
Letorosty nebo alespoň dvouleté větve ojíněné
Letorosty ani dvouleté větve nejsou ojíněné

16

17
18

22. S. hastata

13. S. silesiaca
19
20

Větve tenké, na konci převislé, letorosty štíhlé, ojíněné; jehnědy na větvích oddálené; seme-
ník nesmáčklý, blizny dvouzářezové 8. S. acutifolia
Větve vzpřímené, letorosty silné, neojíněné, dvouleté větve ojíněné; jehnědy na větvích hustě
stojící; semeník smáčklý, blizny celistvé
Jehnědy téměř kulovité, ca I cm dl.
Jehnědy elipsoidní až válcovité, přes 1,5 cm dl.
Čnělka ca t mmdl. ; jehnědy i přes3 cmdl. JenKrkonoše
Čnělkapodstatněkratší; jehnědydo 2,5cmdl.

7. S. daphnoides
20. S. rosmarinifolia

21

24. S. lapponum
22
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22a

b

23a
b

24a

b

25a

b
26a

b

27a

b
28a

b
29a

b

30a

Keř do I m vys., s vystoupavými větvemi, k zemi přitisklé větve snadno kořenující: primární
listy (katafyly) celokrajné; blizny červené 19. S. repens
Statné keře s hustými přímými větvemi; primární listy žláznatě pilovité: blizny žlutozelené

15. S. nigricans
Květní listeny růžové až nafialovělé nebo světle hnědé
Květní listeny tmavohnědé až černavé
Květní listen*' růžové až nafialovělé; nektariová žlázka fialová. Jen Slovensko

24

25

S. alpina
Květní listeny světlehnědé:nektariovážlázkažlutozelená.JenŠumavaa Novohradskéhory

14. S. appendiculata
Čnělky sbliznami delšínež3/4semeníku
Čnělky s bliznami kratší nebo zdéli 1/2semeníku
Keř asi I m vys.; semeník zřetelně stopkatý. Jen Krkonoše a Hrubý Jeseník

26

27

24. S. lapponum
Statný keř; semeník přisedlý 17. S. piminalis

Alespoň některé jehnědy vstřícné, ohnuté; lýko po naškrábnutí kůry jasně žluté

Jehnědy vždy střídavé. přímé; týko po naškrábnutí kůry zelené
Čnělky sbliznami ca zdéli 1/3semeníku
Čnělky sbliznami cazdéli 1/2semeníku
Na větévkách po sloupnutí kůry zřetelné lišty
Na větévkách nejsou patrné lišty
Čnělka téměřchybí (nezřetelná),blizny hlavaté; pupenya dvouletévětvelysé

b Čnělka zřetelná,blizny dvouzářezové;pupeny i dvouletévětvechlupaté
3 la Statný keř až strom s přímými větvemi; pupeny lysé; blizny žlutozelené

16. S. purpurea
28

29

33

30

31

I l. S aurita
12. S. cinerea

10. S. caprea
b Keře zpravidla do I m vys., s vystoupavými větvemi, k zemi přitisklé větve snadno koření:

pupeny chlupaté; blizny červené
32a Jehnědy téměř kulovité, ca I cm dl.

b Jehnědy zřetelné válcovité, delší
33a Větve a pupeny chlupaté; primární listy žláznatě pilovité
b Větve a pupeny lysé; primární listy celokrajné. Jen Krkonoše

32
20. S. rosmarinifolia

19. S. repens
15. S. nigricans
23. S. bicolor

Poznámka : V popisu jednotlivých druhů je jako jeden ze znaků uváděn počet základů semen v tobolce. neboť je
snadno zjistitelný i na prázdné tobolce (po rozlétáni semen), a to podle poutek.

1. Salix alba L. — vrba bílá Tab. 108/2

Salix alba LÍNNAELÍSSp. PI. 1021, 1753.
Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 323 et

923. — TAĽSCHHerb. Ft. Bohem., no 14t3a (ut S. gracilen-
ta) et 1415. — Extra fines: CALLIERFI. Siles. Exs., no 851,
947 et 1266(ut S. alba x fragilis). — FI. Distr. Bacov. Exs.,
no 576. — Gerb. FI. SSSR, no 486, 4517 (ut S. x rubens) et
4963. — HAYEK FI. Stir. Exs., no III (ut S. x rubens). —
Herb. FI. Ross., no 2451 et 2452 a, b. — SENNENPÍ. Esp., no
5545 et 5546 (ut S.fragilis).

Strom 20-30 m vys., koruna metlovitá, hus-
tá, větve tenké s ostrým úhlem větvení. Kmen
přímý, až I m v průměru, borka zpočátku hlad-
ká (do 15 cm průměru), pak podélné brázditá,
tmavošedá; letorosty tenké, jemně přitiskle
chlupaté, nejčastěji špinavě hnědofialové, ale
také žluté, oranžové nebo červené; pupeny vej-
covité, přítupé, 3-5 mm dl., hnědozelené, chlu-

paté, květní pupeny neodlišené. Listy kopinaté
až podlouhle kopinaté, čepel 7-I I cm dl.,
1,2-1,6 cm šir., na okraji ostře žláznatě pilovitá,
dlouze zašpičatělá, na bázi klínovitá, na líci říd-
ce chlupatá, na rubu s bělavým voskovým po-
vlakem, hedvábité chlupatá, chlupy přitisklé,
rovnoběžné s hlavní žilkou; řapík 4-7 mm dl.,
se žlázkami u báze čepele; palisty slabě vyvinu-
té, polokopinaté, záhy opadávající. Jehnědy úz-
ce válcovité, 5-6 cm dl., 0,6-0,8 cm šir., stopky
květenství dlouhé, s několika celokrajnými lis-
ty; květní listeny eliptické, žlutozelené, Slabč
chlupaté, u samičích květů při zrání opadavé.
Samčí květy se 2 tyčinkami a 2 nektariovými
žlázkami; nitky v dolní polovině chlupaté. Sa-
mičí květy s téměř přisedlým, lysým semeníkem
s jednou nektariovou soudečkovitou žlázkou:

Tab. 108: I Salix.fravhs . — 2 S. alba, samčí jehněda, 2a - samiči jehněda, 2b - samči květ. 2c - samičí kvét. — 3 S. trian-

dra subsp. triandra, samčí jehnědy, 3a samiči jehnédy, 3b samčí květ, 3c - samičí květ. 4 S. pentandra, větévka se sa-
miči jehnědou, 4a - samčí květ.

464 Salix
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čněika krátká, blizny ven zakřivené, dvoulaloč- nejčastěji jako „hlavatá” vrba: nápadný krajin-
né. V každé polovině tobolky 6-8 základů se- ný prvek, běžný na kresbách a v pohádkách
men. Dožívá se 80-100 let, plodit začíná mezi (Lada, Aleš, Erben). V sadovnictví jako solitér-
8-10 rokem. IV-V (kvete s rašením listů). Ff. ni dřevina, často na březích rybníků a jako ale-
2n = 76 (ČSR: 16.Znoj.-brn. pah.) jový strom na nábřežích. Dále se vysazuje

cv. Tristis (syn.: S. alba f. vitellina pendulaVariabilita: Dřevina dosti proměnlivá ve stupni
REHD.)s převislými žlutými větvemi—jedna zeoděni listů a ve zbarvení letorostů. Exempláře s listy husté

bělavě hedvábitými se označuji jako var. splendens „smutečních” vrb. Dobře snáši znečištěné
N. J. ANDERSSON,s listy olysávajícími pak jako var. coerulea ovzduší. Řidčeji se vysazuje cv. Vitellina, rov-
(SM.) KOCH.Stromy s letorosty syté žlutými se řadí k var. vi-

něž se žlutými, ale nepřevislými větvemi. Kůratellina (L.) SER.Dvě poslední odrůdy bývají v novější litera-
má použití ve farmaceutickém průmyslu. Květytuře hodnoceny jako poddruhy, k tomu však nejsou vážněj-
poskytují dobrou a časnoupastvu včelám.ši důvody.

Ekologie a cenologie: Lužní lesy a po- 2. Salix x sepulcralis SIMR.— vrba náhrobni
břežní houštiny podél větších řek, břehové po- Tab. 109/6
rosty, ale i na náspech, v a podél Salix x sepulcralisSIMONKA!Österr. Bot. Z 40: 424,
vodních příkopů. Na hlubokých, hlinitých 1890. — Syn.: Salix x chrysocoma Dom Bull. Soc. Bot.
a písčitohlinitých, živinami bohatých půdách; Fr. 55: 655, 1909. — S. alba L. cv. Tristis x S. bahvlonica
teplomilná dřevina, snáší dlouhodobé záplavy L.

Exsikáty: PEIRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 1023(až 60 dní) a slabší zástin. Nedaří se na silně
(ut S. babylonica). — Extra fines: FI. Rom, Exs.. no 3152kyselých až rašelinných půdách a na hrubých
(ut S. babylonica) et 3154.štěrkových náplavech; ve vyšších polohách po-

Strom 15-20 m vys. (pouze samči exemplá-škozována pozdními mrazy. Především ve spo-
ře), s rozkladitou korunou; větve nápadnělečenstvech svazu Salicion albae (diagnostický
dlouze převislé, málo větvené; letorosty tenké,druh).
žluté, lysé; pupeny 2-3 mm dt., lysé. Listy kopi-Rozšíření v ČSR: Roztroušeně v nížinách
naté, čepel 8-10 cm dl., 1,1-1,3 cm šir., na okrajia pahorkatinách termofytika, především v pla-
pilovitá, na líci zelená, na rubu šedá, listy vytr-nárním až kolinním stupni, v Polabí, Poohří,
vávají zelené až do prvních mrazů; řapík 3-5v úvalech Svratky, Dyje a Moravy. V mezofyti-
mm dl.; palisty šídlovité, slabé zkroucené, vel-ku jen v klimaticky příznivých polohách podél
mi záhy opadavé. Jehnědy úzce válcovité,řek ve stř., z., j. a sv.Čechácha na sv.Moravě
3-4 cm dl., 0,4-0,5 cm šir. Samčí květy se 2 ty-(max.: Krušnohorské podhůří, Horní Halže
činkami, nitky pýřité; květní listeny žlutozele-u Měděnce, 850 m). Ve vyšších polohách jen
né, řídce chlupaté, nektariová žlázka I. IV-Vpěstovaná, často jako „hlavatá” vrba. Výsad-
(kvete po vyrašení listů). Ff.bou rychle rostoucích topolů pokleslo její za-

stoupení. — Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 61. Poznámka : Vlivem roztočů dochází občas k vytváře-
ní zrůdných oboupohlavných jehnčd, kdy v jedné jehnédëT: všechny fyt. o. — M: 24. Hor. Poohří, 25. Krušn.
nacházíme samči i samiči květy.podh., 29. Doup. vrchy, 30. Jesen.-rak. ploš., 31. Plz. pah.,

38. Bud. pán., 39. Třeboň. pán., 40. Jihočes. pah., 41. Stř. 2n = 76 (extra fines)
Povlt., 47.Šluk. pah.,49. Frýdl. pah.,55.Ces.ráj, 56.Pod- Sadovnicky pěstovaná dřevina, u nás nej-
krk., 57. Podzvič., 58. Sud. mezih., 61. Dols Poorl., 62. Lito- rozšířenější „smutečnf' vrba. Je to velmi vitálnimyš. pán., 70. Mor. kras, 72. Zábř.-unič. ův., 74. Slez. pah.,

a bujně rostoucí dřevina, která na rozdíl od76. Mor. brána, 83. Ostr. pán. — O: jen vysazovaná.
S. alba cv. Tristis podržuje listy na podzimCelkové rozšíření: V mírném až meridionálnim

pásmu Evropy kromě Dánska a Fennoskandie: sz. Afrika, dlouho zelené a nebývá poškozována houbami,
na východ po z. Sibiř, Předni a Středni Asii. Vysazovaná zejména ohňovcem obecným [Phellinus igniari-
v Severni Americe i jinde. — Mapy: MECSELet al. 1965: uS FR.) QuÉL.].113; CHMELAŘ1976: map. I; CHMELAŘet MEUSEI.1976: 49;
AFE 1976: 15. 3. Salix babylonica L. — vrba babylónská

Význam: Lesnicky pěstovaná dřevina. Tab. 109/4
Dřevo měkké, lehké, dosti pružné, málo trvan- Salix babylonica LINNAft!S Sp. PJ. 1017, 1753. Syn.:
livé. Použití k výrobě překližek, beden a celu- Salix matsudana Koti)ZtMl Bot. Mag., Tokyo. 29: 312. 1915
lózy. Pěstovaná též pro proutí k výrobě košíků, incl.

3 S. x mollissima,Tab. 109: I Salix daphnoides. Ia řapík s přirostlými palisty. — 2 s cv. Americana, větévka s puepny.
báze listu. — 4 S. babylonica, část větévky s bázemi listů a s palisty. — 5 S. x dasyclados cv. Aquatica gigantea, část větév-

7 S. x smithiana 8 S. appendiculata.ky s bázemi listů. — 6 S. x sepulcralis, část větévky s bázemi listů.

466 Salix
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Exsikáty: Extra fines: FI. Rom. Exs.. no 3155 (ut S.
matsudana f. tortuosa). — FI. Lusit. Exs., no 866.

Strom 10-12 m vys., s velmi dlouze převislý-
mi zelenavými větvemi a chlupatými letorosty.
Listy čárkovitě kopinaté, čepel 8-15 cm dl.,
0,8-1,5 cm šir., přitiskle chlupatá: řapík 3-5 mm
dl., zkroucený, chlupatý; palisty kopinaté,
dlouze zašpičatělé, v horní 1/2 zkroucené. Jeh-
nědy úzce válcovité, téměř přisedlé, do 2 cm dl.
(samčí delší), 0,3-0,5 cm šir„ často ohnuté.
Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky na bázi pýři-
té: květní listeny žlutozelené, hedvábitě chlupa-
té, v horni části lysé: nektariové žlázky 2. Sami-
čí květy s přisedlým lysým semeníkem, čnělka
kratičká, blizny vně zakřivené, nedělené: nekta-
riová žlázka l.

2n = 76 (extra fines)

Dříve sadovnicky pěstovaná dřevina zvláště
v teplejších oblastech. V posledních letech se
však častěji vysazuje cv. Tortuosa s nápadně
pokroucenými větvemi. Jeodolnější proti pozd-
ním mrazům než cv. Pendula, se kterým se
dnes většinou setkáváme jen v arboretech (pou-
ze samičí stromy). Původní druh s nepřevislými
větvemi domácí ve stř. a s.Cíně se nepěstuje,
vysazovány jen jeho kultivary v teplejších obla-
stech po celém světe.

Pozn ámka : V současné době se setkáváme i s novým
křížencem S. x erythrtýlexuosa RAG. ( = S. x sepulcra-
lis x S. babylonica cv. Tortuosa) s nápadné pokroucenými
oranžově žlutými větvemi, které jsou mírně převislé.

4. Salir x blanda N. J. ANDERSSON — vrba

obloukovitá

Sa/ix x blanda N. J. Monogr. Salicum I :
50, 1867. — S. babylonica L x S. fragilis L.

Exsikáty: Extra fines: BAINTZ Herb. Eur., no 8043
(ut S babrlonica).

Strom do 15m vys. (pouze samičí) s deštni-
kovitě převislou korunou; větve obloukovitě
ohnuté; letorosty špinavé zelené nebo šedavé,
v uzlinách lámavé, lysé; pupeny 3-5 mm dl., na
špičce nápadně tmavnoucí, lysé. Listy kopina-
té, 9-I I cm dl.. 1,5-2,0 cm šir., na okraji žlázna-
tě pilovité, na líci zelené, na rubu s šedivým
voskovým povlakem, řídce chlupaté: řapík
9-II mm dl. ; palisty vejčité, slabě zkroucené,
vytrvávající. Jehnědy 2,5-3,5 cm dl., 0,4-0,5 cm
Sir. Květy pouze samičí, semeník lysý, téměř
přisedlý, čnělka krátká, blizny ven zakřivené,
mělce dvoulaločné; květní listeny vejčité, řídce
chlupaté; nektariová žlázka I (zřídka 2). V kaž-
dé chlopni tobolky 3 základy semen. V (kvete
po vyrašení listů). Ff.

468 Salix

2n = 76 (extra fines)
Sadovnicky zřídka pěstovaná dřevina, pro-

tože není tak ozdobná jako S. x sepulcralisnebo
S. alba cv. Tristis. Je však na rozdíl od nich

značné mrazuvzdorná, a tak je velmi vhodnou
dřevinou pro vyšší polohy.

5. Salixfragilis L. — vrba křehká Tab. 108/1

Salixfragilis Sp. Pl. 1017, 1753.
Exsikáty: P) FI. Bohem. Morav. Fxs.. no 938.

939. — TM Herh. FI. Bohem.. no 1409. 140%. 1410 et
Extra fines: CAI.I.IER F}. Siles. Exs., no 7761411. —

Distr. Bacov, Exs., no 578. FI. Exs, Austro-Hung.. no
1441. Herb. FI. Roxs., no 1187 et 2253.

Strom až 15m vys., s řídkou, rozkladitou,
již nízko se větvící korunou; větve silné, křivé.
Kmen až 50 cm v průměru, křivý, nízký, borka
hrubá, záhy podélně brázditá, tmavošedá: dře-
vo s hnědým jádrem a žlutavou bělí. Letorosty
lysé, šedozelené, v uzlinách lámavé: pupeny
4-6 mm dl., květní neodlišené, krycí šupina ly-
sá, často v horní části zaschlá a černá. Listy ko-
pinaté, čepel 7-10cm dl., 1,5-2,0cm šir„ tuhá.
na líci tmavozelená, lesklá, na rubu šedozelená.
oboustranně lysá, na okraji dosti hrubě pilovi-
tá; postranní žilky svírají se střední žilkou úhel
ca 450; řapík 1,0-1,3 cm dl., se 2 žlázkami u bá-
ze čepele: palisty kopinaté, většinou záhy opa-
davé. Jehnědy úzce válcovité (větší než u vrby
bílé). Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky na bázi
pýřité. Samičí s téměř přisedlým lysým semení-
kem, čnělka krátká, blizny ven zakřivené. dvou-
zářezové: květní listeny podlouhlé, řídce chlu-
paté, žlutozelené; nektariové žlázky 2, přední
soudečkovitá, zadní válcovitá. V každé chlopni
tobolky 4 základy semen. Dožívá se 60 let. pio-
dit začíná od 8.-10. roku. IV-V (kvete nejčastěji
zároveň s rašením listů). Ff.

76 (extra fines)
Variabilita: Druh málo proměnliví'. kolisá pouze

velikost listů. Tyto malolisté a velkolisté typy však nemaji
větší taxonomickou hodnotu.

Ekologie a cenologie: Pobřežni křoviny
a břehové porosty podél potoků a bystřin,
okraje vlhkých luk, vodní příkopy a břehy ryb-
níků. Na propustných půdách se značnou při-
měsí skeletu, daří se i na minerálně chudých
podkladech; mrazuvzdorná a výrazné světlo-
milná dřevina nesnášející ani boční zástin. sná-
ší krátkodobé záplavy, ale ne stagnující pod-
zemní vodu. Diagnostický druh společenstev
řádu Salicetalia purpureae: též dominanta dru-
hotných vrbových porostů na stanovištích růz-
ných lužních společenstev podsvazu Alnenion
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glutinoso-incanae (vůdči dřevina asociace Chae- ty s 6-9(-12) tyčinkami, nitky na bázi silně chlu-
rophyllo hirsuti-Salicetum fragilis I R et paté: nektariové žlázky 2. Samičí květy s krátce

stopkatým lysým semeníkem, zřetelnou čněl-GöRS 1958).
Rozšíření v ČSR: V celém území hojně od kou, blizny ven zakřivené, dvoulaločné až

středních do nižších horských poloh (hlavně na dvouzářezové: nektariová žlázka l, límečkovi-
Šumavě, v Krkonoších, Českomoravské vrcho- tá, často nepravidelné členěná, někdy žlázky 2;
vině a v Jeseníkách), s těžištěm rozšíření v me- květní listeny velké, široké, zelené, s několika
zofytiku. Jen zcela ojediněle podél toků v ter- žlázkami na okraji, ve spodní 1/2 chlupaté,
mofytiku. Od suprakolinního do montánního u samičích květů po odkvětu zasychající a opa-
stupně (max.: Novohradské hory, Pohoří na davé. Semena dozrávají na podzim, tobolky vy-
Šumavě, 950 m), ojediněle v planárním stupni. trvávají na stromě přes zimu a semena se rozlé-
— Mapy: SLAVÍK FKS 1990: 61. tají až s příchodem jara. V každé chlopni tobol-

ky 11-12 základů semen. V-VI.T: 5. Terez. kotl. (Budyně nad Ohří), I I. Stř. Pot. (Vel-
2n = 76 (extra fines)truby), 14. Cidl. pán. (Jičín), 15. Vých. Pol. (les Kuchyňka

u Pardubic), 16.Znoj.-brn. pah. (Brno-Bystrc), 18.Jihomor. Ekologie a cenologie : Okraje bažinných
ův. (Ráječek u Brna: Dolní Věstonice). Velmi pravděpo- a rašelinných luk, mokřadní olšiny, aluvia
dobný je výskyt ve fyt. o. I., 2., 6. a 7. — M: všechny fyt. o. v chladnějších oblastech. Převážně na kyse-— O: v nižších polohách všech fyt. o. [chybi jen 93b. Krk.

lých, často rašelinných půdách; světlomilnásubaip.).
dřevina. Diagnostický druh svazu Salicion cine-Celkové rozšířeni: Střední. sv. a v. Evropa. Izolo-

vane lokality ve Francii, s. části Balkánského poloostrova, reae, především v asociacích Salicetum pentan-
v Malé Asii a na Kavkaze. Hranici přirozeného rozšířeni je dro-cinereae PASSARGE1961 a Salicetum pentan-
obtížné stanovit pro časté záměny s křižencem Salix alba dro-auritae PAS.SARGE1957; též ve společen-x fragilis. — Mapy: CHMELAŔ1976: map. l: CHMELAŘet

stvech svazu Alnion glutinosae, ojediněle i pod-MELSEL1976: 55; AFE 1976: 14: Evrop. Dřevi-
svazu Alnenion glutinoso-incanae.ny 117, 1978.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně hlavněVýznam: Význačný druh břehových po-
v podhorských a horských oblastech mezofyti-rostů, užíván ke zpevnění břehů. Dřevo převáž- ka a oreofytika, nejhojněji na Českomoravskéně jen na palivo. Kůra má použití ve farmaceu-
vrchovině a v předhůří Šumavy,vzácněv níži-tickém průmyslu. Jako „hlavatá” vrba poskytu-
nách termofytika, tam na rašelinných podkla-je proutí k výrobě košíků a jiných výrobků
dech. Jinak převážně od suprakolinního do(dlouhé prýty jsou nelámavé).
montánního stupně (min.: Pardubice-Studán-
ka, 220m; max.: Šumava, Kvilda, 1000m).6. Salixpentandra L. — vrba pětimužná
S kultivací luk, hlavně odvodňováním a vápně-Tab. 108/4

Mapy: SLAVÍK FKSním, značně ubývá.
Salix pentandra LtNNAEt:sSp. PL 1016, 1753. — Syn. • 1990: 62.

Salix laurMöIia WESMAEI.Bull. Congr. Bot. Bruxelles 280,
1864. T: 6. Džbán, 12. Dol. Pojiz. (Mladá Boleslav), 14a.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 437 et Bydž. pán. (Barchov), 15c. Pard. Pot. (Neratov; Pardubice-
1376 (ut S. x meyeriana). — Extra fines: FI. Hung. Exs., no Studánka), 16. Znoj.-brn. pah. (Moravský Krumlov), 18b.
937. — PJ, Polon. Exs., no 307. Dolnomor. úv. (Hodonín), 2 lb. Hornomor. úv. (Kroměříž;

Olomouc: Vrbátky). — M: roztroušeně až vzácně ve všechStrom 10-15m vys. nebo keř, ve vyšších po-
fyt. o. [chybějí doklady z fyt. o. 77a. Ždán. les, 77b. Liten.lohách jen keř s řídkou korunou a vzpřímený-
vrchy]. — O: všechny fyt. o.

mi větvemi. Kmen přímý, s hladkou šedou bor- Celkové rozšířeni: Severní, stř. a v. Evropa, chybi
kou (na starších kmenech je tmavá, podélně na Pyrenejském poloostrově a v j. části Apeninského a Bal-
zbrázděná). Letorosty lysé, červenohnědé kánského poloostrova. na sever až k 700s. šířky, na východ

do z. Sibiře a Střední Asie. — Mapy: MEUSELet al. 1965:a lesklé; pupeny 4-6 mm dl. Listy eliptické až
t 13 (incl. S. pentandroides A. SKV.); CHMELAŘet MECSELpodlouhlé, čepel 5,5-8,0 cm dt., 1,8-3,0 cm šir., 1976: 62: KRĹÄSMANNEvrop. Dřeviny 117, 1978.

na okraji žláznatě pilovitá, pevná, na líci leskle
tmavozelená, na rubu světlejší, lysá, v mládí 7. Salix daphnoidesVILL. — vrba lýkovcová
lepkavá; řapík 0,4-0,9 cm dl., s několika žlázka- Tab. 109/1
mi při bázi čepele (podzimní zbarvení žluté,

Salix daphnoides Prosp. PI. Dauph. 1779.vadnoucí listy jsou cítit po hořkých mandlích);
— Syn. : Salix bigemmis HOFFM.Deutschl. FI. ed. 2, 260,

palisty drobné. Jehnědy válcovité, 4-5 cm dl., 1800.

1,0-1,4 cm šir., vonící medem, stopka 3-4 cm dl. Exsikáty: PIÄRAKFi. Bohem. Morav. Exs., no 1119
s několika žláznatě pilovitými listy. Samčí kvě- (S. pentandra admixt.!) et 1377 (ut S. bicolor), — TAUSCH
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Herb. FI. Bohem.. no 1370. — Extra fines: CALLIER FI. Si-
les. Exs., no 457 et 940. — FI. Hung. Exs., no 644. — Herb.
FI. Ross., no 894, 895, 939 et 2319. — MAGNIER FI. Setect.
Exs., no 396 et 2060. — WEDER PI. Crit. Saxon., no 552.

Strom až 12m vys. s řídkou korunou. Kmen
přímý; borka hladká, na starších kmenech po-
délně rozpukaná, tmavá. Letorosty načervenalé
nebo nazelenalé, dvouleté větévky většinou
modrobíle ojíněné; lýko nápadně žluté: listové
pupeny 3-4 mm dl., květní pupeny 8-9 mm dl.,
výrazně špičaté, lysé, u pupenů se samčími kvě-
ty opadávají šupiny již během zimy. Listy po-
dlouhlé až podlouhle obkopinaté, čepel 5-10
cm dl., 1,5-3,0 cm šir., na bázi široce klínovitá
až zaokrouhlená, svrchu leskle zelená, na rubu
se sivým voskovým povlakem, lysá, na okraji
žláznatě pilovitá, podzimní zbarveni nažloutlé;
řapík 0,5-1,5 cm dl. ; palisty vejčité, velké, žláz-
natě pilovité, srostlé s řapíky listů, opadávající
zároveň s listy. Jehnědy elipsoidní, 3-5 cm dl.,
1,5-2,0 cm šir. (samičí delší a štíhlejší), přisedlé,
s malými opadavými listeny na bázi. Samčí
květy se 2 dlouze vyniklými tyčinkami, nitky ly-
sé.Samičí květy s krátce stopkatým, lysým, plo-
še smáčklým semeníkem, zřetelnou čnělkou
a celistvými bliznami: květní listeny černé,
dlouze a husté chlupaté; nektariová žlázka I,
úzce válcovitá. V každé chlopni tobolky 3 zá-
klady semen. III-IV (kvete velmi časně před ra-
šením listů). Ff.

2n = 38 (ČSR: 78. B. Karp. les.)
Variabilita : Dřevina proměnlivá hlavně ve velikosti

a tvaru listů a ve stupni ojínění větvi. Rozlišuje se var. lati-
folia KERNERs listy eliptickými až obvejčitými a var. angu-
stifolia KERNERs listy kopinatými, ca 1,5cm šir. Některé
kultivary pěstované pro „kočičky” jsou zcela neojiněné.

Pozn ámka : Ve většině dendrologií je jako spolehlivý
rozlišovací znak uváděno ojinënĺ letorostů, Je však třeba
uvést, že ojinčné letorosty má blízce přibuzná S. acutifolia
WILLD., zatímco S. daphnoides má ojíněné dvouleté větévky
a letorosty jsou neojíněné.

Ekologie a cenologie: Štěrkovénáplavy
horských bystřin a řek, břehové porosty. Na
propustných, minerálně bohatších půdách,
zpravidla na bazických podkladech; dočasně
snášející sucho. Především ve společenstvech
svazu Salicion elaeagni.

Rozšíření v ČSR: Vyskytuje se pouze na
v. Moravě v Karpatském mezofytiku a oreofyti-
ku (max.: Beskydy, Bumbálka, 850 m). Je však
často vysazována (Orlické hory, Králický Sněž-
ník, Jeseníky i jinde). — Mapy: SLAVÍK FKS
1990: 62.

M: 78. B. Karp, les.. 80. Stř. Pobeč.. 81, Host, vrchy.
82. Javorn. — O: 99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšiřeni: Centrum rozšiřeni Alpy: ost-
růvkovité arely: Pyreneje, s. Apeniny. Vogézy. Schwarz-
wald, Karpaty. Pobalti a jz. Skandinávie. Mapy:
LAR 1976: map. 13: CHMEÍ.ARet MELSEL.1976: 53: AFE
1976: 47: Evrop, Dřeviny 117. 1978,

Význam: Casto vysazována jako okrasná
dřevina pro velké a nápadné jehnědy a také ja-
ko medonosná.

8. Salix acutifolia WILLD.
(„kaspická vrba")

— vrba špičatolistá
Tab. i 10/2

Salix aeurifolia Wit I.DENOWSp. PI. 4/2: 668,
Syn. : Sali.ľ pruinosa Bl s.SERCatal. Pl. Horto Bot. Cremen.
121, 1816.

Exsikáty : Extra fines: BAE Herb. Eur.. no 8637.
Herb. FI. Ross., no 2324 et 2476. — PI, Fini. Exs„ no

1109.

Rozkladitý keř až 6 m vys., s dlouhými, ten-
kými, na konci ohnutými a nápadně ojíněnými
větvemi, lýko žluté: letorosty červenohnědé ne-
bo červené, ojíněné: pupeny 4 mm dl. , květní
7-9 mm dl„ lysé. Listy podlouhle kopinaté, če-
pel 7-10 cm dl.. cm šir., na bázi klínovi-
tá, žláznatě pilovitá, na líci leskle zelená, na
rubu s šedým voskovým povlakem, oboustran-
ně lysá, převislá (nicí): řapík 1,0-1,2 cm dl. : pa-
listy kopinaté, žláznaté pilovité, srostlé s řapí-
kem. Jehnědy válcovité, 2,5-3,5 cm dl., 1,0
-1,5 cm šir. (samičí štíhlejší). přisedlé. Samčí
květy se2 tyčinkami, nitky lysé. Samičí květy se
stopkatým lysým semeníkem, zřetelnou čnčl-
kou a dvouzářezovými bliznami: květni listeny
hnědočerné, dlouze huste chlupaté: nektariová
žlázka l, úzce válcovitá. IV (kvete před rašením
listů). Ff.

2n = 38 (extra fines)
Ekologie a rozšíření v ČSR: Přirozené

na písčitých březích řek a písčitých přesypech.
Světlomilná, odolná k suchu. Častěji introdu-
kována např. na Bzenecku a Strážnicku.

Celkové rozšiřeni : Severovýchodní a v. Evropa, z.
Kazachstán. Velmi často vysazovaná v Pobalti, stř. Evropě
i jinde. — Mapy: CHMELAŘ1976: map. 13: CHMH.AŘet MI (
SEL 1976: 49: AFE 1976: 47.

Význam: Vysazována ke zpevněni pisči-
tých půd a také jako meliorační dřevina. U nás
se vysazují výhradně samčí jedinci.

9. Salix elaeagnos Scop. — vrba šedá Tab. 110/I

Salix elaeagnos Scopot-l FI. Carne ed. 2.2: 257, 1772. —
Syn. : Salix incana SCHRA>skBaier. FI. l: 230. 1789.

Tab. 110: I Salix elaeagnos.část větévky, la - část větévky sesamičimi jehnědami, lb - část listu. spodní strana
acutĺfolia. část větévky. — 3 S. viminalis, část větévky, 3a - část listu, spodní strana.
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Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 321 et
1375 (cult.). — Extra fines: Ft. Exs. Austro-Hung.. no 263
et 1460 (ut S. elaeagnos x purpurea). —-PI. Polon. Exs., no
403. — SENNENFI. Esp., no 5423, 5424, 5544 et 5604.

Strom 8-10 (-12) m vys., ve vyšších polohách
jen keř, s metlovitou korunou. Kmen přímý, až
25 cm v průměru, borka šedá, hladká. Letoros-
ty špinavě tmavočervené, slabě chlupaté a po-
někud hranaté; pupeny 2-3 mm dl., květní ne-
rozlišené. Listy čárkovitě obkopinaté, čepel
6-10 cm dl., 0,6-0,8 cm šir., téměř celokrajná,
s podvinutým okrajem, na líci tmavozelená,
řídce chlupatá až olysalá, na rubu šedobíle
plstnatá, při zasychání černající; řapík 2-4 mm
dl.; palisty slabě vyvinuté. Jehnědy úzce válco-
vité, 1,5-3,0 cm dl., 0,3-0,4 cm šir., přisedlé, ni-
cí, s několika malými opadavými listeny na bá-
zi•. Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky na bázi
chlupaté a částečně srostlé. Samičí květy s krát-
.ce stopkatým semeníkem, zřetelnou čnělkou,
blizny dvouzářezové; květní listeny široké,
světlezelené, na okraji zvlněné, řídce brvité;
nektariová žlázka I, elipsoidní. V (kvete záro-
veň s rašením listů). Ff.

2n = 38 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Štěrkoviténápla-

vy podhorských řek, pobřežní křoviny. U nás
také na kyselých, jinde převážně na bazických
podkladech. Především ve společenstvech sva-
zů Salicion elaeagni (diagnostický druh) a Sali-
cion triandrae (ve slovenských Karpatech též
Epilobion fleischen).

Rozšíření v ČSR: Vyskytuje se pouze
v Moravskoslezských Beskydech a v přilehlé
části Podbeskydské pahorkatiny (současně se-
verní hranice areálu). — Mapy: SLAVÍK FKS
1990: 63.

M: 84. Podbesk pah. (při Olši v Písku u Jablunkova).
— O: 99. Mor.-slez. Besk. (zejména v povodi Lomné, Mo-
rávky, Ostravice a Čeladné).

Celkové rozšířeni : Hory a podhůři stř. a j. Evropy
(Alpy, Vogézy, Schwarzwald, Karpaty, Pyrejenský, Apenin-
ský a Balkánský poloostrov, Korsika), Malá Asie a sz. Afri-
ka (Atlas). — Mapy: MEUSELet al. 1965: 116; CHMELAŘet
MEUSEL 1976: 53: AFE 1976: 44.

Význam : Používá se ke zpevňování břehů
při biologických úpravách bystřin. V sadovnic-
tví je nejčastěji vysazován cv. Angustifolia s lis-
ty jen 3-5 mm šir., nápadně podvinutými (při-
pomíná rakytník), dříve uváděný jako var. ros-
marinifolia hort. nebo f. levandulifolia C. KocH.

10. Sali.r caprea L. — vrba jíva (vrba obecná)
Tab. 111/1

Salix caprea Sp, P). 1020, 1753. syn.: Ca-
praea vulgaris OPI/ Sezn. Rostl. Květ. Čes. 25, 1852,nom.
inval.

Exsikáty: FI. Exs. Reipuhl. Social. Čechoslov.. no
1644. — PETRAKFI. Bohem. Morav. E.xs.s no 322, 912, 913
et II 14. — T AUSCHHerb. FI. Bohem., no 1383 b. c. — Extra
fines: BAENITZHerb. Eur.. no 8045 (ut S. caprea x silesiaca),
8599, 8600 et 8601-8606 (ut S. aurita x caprea). —
FI. Siles. Exs.. no 478 (ut S. aurita x caprea). — FI. Hung,
Exs., no 737. — FI. Rom. Exs.. no 2728b. — Gerb. FI.
SSSR. no 4535 a-c. — FI. stir. Exs., no 134 et 1135.

Statný keř až strom do t 2 m vys., při lesní
hranici jen 0,5 m vys. keř: koruna košatá, hus-
tá, nepravidelně větvená. Kmen až 50 cm v prů-
měru: borka zpočátku hladká s kosočtverečný-
mi lenticelami, světle šedá, později podélně
brázditá, tmavošedá: letorosty hnědozelené, ly-
sé nebo jen v mládí řídce chlupaté, dřeň hně-
dá; pupeny vejcovité, přitupé, někdy s vytá-
hlou špičkou, zelenohnědé, lysé, 3-4 mm dl.,
květní až 8 mm dl. Listy eliptické, čepel
7-II cm dl., 3-5 cm šir., svraskalá, se 7-10(-11)
páry postranních žilek, krátce zašpičatělá (špič-
ka někdy zkroucená), na bázi klínovitá až zao-
krouhlená, na okraji nepravidelně pilovitá až
téměř celokrajná, na líci tmavozelená, skoro ly-
sá, na rubu stejnoměrně šedobíle kadeřavě
chlupatá, s vyniklou žilnatinou; řapík až 2 cm
dl.; palisty polosrdčité, velké, dlouho vytrváva-
jící. Jehnědy elipsoidní (samičí válcovité), ob-
vykle početné, 2,5-3,5 cm dl., 0,8-1,8 cm šir., té-
měř přisedlé, na bázi s několika šupinovitými
listeny (samičí jehnědy jsou delší a štíhlejší).
Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky téměř lysé.
Samičí květy se stopkatým, přitiskle chlupatým
semeníkem, čnělka krátká, blizny přitisklé,
dvoulaločné; květní listeny obvejčité, černé,
dlouze chlupaté; nektariová žlázka I, džbánko-
vitá. Jehnědy se za plodu silné prodlužují. To-
bolky až 10mm dl., v každé chlopni tobolky
5-7 základů semen. Dožívá se 40-50 let. Plodí

od 3-4 let. III-IV (kvete před rašením listů). Ff.
2n = 38 (extra fines)
Variabil ita: Nepříliš proměnlivá dřevina. Exemplá-

re s nápadné úzkými listy, s čepeli vice než 2x delši než ši-
rokou se řadi k var. angustifolia (SER.) TotĽER. Jedinci
s velmi' krátkými prýty mívají často listy témeř okrouhlé
a bývají označovány jako f. rotundifolia (SER.)Toŕ.pl-íR.Spi.
še jako abnormita se vyskytuji typy s nitkami tyčinek do
poloviny srostlými.

Tab. II l: I Salix caprea. část větévky, Ia - část větévky s nezralými plody, lb - samči jehněda, Ic - samičí jehněda, Id - sa-
miči květ, le - Otevřenýplod, If - samčí kvet. — 2 S. aurüa. část větévky, 2a větévkas lištami. — 3 S. cinerea,3a - vétévka
s lištami.

472 salix

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


lb

le

2a

3a

Id la

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


Ekologie a cenologie: Světlé lesy a su-
ťové svahy, dále paseky, lesní lemy, křoviny
podél cest, skládky, náspy, výkopy, pískovny,
hliniště, opuštěné lomy a jiná ruderalizovaná
stanoviště. Na propustných půdách, nesnáší za-
mokřená nebo zrašelinělá stanoviště, na siliká-
tových i bazických podkladech. Velmi přizpů-
sobivá dřevina, snáší slabší zástin. Především
ve společenstvech svazu Sambuco-Salicion ca-
preae (diagnostický druh).

Rozšíření v ČSR: Obecně rozšířený druh
od nížin až do horských poloh, vystupuje až
k lesní hranici, ojediněle až do subalpínského
stupně. Vyskytuje se ve všech fyt. o. (max.: Kr-
konoše, Malá Studniční jáma, 1400 m). — Ma-
py: SLAVÍK FKS 1990: 63.

Celkové rozšířeni : Eurasie Od hor meridionálního

pásmado pásmaboreálního. — Mapy: MEUSELet al. 1965:
114; CHMELAŘ et MEUSEL 1976: 53: AFE 1976: 33:
MANNEvrop. Dřeviny 107, 1978.

Význam : V lesnictví plevelná dřevina, dře-
vo užíváno většinou jen na palivo. Ceněna ve
včelařství, poskytuje bohatou a časnou pastvu
včelám. Větve s mladými jehnědami, tzv. „ko-
čičky” jsou v předjaří řezány pro okrasu. V sa-
dovnictví se občas vysazuje cv. Pendula s převi-
slými větvemi.

I l. Salix aurita L. .— vrba ušatá Tab. 111/2

Salixaurita LINNAEUSsp. P]. 1019, 1753. Syn. : Sa-
lix iseranaJ.et C. PRESLFI.Cech.204,1819.—Capraeaau-
rita (L.) Opłz Sezn. Rostl. Květ. Čes. 25, 1852,nom. inval.

Exsikáty: F). Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1110
(ut S. aurita x repens). — PETRAKH. Bohem. Morav. Exs..
no 431b, 919, 1113, 1365 (ut S. X ambigua) et 1367 (ut S.
x subaurita). — TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1385. — Ex-
tra fines: CALLIERFI. Siles. EXs., no 944, 945, 946 et 1162.
— FI. Exs. Austro-Hung., no 3856. — Fi. Rom. Exs., no
1465. — Herb. FI. ROSS.,no 2461 a-b.

Menší až středně velký keř do 2 m vys.,
v zástinu i přes 3 m vys., kulovitého tvaru s hus-
tými tenkými větvemi. Kmínky až 5 cm v prů-
měru, borka tenká, hladká, na povrchu svalco-
vitá, světle šedá; letorosty ca 1,5mm silné, té-
měř lysé, červenohnědé; dvouleté a starší větve
s nápadnými dřevními lištami po sloupnutí ků-
ry; pupeny vejcovité, přítupé, červenohnědé,
lysé, 2-3 mm dl., květní až 5 mm dl. Listy obvej-
čité, čepel3-5cm dl., 1,6-2,5cm'šir., Sitněsvras-
kalá, na okraji hrubě nepravidelně pilovitá,
často zvlněná, se 6-10(-11) páry postranních ži-
lek, krátce zašpičatělá (špička čepele zkrouce-
ná), na bázi klínovitá, na líci tmavozelená, té-
měř lysá, na rubu sivozelená, roztroušeně stej-
norněrně chlupatá, s nápadně vystouplou žilna-
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tinou; řapík 2-7 mm dl. ; palisty polosrdčité,
velké, dlouho vytrvávající. Jehnědy elipsoidní
až krátce válcovité, početné, přisedlé,
-2,5 cm dl., 0,6-0,8 cm šir., na bázi s nékolika
šupinovitými listeny. Samči květy se 2 tyčinka-
mi, nitky na bázi chlupaté. Samiči květy se
stopkatým, přitiskle chlupatým semeníkem,
čnělka kratičká nebo chybějící, blizny přímé,
celistvé; květní listeny obvejčité, tmavohnědé
až černé, dlouze chlupaté, nektariová žlázka l,
džbánkovitá. Jehnědy se za plodu silně prodlu-
žují; v každé polovině tobolky 5-7 základů se-
men. Dožívá se 20-30 let. Plodí již 2.-3. rokem.
IV-V (kvete před rašením listů). Ff.

2n = 38 (extra fines)
Poznámka : ROTHMAI.I.Ret aj. (1976) uvádi 2” — 38.

76: druhý údaj vznikl zřejmč záměnou se S. cinerea L.
Varia bilita : Dřevina proměnlivá zejména ve veliko-

sti listů a typem vzrůstu. Na vrchovištích jsou časté exem-
pláře se zakrslým vzrůstem.

Ekologie a cenologie: Bažinaté až zra-
šelinělé louky, vrchoviště, příkopy, okraje lesů
a lesní řediny. Na minerálně chudých, plsti-
tých až jílovitých půdách s kyselým humusem,
převážně na silikátových podkladech. Chlad-
nomilná dřevina, snášející mírný zástin. Ve
společenstvech svazu Salicion cinereae (diag-
nostický druh), zejména v asociacích Salici-
Franguletum MALCUIT 1929 a Salicetum pentan-
dro-auritae PASSARGE 1957.

Rozšíření v ČSR: V celém území roztrou-
šeněaž hojně (zejménaČeskomoravskávrcho-
vina, Pošumaví) od suprakolinního do montán-
ního stupně, výše vzácněji. Velmi vzácné v níži-
nách a pahorkatinách, nejčastěji na zrašelině-
lých píscích (min.: Poděbrady. 190 m: max.:
Krkonoše, Pančická louka, 1300 m). — Mapy:
SLAVÍK FKS 1990: 64.

T: velmi vzácné, pouze ryt. o. t I. Stř. Pol. (Poděbrady 1.
15c. Pard. pol. (Sezemice), 16. Znoj.-brn. pah. (Tvořihráz).
18. Jihomor. úv. (Hodonin. les Dúbrava). — M: ve vétšinč
fyt. o. roztr., v několika jen ve vrcholových částech 29.
Doup. vrchy, 44. Mileš. střed., 79. B, Karp. les. (chybi ve
fyt. o. 72. Zábř,-unit. úv.. 77a. Zdán. les, 77b. Liten. vrchy).
— O: všechny fyt. o.

Celkové rozšířeni: Západní. stř. a v. Evropa, na
sever po 700 s. š. — Mapy: CII'*F.I.AŘ 1976: map. 9; CHMF.
LARet MEUSEL 1976: 51 ; AFE 1976: 32.

Význam : V sadovnictví se dosud nepěsto-
vala, protože obtížně kořenuje z řízků. V po-
sledních letech se začíná v z. Evropě vysazovat
do. dělícího pruhu dálnic (dobře kořenující
klon). Pokusně je také vysazována v některých
imisních oblastech, například v Jizerských ho-
rách.
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12. Salix cinerea L. — vrba popelavá
Tab. 111/3

Syn.: Ca-Salix cinerea LINNAEUSSp. PI. 1021, 1753.
praeacinerea(L.) OpłzSezn.Rostl.Květ. Ces.25, 1852,
nom. inval.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 324a
(S. capreaadmixt.!), 324 b-c, 914 et 915. — TAUSCHHerb.

Extra fines: BAENITZFI. Bohem., no 1834 et 1834 b. —
Herb. Eur., no 8048-8050 et 8611-8613- — HAYEK FI. Stir.
Exs., no 942, — Herb. FI. Ross., no 2266, 2268 et 2460.

Keř 2-3(-5) m vys., bochníkovitého vzrůstu
(především jako solitér), větve s hladkou šedou
borkou, na dřevě s výraznými lištami. Leto-
rosty 2,0-2,5 mm silné, krátce chlupaté, stejně
jako dvouleté větévky; pupeny 3-4 mm dl.,
květní až 6 mm dl., chlupaté. Listy podlouhle
obvejčité až Obkopinaté, čepel 6-9 cm dl., 2-3
cm šir., se 6-10(-11) páry postranních žilek, na
bázi klínovitá, na líci roztroušeně, na rubu hus-
těji chlupatá; řapík 4-8 mm dl., palisty zřetelné,
vytrvalé. Jehnědy elipsoidní až válcovité,
2-3(-4) cm dl., 0,9-1,5 cm šir. (samičí štíhlejší),
přisedlé, s několika malými opadavými listeny
na bázi. Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky na
bázi chlupaté. Samičí květy se stopkatým chlu-
patým semeníkem, čnělka krátká, blizny přímé,
do 1/2 dvouzářezové; květní listeny načernalé,
dlouze chlupaté; nektariová žlázka l, téměř
válcovitá. V každé chlopni tobolky 5-7 základů
semen. Dožívá se 40 let. IV-V (kvete před raše-
ním listů). Ff.

2n = 76 (ČSR: 18.Jihomor. úv.)
Variabilita: Málo proměnlivá dřevina, vyskytuji se

širolisté a úzkolisté typy. Keře rostouci v zástinu bývaji jen
slabé chlupaté.

Ekologie a cenologie: Lužní lesy, baži-
ny a terénní sníženiny v blízkosti rybníků, tůní
a slepých ramen, vlhké slatinné louky. Převáž-
ně na živinami bohatších, neutrálních až mírně
kyselých, hlubších a těžších půdách, neroste na
silně kyselých podkladech; snáší stagnující vo-
du i záplavy a mírný zástin, má střední nároky
na teplo. Především ve společenstvech svazu
Salicion cinereae (diagnostický druh), hlavně
v asociaci Salicetum pentandro-cinereae PASSAR-
GE 1961, dále ve společenstvech svazů Alnion
glutinosae a zřídka i Salicion albae.

Rozšíření v ČSR: V celém území od nížin
do podhorského stupně roztroušeně; hojně
v rybničnatých územích, v horách jen v nižších
polohách (max.: Krkonoše, Hrazený důl, 780
m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 64.

T, M: všechny fyt. o. — O: jen v nejnižších polohách
fyt. o. 88.Šum.,90.Jihl. vrchy.91.Žďár. vrchy,92.Jiz. ho-
ry, 93. Krk., 95.Orl. hory, 99. Mor.-slez. Besk.[chybějí úda-

je z 85. Kruš. hory, 89. Novohr. hory, 96. Král. Snëž., 97.
Hr. Jes.].

Celkové rozšíření: Evropa, s výjimkou z. Evropy
(na západ do stř. Francie), s. části Skandinávie a j. části
Apeninského a Balkánského poloostrova; z. Sibiř, Středni
Asie, na východ do podhůři Altaje. — Mapy: CHMELAŘ
1976:map. 8; CHMELAŘet MEUSEL1976: 53: AFE 1976:31.

13. Salix silesiaca WILLD. vrba slezská
Tab. 112/8

Salix silesiaca WILLDENOWSp. Pl. 4/2: 660, 1806. —
Syn.: Salix rubensJ.et C. PRESLFI. Čech-203, 1819.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1206
(ut S. x subaurita). — PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no
1384-1386. — Extra fines: FI. Hung. Exs., no 648.

Keř 2-4 m vys. až menší strom, v subalpín-
ských polohách zakrslý keř. Kmen až 25 cm
v průmeru, borka hladká, šedá, na velmi sta-
rých kmenech odlupčivá v plátcích; letorosty
lysé, hnědozelené, kůra starších větví charakte-
risticky rozpraskaná, připomínající lísku: pu-
peny 3-5 mm dl., lysé. Listy eliptické až podlou-
hle obvejčité, čepel 5:8 cm dl., 2-4 cm šir., na
líci olysalá, na rubu s roztroušenými, kupředu
směřujícími chlupy, zejména kolem hlavní žil-
ky, někdy téměř zcela olysávající, často svras-
kalá, se 6-10(-11) páry postranních žilek, na
okraji hrubě pilovitá, více či méně zvlněná, ra-
šící listy červeně zbarvené; řapík 4-8 mm dl. ;
palisty ledvinité, pilovité, vytrvalé. Jehnědy vál-
covité, 2,5-3,0 cm dl. (samičí delší), 0,5-1,0 cm
šir., přisedlé, na bázi sopadavými šupinovitými
listeny. Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky téměř
lysé. Samičí květy se stopkatým lysým semení-
kem, zřetelnou čnělkou, blizny krátké, přímé,
téměř celistvé; květní listeny malé, světle hně-
dé, slabě chlupaté; nektariová žlázka l, džbán-
kovitá. Stopky zrajících tobolek se nápadně
prodlužují. Dožívá se asi 40 let. V-VII (kvete
krátce před rašením listů). Ff.

= 38 (extra fines)
Va ri a bil ita ; Dřevina proměnlivá především ve tvaru

listů a v odění. Exempláře na silikátových podkladech mají
listy obvejčité, olysávající, na bazických podkladech listy
okrouhlejší a chlupatější. Jedinci sesemeníky slabé chlupa-
tými jsou kříženci se S. aurira L., popř. se S. caprea L.

Ekologie a cenologie: Strže horských
potoků, chladné rokle a soutěsky, kary a lavi-
nové dráhy, vysokobylinné nivy a subalpínské
křoviny, také okraje cest,pasekya příkopy. Na
silikátových i bazických podkladech, na kame-
nitých, čerstvě vlhkých půdách, chladnomilná,
snáší mírný zástin. Především ve společen-
stvech svazů Salicion silesiacae (diagnostický
druh), Pinion mughi (diagnostický druh) a Ade-
nostylion.
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Rozšíření v CSR: Horské až subalpínské
polohy oreofytika v Sudetech a Beskydech, oje-
dinële v přilehlém mezofytiku; izolovaná loka-
lita ve Žďárských vrších u Studnice (min.: Mo-
ravsko-slezskéBeskydy. Řečice.448m: max.:
Krkonoše, Sněžka 1600 m). — Mapy: SLAVÍK
FKS 1990: 65.

M: 54. Ješ. hřb. (nejzápadnější výskyt), 82. Javorn.
(Velký Javorník). O: 91.Žďár. vrchy (Studnice),92.Jiz.
hory, 93. Krk., 94. Tepl.-ad. sk., 95. Orl. hory, 96. Král.
Sněž., 97. Hr. Jes., 99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozSiŕeni : Pohoří stř. a jv. Evropy: Sude-
ty. Karpaty. pohoří Balkánského poloostrova. Mapy :

1976: map. II: CHMfLAŘet MEI 1976: 73; AFE
1976: 29.

14. Salix appendiculata VIIm. — vrba velkolistá
Tab. 109/8

Salix appendiculała VII-LARSHist. PI. Dauph. 3: 775,
Syn.: Salix grandi/ölia SER.Monogr. Saules Suis-1789. —

se no 20, 1815. — Capraea grandi./i)lia (SÍ.R.)OPI/ Sezn. Ro-
stl. Kvčt. Čes. 25. 1852, nom. inval.

Exsikáty: Extra fines: BAI Herb. Eur.. no 8623.
DÖRFl.t.R Herb. Norm., no 3659. — FI. Exs. Austro-

Hung., no 3083. — HAYEKF}. Stir. E.xs.,no 614.

Středně velký až statný keř do 4-5 m vys.,
s dosti řídkými a přímými větvełni. Kmínky až
10cm v průměru, borka hladká s okrouhlými
lenticelami, šedá, jen na nejsilnějších kmíncích
slabě šupinatě odlupčivá; letorosty slabě chlu-
paté až olysalé, světle šedé, na silnějších vět-
vích na dřevě slabé patrné lišty: pupeny po-
dlouhle vejcovité, přítupé, 3-4 mm dl., zeleno-
hnědé, lysé, květní větší než listové. Listy po-
dlouhle obvejčité, čepel (5-)7-9 cm dl., 2-3 cm
šir., na okraji hrubě pilovitá, více či méně zvl-
něná, ± svraskalá, s 11-20 postranními žilka-
mi, krátce zašpičatělá, na bázi klínovitá, na líci
téměř lysá. na rubu roztroušeně stejnoměrně
chlupatá, na podzim žloutnoucí; řapík 4-8 mm
dl. ; palisty polosrdčité, dlouho vytrvávající.
Jehnědy podlouhle elipsoidní až válcovité.
2-3 cm dl. (samičí delší), 0,6-1,0 cm šir., přised-
lé nebo jen krátce stopkaté, na bázi s několika
listy. Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky na bázi
pýřité. Samičí se zřetelně stopkatým přitiskle
chlupatým semeníkem, čnělka krátká, blizny
slabě ven zakřivené, dvouzářezové; květní liste-
ny drobné, obvejčité, světle hnědé, slabě chlu-
paté, nektariová žlázka l, džbánkovitá. Jehně-
dy za plodu nápadně dlouhé, stopky tobolek
značně prodloužené, v každé chlopni tobolky
5-7 základů semen. Dožívá se 20-40 let. Plodí

již 3. rokem. V-VI (kvete před rašením nebo
současně s rašicími listy). Ff.

2n = 38 (extra fines).
Ekologie a ceno)ogie: U nás mokvajici

hlinité sutě a droliny karových strží: jinde po-
břežní společenstva podél potoků a bystřin, str-
že a horské soutěsky, lavinové dráhy, horské
lesy a subalpínské křoviny. U nás na silikáto-
vých, jinde převážně na bazických podkladech.
na živinami bohatých půdách. Náročná na
půdní i vzdušnou vlhkost, snáší mírné zastíně-
ni. Ve společenstvech svazu Dryopteridi-Athy-
rion, zejména v asociaci Genłiano pannonicae-
Athyrietum alpestris SOIRONet Š) 1971.

Rozšíření v ČSR: Velmi vzácné se vysky-
tu.iĺcĺ druh. a to pouze v horských oblastech eu-
mavy a ojediněle i v Novohradských horách.
A — Mapy: SLAVÍK FKS 1990: 65.

O: 88. Sum. (sutě mezi karovými stěnami nad Ptešným
a Černýmjezerem),89.Novohr. hory (Pohoŕi naSumavč).

Celkové rozšířeni: Středni Evropa: Alpy a jejich
předhůří. Schwarzwald. Bavorský les a Šumava. - Mapy :

Ak 1976: map. II : et 1976:49; AFE
1976: 30.

15. Salix nigricans SM. vrba černající
Tab. 113/2

Salix nigricans J. E. SMt1UTrans. Linn. Soc. London 6:
120, 1802. — Syn.: Salix myrsinifolia s x! ISH.Prodr. Stirp.
394, 1796, nom. dub.

Exsikáty : PMR FI. Bohem. Morav. Exs.. no 927 (ut
S. cinerea X nigricans). II 15. 1117. II 18 et 1121 (ut S. cine-
rea x nigricans). — Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no
3862. — HAYEK FI. Stir. Exs., no 615 et 944 (cult.). M

FI. Select. Exs.. no 2063 (cult.).

Hustě větvený keř 2-4(-6) m vys. Kmínky do
15-20 cm v průměru, borka šedá, hladká, jen na
nejstarších kmíncích šupinatě odlupčivá: leto-
rosty krátké, hustě nebo řídce chlupaté, pupeny
3-4 mm dl., přitiskle chlupaté (vždy výrazněji
chlupaté než letorosty). Listy velmi proměnli-
vého tvaru, většinou úzce až široce eliptické ne-
bo obvejčité, na bázi klínovité až slabě srdčité,
čepel 3,5-5,5 cm dl., 1,5-3,0 cm šir., na okraji pi-
lovitá, na líci zelená, na rubu sivě ojíněná, při
okraji čepele a hlavně na špičce bez ojíněni (ja-
koby setřené), olysalá až silně chlupatá, listy
při sušení černající; řapík 0,8-1,2 cm dl.; palis-
ty zřetelné, většinou vytrvalé. Jehnědy elip-
soidní až válcovité, 1,5-3,0 cm dl.. cm
šir., téměř přisedlé, se 2-4 drobnými listy. Sam-
čí květy se 2 tyčinkami, nitky na bázi chlupaté.
Samičí květy s dlouhým (2,5-3,0 mm), slabě

Tab. 112: 1 Salix herhacea.část vétévkv. — S. reľu€a.část vétévkv sesamičimi jehnědami. 2a - část větévky sesamčíjeh-
nědou. — 3 S. reticulata, část větévky sesamičí jehnědou. — 4 S- lapponum, část větévky. — 5 S. hastata. část větévky
S. bicolor, část větévky, — 7 S. alpina. část větévky. — 8 S. silesiaca, část větévky.
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chlupatým až úplně lysým stopkatým semení-
kem, čnělka dlouhá, blizny slabě ven zakřivené,
dvoulaločné až dvouzářezové: květní listeny
malé, tmavě hnědé, dlouze a řídce chlupaté:
nektariová žlázka l, válcovitá. Tobolky až
7 mm dl., v každé chlopni tobolky 8 základů se-
men. Dožívá se 50 let. IV-V (kvete většinou zá-
roveň s rašícími listy). Ff.

2n = 114 (extra fines)
Va ria bi lita : Jedna z nejvíce proměnlivých vrb, hlav-

ně ve tvaru, velikosti a odění listů a v oděni semeníků. Bylo
popsáno několik desitek forem. variet a drobných druhů,
jakož i řada pochybných kříženců. U nás pouze v nominát-
ním poddruhu subsp. nigricans. Nápadné dlouhé řapíky,
černé a lysé letorosty má subsp. alpicola BUSERdomáci v Al-
pách.

Ekologie a cenologie: U nás mokré až
rašelinné louky a okraje bažin, jinde též ve
vlhkých lesních ředinách a pobřežních křÖvi-
nách. Častěji na minerálně bohatších, písčito-
hlinitých, štěrkovitých půdách na bazických
i silikátových podkladech. Ve společenstvech
svazu Salicion cinereae a podsvazu Alnenion
glutinoso-incanae; v Alpách uváděna jako diag-
nostický druh svazu Salicion elaeagni.

Rozšíření v ČSR: Dosud známa velmi
vzácně na Šumavě, v Ceském lese a okolí Tře-
boně. A — Mapy: SLAViKFKS 1990: 66.

M: 26,Čes. les (Kateřina). 39. Třeboň. pán. (u rybníka
Svět ď, zde také vysazen pestikový klon). — O: 88. Šum.
(Knížecí Pláně: Zadni Zvonková).

Dominovy údaje z Krkonoš a Liptovských Tater jsou
mylné (zámčna se S. silesiaca WILLD.).

Celkové rozšířeni: Severní Evropa a přilehlá část
z. Sibiře v boreálnim a mírném pásmu, s odděleným areá-
lem ve stř. Evropě v Alpách a jejich předhůřich, zasahuji.
cim do j. části Čech.Stanovenípřesnýchhranic přirozené-
ho rozšířeni je obtížné, protože je v řadě zemi běžné vysa-
zována. — Mapy: CHMELAŘ1976: map, 12: CHMELAŘ.et
MECSEL 1976: 62: AFE 1976: 26.

Význam: Občas vysazována v prutnících
a zřídka pěstována jako sadovnická dřevina,
většinou cv. Cotinifolia, pestíkový klon s téměř
okrouhlými listy a lysými nebo jen řídce chlu-
patými semeníky.

16. Salix purpurea L. — vrba nachová
Tab. 113/4, 6

Salix purpurea Sp. Pl. 1017, 1753. —
Salix monandra auct. non HOST.

Exsikáty: PEIRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 320 et
1378 (ut S. x doniana). — TAUSCHHerb. Ft. Bohem., no
1368 (S. purpurea x viminalis admixt. Extra fines:

BAENITZ Herb. Eur., no 8059.8060 et 8639. FI. Si-

les. EXS.,no 939. 950 et 1265 (ut S. purpurea repens). —
FI. Hung. Exs.. no 131. — Ft. Rom. Exs., no 388b.

Keř 2-5(-8) m vys., s hustými, vzpřímenými.
tenkými větvemi. Kmínky až 15cm v průměru,
borka hladká, šedá; letorosty lysé, šedavé. lýko
výrazně žluté, kůra velmi trpká: pupeny
2-3 mm dl.. květní až 7 mm dl., načervenalé, ly-
sé. Listy střídavé, na bázi letorostů většinou
vstřícné, obkopinaté, čepel 5-8 cm dl.,
cm šir., v horní polovině pilovitá, v dolní celo-
krajná, lysá, na líci zelená, na rubu sivá. při
vadnutí se barví modročerně, řapík 2-4 mm dl. ;
palisty zcela chybějí. Jehnědy válcovité, 2-3 cm
dl., 0,4-0,5 cm šir., mírně ohnuté, přisedlé, s né-
kolika opadavými šupinami na bázi. Samčí
květy zdánlivé s i tyčinkou, nitky původně 2 ty-
činek zcela srostlé, na bázi chlupaté, prašníky
před rozkvětem načervenalé. Samičí květy
s přisedlým, chlupatým vejcovitým semeníkem,
téměř bez čnělky, blizny krátké, hlavaté: květní
listeny eliptické, tmavohnědé, dlouze chlupaté;
nektariová žlázka l, válcovitá. Tobolka vejcovi-
tá, 4 mm dl., v každé chlopni tobolky 3 základy
semen. Dožívá se 40 let. IV-V (kvete před raše-
ním listů). Ff.

2n = 38 (ČSR: 70. Mor. kras)
Variabilita: Nepříliš proměnlivý druh, kolísá veli-

kost a postaveni listů od stŕidavých po vstřícné. Exempláře
s listy často na celém letorostu vstřícnými. pilovitými
i v dolní polovine čepe!e jsou řazeny k var. lambertiana
(SM.) KOCH,spíše je to jen samči klon.

Ekologie a cenologie: Štěrkovénáplavy
bystřin, pobřežní křoviny a břehové porosty
podél potoků a řek, vodni příkopy. Spiše na
minerálně bohatších půdách s větším podílem
skeletu, na bazických i silikátových podkla-
dech; snáší záplavy. Diagnostický druh spole-
čenstev řádu Salicetalia purpureae. zejména
svazů Salicion elaeagni a Salicion triandrae.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně po celém
území od nížin do nižších horských poloh, hoj-
ně zejména v Moravskoslezských Beskydech.
V pastevních oblastech se jeji zastoupení vti-
vem negativní selekce zvyšuje, neboť jeji listy
i kůra jsou velmi hořké a dobytek ji neokusuje
(max.: Šumava,Knížecí Pláně,990m). Ma-
py: SLAVÍKFKS 1990: 66.

Celkové rozšířeni: Evropa v meridionálnim a mir-
ném pásmu, na východ do Béloruska, chybi ve Skandinávii
a sv. Evropě: s. Afrika. Vysazována v Severni Americe, —

Tab. 113: I Salix rosmarinŽ/OIia. Ia - část větévky se samičími jehnědami. — 2 S, nigricans. část vétévky se samiči jehné-
dou, 2a S. nigricans cv. Cotiniľolia, 2b S. nigricans subsp. alpicola. — 3 S. myrtilloides. — 4 S. purpurea var. lamberriuna.
— 5 S. repens. — 6 S. purpurea.
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Mapy: et a). 1965: 116 (incl. S. amplexicaulisBORY
et S. elbrusensis Bołss.): CHMELAŘ1976: map. 5: CHMELAŘet

1976: 65.
Poznámka: Ve východním Středomoří roste blízce

přibuzná Salix amplexicaulis BORYs listy vesměs vstřícný-
mi.

Význam: Vysazována v prutnicích i jinde
(proutí se používá v košíkářství) a často ke
zpevňování břehů. V sadovnictví se občas set-
káváme s výpěstky zakrslého (cv. Gracilis) ne-
bo převislého vzrůstu (cv. Pendula).

17. Salix viminalis L, — vrba košíkářská
Tab. 1 10/3

Sali.ľ viminalis sp. Pl. 1021, 1753. — Syn. :
Salix longifi)lia L NM. FI. Franf. 2: 232. t779, nom. illeg.

Exsikáty: Pí 'R FI. Bohem. Morav. Exs.. no 918. —
Extra fines: FI. Siles. Exs., no 852.

Keř 5-6(-8) m vys., s rovnými, vzpřímenými,
silnými větvemi. Borka hladká, šedozelená, na
velmi starých kmenech (15-20 cm v průměru)
podélně rozpukaná. Letorosty špinavě světle
zelené, jemně chlupaté; pupeny 3-4 mm dl.,
květní až 9 mm dl.. jemné chlupaté. Listy čár-
kovitě kopinaté, čepel 6-14 cm dl., 0,6-1,1 cm
šir., na okraji podvinutá, téměř celokrajná, na
líci tmavozelená, na rubu stříbřitě hedvábitě
chlupatá, s chlupy sčesanými podél bočních ži-
lek: řapík 4-6 mm dl.: palisty šídlovité, často
srpovitě zahnuté. opadavé. Jehnědy podlouhle
elipsoidní až válcovité (samičí delší a štíhlejší),
2,0-3,5 cm dl.. cm šir., přisedlé, se
2-3 opadavými listeny na bázi. Samčí květy se
2 tyčinkami, nitky lysé. Samičí květy s přised-
Tým chlupatým semeníkem. čnělka velmi dlou-
há (0,8 mm). blizny rozestálé. celistvé nebo sla-
bě dvoulaločné. až 1,5 mm dl. : nektariová žláz-
ka l, úzce válcovitá. Tobolky až 6 mm dl., pl-
stnaté, v každé chlopni 8-9 základů semen. Do-
živá se 40 let. IV-V (kvete před rašením listů).

2n = 38 (extra fines)

Variabilita: Málo promenlivá vrba, variabilni pře.
devšim v šitee listů.

Ekologie a cenologie: Pobřežní křoviny
podél řek a potoků, břehy rybniků, vodní pří-
kopy. Na minerálně bohatších a hlubších pů-
dách, většinou na neutrálních až bazických
podkladech: teplomilná. snáší záplavy. Převáž-
ně ve společenstvech svazů Salicion triandrae
[diagnostický druh asociace Salicetum triandro-
viminalis (T x. 1931) Tx. et L01!M. 1950) a Salici-
on albae.

Rozšíření v ČSR: Na celém území roz-
troušeně od nížin do podhůří (max.: Krušné
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hory, Měděnec, 850 m), v oreofytiku jistě jen
vysazovaná. Patři mezi nejčastěji pěstované
vrby. Otázka původnosti v CSR je velmi pro.
blematická a není vyloučeno, že se jedná ve-
směs o druhotný výskyt. — Mapy: SLAVÍK 1990:
67.

T, M: všechny fyt. o. — O: jisté jen vysazovaná - 85.
kruš. hory. 88. Sum.,92. Jiz. hory, 93 Krk., 95 Orl. hory,
96. Král, Snež., 97. Hr. Jes.. 99. Mor.-slez. Besk.

Celkové rozšiřeni: Středni. sv. a v. Evropa. Sibit.
navýchodk Lenéado Mongolskaasz.Činy. Přesnéhrani-
ce přirozeného rozšiřeni sevelmi obtížné určuji. protože je
to snad nejčasteji vysazovanávrba. Pěstovanáa zplaňujíci
také v Severní Americe a v Chile. — Mapy: AR1976:
map. 4; CIIMI.I et MII 1976: 73: AFE 1976: 42.

Význam: Nejrozšířenější a nejdéle známá
košíkářská vrba (také někteří jeji kříženci). Vy-
sazuje se též ke zpevňováni břehů.

18. Salix triandra L. — vrba trojmužná
Salix triandra sp. P}. 1016. 1753. Syn.;

Salix am.vgdalina L. Sp. P). 1016, 1753.

Rozkladitý, hustě větvený keř, 3-4(-6) m
vys., větve často křivé. Kmínky až do 15 cm
v průměru, na silnějších větvích a kmíncích se
borka odlupuje v plátcích nebo šupinách. ob-
nažená mladá kůra je skořicově hnědá. Letoro-
sty pružné nebo lámavé, zelenohnědé, v horní
části slabě hranaté. lysé, dosti větvené: pupeny
3-4 mm dl., hnědé. smáčklé, lysé. Listy podlou-
hlé až podlouhle kopinaté. čepel 4-9 cm dl„ 1-2
cm šir., alespoň u některých listů ve střední čá-
sti s okraji téměř rovnoběžnými, někdy čepel
uprostřed dokonce zúžená. buď oboustranně
zelená, lesklá. nebo na rubu s bělavým vosko-
vým povlakem, na okraji jemně žláznatě pilovi-
tá. žlázka většinou posunutá mimo špičku zu-
bu, boční žilky probíhají ca pod úhlem 700;
řapík 4-7(-12) mm dl.. s jednotlivými žlázkami
při okraji čepele: palisty dobře vyvinuté.
svrchu často žláznaté, Jehnědy válcovité, zpo-
čátku kuželovité. 3-5 cm dl., 0,4-1,0 cm šir. (sa-
miči kratší a hustší), stopkaté. s několika pilovi-
tými nebo téměř cetokrajnými listy na stopce.
Samčí květy se 3 tyčinkami, nitky na bázi chlu-
paté: nektariové žlázky 2. jedna džbánkovitá.
druhá válcovitá. Samičí květy se stopkatým ly-
sým semeníkem, čnělka krátká, blizny rozestá-
té, dvoulaločné nebo celistvé, s krátkými a sil-
nými bliznovými laloky; nektariová žlázka l.
soudečkovitá: květní listeny žlutozelené, elip-
tické, řídce chlupaté. V každé chlopni tobolky
14-15 základů semen. Dožívá se 4() let. IV-V

(kvete těsně před rašením listů). Ff.
Ekologie a cenologie: Pobřežní houšti-
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ny, břehy řek, potoků a příkopů, slepá ramena,
bažiny. Na živinami bohatších, hlinitých až jí-
lovitých hlubokých půdách s kolísající hladi-
nou podzemní vody: světlomilná dřevina, ne-
daří se na silně kyselých až rašelinných pů-
dách, snáší však stagnující vodu. Především ve
společenstvech svazu Salicion triandrae [dia-
gnostický druh asociace Salicetum triandro-vi-
minalis (Tx. 1931) Tx. et LOHM. 1950] a také
Salicion albae.

Celkové rozšíření : Eurasie; téměř celá Evropa, na
sever k 660 s. š., chybi v arktickém pásmu, na Sicílii a v j.
části Balkánského poloostrova. Kavkaz, Malá Asie (zde ja-
ko S.bornmuelleriHAUSSKN.)ss. Írán, přesSibiř do sv.Činy,
Koreje a Japonska (zde S. nipponica FR.et SAV.). Izolované
lokality v Alžirsku, Kopet Daghu,j. Iránu a Afghánistánu.
Subsp. discolor rozšiřena především v mediteránni, subsp.
triandra pak v kontinentální části areálu. — Mapy: LMA
1955; map. 66: MEUSELet al. 1965: 113; SKVORCOV1968:
102; CHMELAŘet MEUSEL 1976: 73; AFE 1976: 16.

Význam : Jedna z nejdéle pěstovaných ko-
šíkářských vrb. Jako medonosná dřevina se
pěstuje cv. Semperflorens, statný keř, který
kvete téměř po celou vegetační dobu.

la Listy na rubu žlutozelené; větve snadno
v uzlinách lámavé: borka odlupčivá ve vel-
kých plátcích (a) subsp. triandra

b Listy na rubu s šedavým až bělavým vosko-
vým povlakem; větve pružné, nelámavé;
borka odlupčivá v malých šupinkách

(b) subsp. discolor

(a) subsp. triandra vrba trojmužná pravá
Tab. 108/3

Syn. : Salix triandra L subsp. concoIoľ(KOCH) A. NEU-
MANNex RECH.fil. Österr. Bot. Z. 104: 313, 1957.

Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 921. —
Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3861. — Herb. FI.
Ross., no 2459a-b.

Větve v uzlinách snadno lámavé (jako u S.
fragilis); borka odlupčivá ve velkých plátcích;
listy na rubu žlutozelené; květní listeny roz-
troušeně krátce chlupaté; listy na stopce jeh-
nëd oddáleně pilovité až téměř celokrajné.

2n 38 (extra fines)
Rozšíření v ČSR: Vyskytuje se roztrouše-

ně po celém území od nížin do horského stup-
ně, místy však chybí (max.: Rýchory, Kutná,
980 m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 67.

— vrba(b) subsp. discolor (KOCH) ARCANGELT
trojmužná různobarvá
Salis triandra L. subsp. discolor (KocH) ARCANGELI

Syn. : S. amygdalina L. var.Comp. FI. Ital. 626, 1882. —
discolor KOCHSyn. FI. Germ. 641, 1837.

Exsikáty: Extra fines: FI. Rom. Exs., no 1464.

Větve pružné, i v uzlinách nelámavé; borka
odlupčivá v malých šupinkách; listy na rubu
s šedavým až bělavým voskovým povlakem;
květní listeny dlouze a poměrně hustě chlupa-
té; listy na stopce jehněd ostře pilovité.

2n = 38 (extra fines)
Rozšíření v ČSR: Vyskytuje sevelmi roz-

troušené a nerovnoměrně v nížinách a pahor-
katinách, ve vyšších polohách ojediněle (max.:
Černá v Pošumaví, 720 m). Značná část lokalit
především ve vyšších polohách je druhotná.

T: 4. Loun.-lab. střed. (Bílina), 6. Džbán (Kačice), I I.
Stř. Pol. (Vestec u Křince), 16. Znoj.-brn. pah. (Brno-
Bystrc), 18.Jihomor. úv. (Brno-Hornĺ Heršpice; Lechovice
u Znojma: Mutěnice), 20. Jihomor. pah. (Zdounky), 21b,
Hornomor. úv. (Olomouc). — M: 28. Tep. vrchy (Stříbro),
31. Plz.pah. (Křimice; Strážov),37. Šum.-novohr.podh.
(Černáv Pošumaví),39.Třeboň pán. (Halámky: Lásenice),
49.Frýdl. pah. (Vesu Habartic),55.Ces.ráj (Malá Skála),
60. Orl. opuky (Castolovice; Kostelec nad Orlicí; Nové
Město nad Metuji), 63. Českomor. mezih. (ČeskáTřebová;
Svitavy),67. Českomor.vrch. (Štoky),68. Mor. podh. Vy-
soč. (Černá Hora; Jazovice: Třebíč: Veverská Bitýška), 76.
Mor. brána (Hranice), 80. Stř. Pobeč. (Rožnov pod Radho-
štěm), 84. Podbesk. pah. (Frýdek-Místek).

19. Salix repensL. — vrba plazivá Tab. 113/5
Salix repensLINNAEVSSp. PI. 1020, 1753.— Syn. : Sa-

lix arenaria L. Sp. PI. 1019, 1753incl. — S. argenteaSM.FI.
Brit. 3: 1059, 1804 inci.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 922,
II I l, 1112, 1381, }382 (S. rosmarinifolia admixt.!) et 1383.
— Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 3860 (ut S. incu-
bacea FRIES).

Keř 0,5-1,0(-2,0) m vys. se vzpřímenými vět-
vemi, polehlé nebo zahrnuté části snadno ko-
řenující. Letorosty tenké, chlupaté; pupeny
2,0-2,5 mm dl., chlupaté. Listy eliptické až po-
dlouhlé, čepel 1,5-2,5 cm dl., 0,8-1,1 cm šir., od-
dáleně pilovitá, hustě hedvábitě chlupatá, zříd-
ka jen slabě chlupatá; řapík 1-2mm dl. ; palisty
dobře vyvinuty. Jehnědy válcovité, 1,0-1,5 cm
dl. (samičí delší), 0,4-0,8 cm šir., přisedlé, na
bázi s několika malými opadavými šupinami.
Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky na bázi chlu-
paté nebo lysé. Samičí květy s přisedlým, chlu-
patým nebo lysým semeníkem, čnělka krátká,
blizny dvouzářezové až celistvé, červené; květ-
ní listeny tmavohnědé, dlouze chlupaté, nekta-
riová žlázka I, válcovitá. Dožívá se 30 let. IV-V
(kvete těsně před rašením listů, v pozdním létě
někdy podruhé). Chf, Ff.

2n = 38 (extra fines)

Varia bil ita : Značné proměnlivá dřevina, především
ve tvaru a oděni listů, pestíky buď zcela lysénebo chlupaté.
Exemplářes listy široceobvejčitými,hustěbělavěhedvábi-
tě chlupatými se'řadí k var. arenaria (L.) (u nás v okolí
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Doks a ve Frýdlantském výběžku), jinak rostouci hlavnë na
přimořských písčitých dunách z. a s. Evropy. Přechodnéty-
py k S. rosmarinifolia L. viz S. x ineubaceaL.

Ekologie a cenologie: Vlhké až rašelin-
né louky. Na písčitých až jílovitých půdách,
humózních až rašelinných, většinou na kyse-
lých podkladech, v Polabí však i na černavách.
Převážně ve společenstvech svazů Molinion
(diagnostický druh), Sphagno warnstorfiani-
Tomenthypnion (diagnostický druh) a Betulion
pubescentis.

Rozšířeni v ČSR: Zřídka až velmi vzácně
sevyskytující druh v s. a z. Čechách,hojně jen
v okolí Doks, s těžištěm v suprakolinním a sub-
montánním stupni (max.: Ceský les, u obce
Lesná, 680 m). S postupnou meliorací a kulti-
vací luk se stává stále vzácnější. A — Mapy:
SLAVÍK FKS 1990: 68.

T: I I. Stř. Pol. (Lysá nad Labem: Velenka - téměř vy-
hynulá). — M: 22. Halštr. vrch., 23. Smrč..26. Ces. les, 28.
Tep. vrchy, 31. Plz. pah., 47. Šluk. pah., 48. Luž. kotl.. 49.
Frýdl. pah. (dosti hojně), 52. Ral.-bez. tab. (hojně na Do-
kesku), 58. Sud. mezih, — O: 85. Kruš. hory.

Celkové rozšířeni : Západní, s. a stř. Evropa, jižně
do s. části Balkánského poloostrova, chybí v s. Skandiná-
vii. — Mapy: CHMELAŘ1976: map. 6: CHMEI.AŔet MEt.SEL
1976: 69: AFE 1976: 36.

20. Salix rosmaľinifolia L. vrba rozmarýnoli-
stá Tab. 113/1

Salix rosmarinifolia LINNAEUSSp. PI. 1020. 1753. —
Syn. : Salix repenssubsp. rosmarinĺfolia í L.) CEI.AK.Prodr.
FI. Böhm. 2: 137, 1871.

Exsiká ty: FI, Exs. Reipubl. Social. no
1536. — Extra fines: FI. Hung. Exs., no 647. — FI. Rom.

Exs., no 390 b-c et 1466(ut S. repens). FI. Siles. Exs.. no
801. — Herb. FI. Ross., no 2467 et 2468.

Keř m vys., kmínky do 2 cm
v průměru, s větvemi vzpřímenými, polehlé čá-
sti snadno kořenující. Letorosty tenké, chlupa-
té; pupeny 2,0-2,5 mm dt., chlupaté. Listy úzce
kopinaté, čepel 1,5-3,5 cm dl., 0,4-0,6 cm šir.,
celokrajná, přitiskle hedvábitě chlupatá: řapík
1-2 mm dl.; palisty jen slabě vyvinuty. Jehnědy
téměř kulovité, 0,8-1,2 cm dl., 0,8-1,0 cm šir.,
přisedlé, s několika malými opadavými šupina-
mi na bázi. Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky
chlupaté nebo lysé. Samičí květy s přisedlým,
chlupatým nebo lysým semeníkem, čnělka krát-
ká, blizny dvouzářezové, červené; květní liste-
ny tmavohnědé, krátce chlupaté; nektariová
žlázka l, válcovitá. Dožívá se 30 let. IV-V (kve-
te před rašením listů). Chf, Ff,

= 38 (ČSR: 63. Ceskomor. mezih.)
Va ria bi lita : Značně proměnlivá dřevina, především

v tvaru a odění listů a také v oděni semeníků. od zcela ly-
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sých po husté chlupaté. Územím ČSR probihá hranice
obou blízce přibuzných druhů. a to S. repensa S. rosmarini-
folia: přechodný typ mezi oběma druhy je možné hodnotit
jako S. x incubacea L. (viz Kříženci). Listy jsou kopinaté až
eliptické. nejširší uprostřed nebo ve spodni polovině. na
obou koncich stejnoměrně zúžené.

Ekologie a cenologie: Slatinné až raše-
linné louky, rašelinnébřeziny.Častěji na siliká-
tových podkladech. Především ve společen-
stvech svazů Molinion (diagnostický druh),
Sphagno warnsrorJiani-Tomenth.vpnion (dia-
gnostický druh), Salicion cinereae a Betulion
pubescentis.

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně až vzácné
od nížin do podhorského stupně s těžištěm
v mezofytiku, ojediněle i v montánním stupni
oreofytika (max.: Krkonoše, Horní Albeřice,
850 m: Šumava, U Tlustého Bartla u Horní Pla-
né, 850 m). Hojněji v Třeboňské a Budějovické
pánvi, na Kaplicku, v Opatovském rozvodi
a Nízkém Jeseníku. S postupující melioraci
a kultivací luk většina lokalit zanikla. — Mapy:
SLAVÍK FKS 1990: 68.

T: t. Doup. pah.. 25. Podboř. koti.. 15. Vých, Pol.. 18.
Jihomor. úv. — M: 31. PIZ. pah., 34. Plán. hřebe. 36. Horaž.
pah.. 37. Šum.-novohr.podh.. 38. Bud. pán.. 39. Třeboň.
pán., 42. Votic. pah.. 56. Podkrk„ 58. Sud. mezih.. 59. Orl.
podh., 60. Orl. opuky, 61. Dol. Poorl., 63. Českomor. me-
zih., 64. Říčan. pioš.. 67. Ceskomor. vrch.. 68. Mor. podh.
Vysoč,. 73. Hanuš.-rychleb. vrch.. 76. Mor. brána. 78. B.
Karp. les.. 80. Stř. Pobeč., 84. Podbesk. pah. — O: 88.
Sum., 89. Novohr. hory, 90. Jihl. 'vrchy. 91. Žďár. vrchy.
93c. Rých.. 96. Král. Sněž.

Celkové rozšíření : Středni. s. a v. Evropa, jižně do
s. Itálie a s. Bulharska; Sibiř (ca k 600 s. š.) na východ do
Zabajkalí a Mongolska, jižně do s. Kazachstánu. — Ma-
py: CHMELAŘ1976: map. 6: CliMLi et Ml I su 1976: 69:
AFE 1976: 37.

21. Salix myrtilloides L. — vrba borůvkovitá
Tab. 113/3

Salix myrtil/oides Sp. Pl, 1019. 17.53.

Keř 30-80 cm vys., kmínky do 2 cm v prů-
měru, s vystoupavými tenkými větvemi, k zemi
přitisklé větve lehce kořenující (řízky však za-
kořeň ují špatně). Letorosty tenké: pupeny
1,5-2,0 mm dl., lysé. Listy eliptické, čepel
1,3-2,0(-3,0) cm dl.. 0,6-1,0 cm Sir. (připomínaji-
ci vlochyni), celokrajná, oboustranně lysá: řa-
pík 1,5-2,0 mm dl., žlábkovitý; palisty téměř
chybějí. Jehnědy válcovité, 2,0-2,5 cm dl.,
0,6-0,8 cm šir., dlouze stopkaté, s několika listy.
Samčí květy se 2 tyčinkami, nitky lysé. Samičí
květy s dlouze stopkatým lysým semeníkem,
blizny ven zakřivené, dvoulaločné: květni liste-
ny malé, světlehnědé nebo růžové, téměř lysé:
nektariová žlázka l, úzce válcovitá. Dozrávající
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tobolky často tmavočervené, v každé chlopni
tobolky 3 základy semen. Dožívá se 30 let.
V (kvete s rašícími listy). Chf, Ff,

2n = 38 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Rašelinné louky,

zejména okraje vrchovišť. Na kyselých rašelin-
ných půdách, snáší stagnující vodu. Ve spole-
čenstvech svazů Eriophorion gracilis, Salicion ci-
nereae a Betulion pubescentis,

Rozšíření v ČSR: V současnédobě je zná-
ma z jediné lokality Prameny na Mnichovských
hadcích. Jinde postupně vyhynula, naposledy
sbírána v j. Čechách u Lutové (břehy Žofínské-
ho rybníka a Starého Hospodáře) v r. 1961. A
— Mapy: SLAVÍKFKS 1990: 69.

M: 28c. Mnich. had. (Prameny), 39. Třeboň. pán.
(u Lutovét; rašeliništěu Spolí t). —O: 88. Šum.(Knížecí
Pláne t: Strážný Ť), 92. Jiz. hory (Velká Jizerská louka t),
95, Orl. hory (Trčkov Ť).

Chybně udávána (většinou záměny se S. repens): M:
24. Hor. Poohří (Jalový Dvůr u Lokte), 28. Tep. vrchy (ra-
šeliniště Hůrky u Manětína), 58.Sud.mezih. (Řeřišný u Po.
lice nad Metují). —O: 91. Žďár. vrchy (Velké Dářko).

Poznámka: Na některých lokalitách, kde dříve ro-
stla Salix myrtilloides, sedosud vyskytuje kříženec S. aurita
x myrtilloides(— S. x onusta BESSER),viz Kříženci.

Celkové rozšíření: Severní a sv. Evropa, s. Asie.
Ve stř. Evropě jediné izolované lokality ve Švýcarsku,
v Bavorsku a v ČSR. Mapy: MEUSELet al. 1965:
115: CHMELAŘ1976: map. 5: CHMELAŔet MECSEL1976: 62:
AFE 1976: 35.

22. Salix hastata L. — vrba hrotolistá (v. šípová)
Tab. 1 12/5

Salix hastata sp. Pl. 1017, 1753.
Exsikáty: Extra fines: DOMINet KRAJINAFI. Cecho-

slov. Exs., no 143.

Celkové rozšíření: Severní polokoule převážně
v boreálním pásmu, jižnčji ostrůvkovitě ve vyšších horách
stř. a j. Evropy a Asie. — Mapy: MEUSELet al. 1965: 115:
CHMELAŘ1976: map. 14; CHMELAŘet MEUSEL1976: 55; AFE
1976: 40.

Druh se rozpadá na dvě subspecie. Nomi-
nátní poddruh se liší listy eliptickými, na bázi
zaokrouhlenými až klínovitými a řapíky delší-
mi než 3 mm. Nejblíže se vyskytuje ve sloven-
ských Karpatech, jinak v rozmezí téměř celého
areálu druhu. V ČSRjen subsp. vegeta.
(a) subsp. vegeta RECH. fil. — vrba hrotolistá

svěží

Salix hastata L. subsp. vegeta N. J. ANDERSSONex RE.
CHINGERfit. FI. Eur. I: 52, 1964. — S. hasłata a. vegeta N. J.
ANDERSSONMonogr. Salicum 172, 1867.

Keř 0,5-1,5(-2,0) m vys., kmínky do 3 cm
v průměru, s vystoupavými větvemi. Letorosty
tmavě šedohnědé, matné a lysé; pupeny 4-7

mm dl. Listy eliptické až okrouhle eliptické, če-
pel 3,5-4,5 cm dl., 1,6-2,0 cm šir., na bázi zao-
krouhlená až srdčitá, na líci zelená, na rubu
světlejší, s jemnou síťnatou žilnatinou, olysalá,
na okraji jemně ostře pilovitá, na podzim žlout-
noucí; řapík 2-3 mm dl.; palisty dobře vyvinu-
té, polosrdčité. Jehnědy válcovité, 2-4 cm dl.,
0,5-1,0 cm šir., krátce stopkaté, s několika ma-
lými listy na stopce. Samčí květy se 2 tyčinka-
mi, nitky lysé. Samičí květy se stopkatým, ly-
sým semeníkem, čnělka zřetelná, blizny ven za-
křivené, dvoulaločné; květní listeny narůžověle
světle hnědé, dlouze kadeřavě chlupaté; nekta-
riová žlázka l, džbánkovitá. Dožívá se 30 let.
VI-VII (kvete krátce před rašením listů). Ff.

2n = 38 (ČSR: 97. Hr. Jes.)
Ekologie a cenologie: Vlhké svahy po-

dél potoků, květnaté horské až subalpínské vy-
sokobylinné nivy, prameniště a vlhké sutě. Na
minerálně bohatších půdách, častěji na bazic-
kých podkladech. Ve společenstvech svazů
Adenostylion a Salicion silesiacae.

Rozšíření v ČSR: Vyskytuje se v karech
při lesní hranici a v subalpínskémstupni Hru-
bého Jeseníku.— Mapy: SLAVÍKFKS 1990:69.

O: 97. Hr. Jes. (Velká a Malá kotlina, svahy pod Petro-
vými kameny, sv. svah Šeráku).

Celkové rozšíření: Jižní Fennoskandie, hory stř.
Evropy.

23. Salir bicolor WILLD. — vrba dvoubarvá

Tab. 112/6

Salix bicolor EHRHARTex WiLLOENOWBer). Baumz. 339,
. — Syn.: Salix ph_vlicifolia auct. non L.1796

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1419 (ut S.
arbuscula). — Extra fines: FI. Hung. Exs., no 938.

Nízký až středně velký keř až do 1,5m vys.,
kulovitého vzrůstu ; větve silné, s lištami, Kmín-
ky do 5 cm v průměru, borka hladká, hnědoze-
lená; letorosty silné, žlutohnědé; pupeny vejco-
vité, přítupé, 2,5-3,0 mm dl., květní poněkud
delší, žlutohnědé, lysé. Listy eliptické, čepel
3,5-5,0 cm dl., 1,5-2,5 cm šir., tupě zašpičatělá,
na bázi klínovitá, téměř celokrajná nebo jen
s oddálenými zuby, pevná, na líci tmavozelená,
lysá, lesklá, na rubu sivozelená, někdy s ojedi-
nělými, přitisklými, ke špičce směřujícími chlu-
py, na podzim žloutnoucí; řapík 3-4 mm dl. ;
palisty slabě vyvinuté, polosrdčité, záhy opada-
vé. Jehnědy válcovité, početné, 1,6-2,5 cm dl.,
0,4-0,7 cm šir., přisedlé, na bázi s několika šupi-
novitými listeny. Samčí květy se 2 tyčinkami,
nitky ve spodní 1/2 chlupaté. Samičí květy s té-
měř přisedlým, přitiskle chlupatým semeníkem,
čnělka zřetelná, blizny ven zakřivené, dvouzá-
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řezové; květní listeny eliptické, hnědé, dlouze
chlupaté; nektariová žlázka l, válcovitá, na bá-
zi rozšířená. Jehnědy za plodu jen slabě se pro-
dlužující, v každé chlopni tobolky 5-7 základů
semen (semena klíčí buď hned po dozrání, ne-
bo až po přezimování). Dožívá se 20-30 let, plo-
dit začíná od 2--3. roku. VI (těsně před rašením
nebo současně s rašením listů). Ff.

= 76 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Prameniště, sub-

alpínské křoviny podél potoků. Převážně na si-
likátových horninách; chladnomilný a světlo-
milný druh. Ve společenstvech svazu Salicion
silesiacae.

Rozšíření v ČSR: Rostenajediné lokalitě
v Krkonoších (fyt. o. 93b) v Úpskéjámě ve Sně-
hové rokli (pouze samičí keře). A — Mapy:
SLAVÍK FKS 1990: 70.

Starší údaje (u Nových Hradů, okolí Prahy)
jsou mylné a vznikly záměnou s pěstovanou

Salix schraderianavrbou Schraderovou
WILLD.

Celkové rozšíření: Hory jz. a stř. Evropy (Pyrene-
je, Francouzské středohoří, Vogézy. Harz, Krkonoše).
Mapy: CHMELAŘ1976: map. 16 (incl, S. basaltica COSTE):
CHMELAŘet,MEUSEL 1976: 65; AFE 1976: 25.

Poznámka: V sadovnictví bývaji občas vysazovány
samči keře Salix schraderiana WILLD. (syn.: Salix bicolor
hort. non WILLD.)s jasně žluté zbarvenými větvemi, jinak
velmi podobné vrbě dvoubarvé, proto docházelo v minulo-
sti k záměnám a omylům (viz výše). Je pravděpodobné, že
se jedná jen o samči kultivar vrby dvoubarvé.

24. Salix lapponum L — vrba laponská
Tab. 112/4

Salix lapponum LINNAEUSSp. Pl. 1019, 1753. — Syn
Salix daphneola TAUSCHFlora 20: 343, 1837 incl. — S. are-
naria L. var. marrubiifolia TAI'SCHFlora 20/I : 339. 1837. —
S. lapponum subsp. marrubiifolia (TAUSCH)DOSTÁLFolia
Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.-Bot. 21: 3, 1984.

Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 925. —
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 1401e (ut S. argyroides). —
Extra fines: Herb. FI. Ross., no 2490a. — PI. Polon. Exs.,
no 406.

Keř 1,0-1,5 m vys., vzpřímeného vzrůstu,
s kmínky do 3 cm v průměru. Letorosty zpočát-
ku hustě chlupaté, později ± olysalé; pupeny
3-4 mm dl., květní až 7 mm dl., zašpičatělé, oly-
salé. Listy většinou podlouhlé, čepel 3-5 cm dl.,
1,2-1,5 cm šir., téměř celokrajná, při rašeni
s dlouhými, rovnými, záhy mizejícími chlupy,
později především na rubu kadeřavě vlnatá; řa-
pik 4-6 mm dl. ; palisty slabě vyvinuté, záhy
opadavé. Jehnědy válcovité, 2-4 cm dl., 0,8-1,4
cm šir. (samičí štíhlejší), přisedlé, s několika
opadavými listy na bázi. Samčí květy se 2 tyčin-
kami, nitky lysé. Samičí květy s téměř přised-
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lým, plstnatým semeníkem 3-4 mm dl.. čnělka
1,0-1,5 mm dl., blizny ohnuté, až 1,5 mm dl., až
k bázi dvouzářezové; květni listeny tmavohně-
dé, dlouze chlupaté: nektariová žlázka l, válco-
vitá, nahoře uťatá. Tobolky až 8 mm di., v kaž-
dé chlopni tobolky 5-6 základů semen. Dožívá
se 30 let. VI (kvete krátce před rašením listů).
Ff.

2n = 38 (ČSR: 97. Hr. Jes.)
Variabilita: Značné kolísá stupeň oděni listů i sc-

menĺků. Exempláře s listy i semeníky zcela lysými se ozna-
čuji jako var. daphneola (TAI..M'IÍ) WIMMIR: vyskytuje se
v celém areálu pouze v Krkonoších na Pančické louce.

Ekologie a cenologie: Subalpínská
vrchoviště a křoviny, vysokobylinné nivy. Pře-
vážně na silikátových podkladech. Ve spole-
čenstvech svazu Oxycocco-Empetrion herma-
phroditi.

Rozšíření v ČSR: Vzácný druh, vyskytují-
cí se pouze v Krkonoších a Hrubém Jeseníku.
A — Mapy: SLAVÍK FKS 1990: 70.

O: 93, Krk. (Pančickálouka: Labskálouka; Úpskájá-
ma), 97. Hr. Jes. (pod Tabulovými kameny nedaleko vrcho-
lu Pradědu, jen samičí keře).

Celkové rozšíření : Severní Evropa, z. Sibiř; jižněji
ostrůvkovité v horách: Francouzské středohoři, Sudety,
Karpaty a s. část Balkánského poloostrova. — Mapy: MEI
SELet al. 1965: 116; CHMELAŘ1976: map. 15: CilM1•í.AŘet
MEUSEL 1976: 59: AFE 1976: 41.

Poznámka : S. helvetica podobající se S. /appo-
num L., má větve křivolaké, pupeny tupé a listy eliptické.
V ČSSR roste pouze v Tatrách: dále v Karpatech a poho-
řich Balkánského poloostrova (odkud je chybné udávána
S. lapponum) a v Alpách. S. glabra Scop., někdy udávána
pro území ČSSR,roste pouze v Alpách.

25. Salix herbaceaL. — vrba bylinná
Tab. 112/1

Salix herbacea LINNAECSSp. PI. 1018, 1753.
Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 446.

Extra fines: DOMINet KRAJINAFI. Cechoslov. Exs., no 143.
FI. Rom. Exs., no 1206.— FI. Hung. Exs„ no 936.

Gerb. FI. SSSR, no 4518. — HAYEK FI. Stir. Exs., no I I

Drobný keřík s podzemními, kořenujícími
plazivými kmínky, nadzemní větévky vzpříme-
né, 2-10 cm vys., do 0,5 cm v průměru, jen s ně-
kolika listy. Letorosty lysé; pupeny 1,5-2,0 mm
dl., lysé. Listy eliptické až okrouhlé, čepel
0,8-2,0 cm dl., na bázi zaokrouhlená až slabé
srdčitá, vroubkovaně žláznatě pilovitá, obou-
stranně lysá a lesklá; řapík 1-3 mm dl.; palisty
chybějí nebo zcela drobné. Jehnědy elipsoidní,
0,5-0,7 cm dl., 0,4-0,5 cm šir., jen s 5-8(-10) kvé-
ty, vyrůstající na konci olistěných letorostů,
zpola zakryté nejbližšími listy. Samčí květy se 2
tyčinkami, nitky lysé. Samičí květy s krátce
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stopkatým, lysým semeníkem, čnělka krátká,
blizny ven zakřivené, dvoulaločné; květní liste-
ny eliptické, žlutozelené, někdy ± načervenalé,
olysalé; nektariová žlázka členěná do několika
laloků, rozmístěných kolem květu. Tobolky čer-
venavé, až 8 mm dl. Dožívá se 20 let. VII (kvete
zároveň s rašením nebo po vyrašení listů). Chf.

2n = 38(ČSR: 97. Hr. Jes.)
Variabilita: Málo proměnlivý druh. Jedinci s ná-

padně velkými listy se řadí k var. macrophyllaSER-

Ekologie a cenologie: Alpínské hole,
zpevněné droliny, vlhké skály, sněžná polička
a vyfukované skalní štěrbiny. Vesměs na siliká-
tových horninách. Diagnostický druh svazů Sa-
licion herbaceae a Drepanocladion exannulati.

Rozšíření v ČSR:Vzácnýdruh, vyskytují-
cí se pouze v subalpínském stupni Krkonoš
a Hrubého Jeseníku. A — Mapy: SLAVÍK in
Květena ČSR I :74, 1988:SLAVÍKFKS 1990:71.

O: 93. Krk. (Studniční stěna: Studniční hora: Malá
Kotelná jáma t - lokalita zanikla r. 1925:Malá Sněžná já-
ma - již v Polsku), 97. Hr. Jes. (Tabulové a Petrovy kame-
ny; Velká kotlina).

Celkové rozšířeni: Arktické a boreální pásmo
Evropy a Severní Ameriky, jižněji ostrůvkovitě v pohořích:
Pyreneje, Apeniny, Alpy. Sudety, Karpaty a pohoři Bal-
kánského poloostrova. — Mapy: MEUSELet al. 1965: 114:
CHMELAŘ1976:map. 22; CHMELAŘet 1976: 59: AFE
1976: 18.

Význam : Dosti často pěstována jako okra-
sná dřevina na skalkách.

Pozn ám ka : Ze subalpínských druhů vrb poléhavého
až plazivého vzrůstu bývají občas na skalkách pěstovány
další druhy; 3 z nich, domácí v SSR, jsou pojaty do kličů
(bez číselného označeni) a dále je uveden jejich velmi
stručný popis.

Satir reticulata L. — vrba síťnatá Tab. 112/3

Plazivý keřík s listy široce eliptickými až okrouhlými,
čepel celokrajná, cm dl.. 1,5-2,8 cm šir., kožovitá, na
rubu šedobílá, s vyniklou síťnatou žilnatinou. Roste v Malé
Fatře a v Tatrách.

Salix alpina Scop. — vrba alpská Tab. 112/7

Poléhavý keřík s plazivými kmínky a vystoupavými vě-
tvemi. Listy eliptické, čepel 1,3-2,5 cm dl., 0,8-1,4 cm šir.,
celokrajná, na rubu olysávajici, na okraji řídce chlupatá.
Jehnědy jsou nápadně růžové až fialové. Roste v Belan.
ských a Nizkých Tatrách a v Malé, vzácné i ve Velké Fatře.

Salix retusa L — vrba uťatá Tab. 112/2

Poléhavý keřík s větvemi husté kryjícími půdu. Listy
obvejčité. čepel 1,5-3.0 cm dl., 0.8-1,5 cm šir., oboustranně
i na okraji čepele lysá. Roste v Tatrách a Malé Fatře.

26. Salix cv. Americana — vrba americká

Tab. 109/2

Nízký prutnatý keř poléhavého vzrůstu;

borka starších větví charakteristicky rozpraska-
ná (jako u lísky). Letorosty při rašení převislé;
pupeny nápadně ostře špičaté. Listy kopinaté,
čepel 6-10 cm dl., 1,2-2,2 cm šir., na bázi srdči-
tá, na rubu olysalá, jen na střední žilce chlupa-
tá, šedavá, při rašení červená: řapík 4-15 mm
dl., pýřitý; palisty ledvinité, velké, hrubě pilovi-
té, vytrvalé. Jehnědy válcovité, 1,8-3,5 cm dl.,
0,8-1,0 cm šir., Samčí květy se 2 tyčinkami, nit-
ky do 1/3-2/3srostlé, lysé, prašníky před rozkvě-
tem červené; květní listeny černé, dlouze chlu-
paté: nektariová žlázka l.

Pouze prašníkový klon nejasného původu,
snad kříženec severoamerických druhů Salix
cordata MłcHX x S. gracilis N. J. ANDERSSON.
Do Evropy introdukována asi r. 1885. Dosti ča-
sto pěstována v prutnících, kde je ceněná pro
červenavě zbarvené „proutí” a také vysazována
ke zpevňování břehů.

Kříženci

Pro vrby je charakteristická vysoká schop-
nost ke křížení; tato schopnost je však řadou
autorů značně přeceňována, a tak můžeme na-
jít i ve velmi důkladných a kritických flórách
často značně fantastické „literární” křížence.
Poměrně časté je také tvrzení, že se v přírodě
vyskytují především kříženci, zatímco „čistých”
druhů je prý poskrovnu.

Kritickým studiem především v terénu, ja-
kož i pěstováním v kultuře se postupně ukáza-
10, že množství udávaných kříženců vrb z úze-
mí CSR je značně přehnané a že ve skutečnosti
se spontánní kříženci vyskytují v přírodě po-
měrně zřídka. Rozlišujeme 2 typy kříženců:

a) První skupinu tvoří kříženci často se opa-
kující a běžně se vyskytující. Nacházíme je
v obou pohlavích stejně často, a to i tehdy, ne-
rostou-li v blízkosti rodičovské druhy. Navzá-
jem se dobře opylují a kříží se také velmi snad-
no s rodičovskými druhy, což způsobuje velkou
znakovou proměnlivost a často obtížnou deter-
minaci. Tento typ hybridů se může křížit i s ně-
kterým dalším druhem, a to je pak nejčastější
případ vzniku trojnásobných kříženců, kteří se
však ve volné přírodě vyskytují velmi vzácně.
Rodičovských kombinací tohoto prvního typu
kříženců je z území ČSR známo celkem 6; na
lokalitách se vyskytují často ve větším množ-
ství.

1 x 5. Salix alba x fragilis Salix x rubens
SCHRANKBaier. FI. 1: 226, 1789.

Syn.: Salix x russelliana SSM.FI. Brit. 3: 1045,

Salix

1804.
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Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 934 et
935. — Herb. FI. Bohem., no 1412, 1413 (ut S.fragi-
lis c flavissima TA(.SCH)et 1413b (ut S. gracilenta T..\I.SCH/j
brachycarpa TAVSCH).— Extra fines: BAE.NITZ.Herb. Eur.,
no 8622. — FI. Rom. Exs., no 3151 (ut S.fragilis). EK
FI. Stir. Exs., no 941. — HOFMANN PI. Crit. Saxon.. no 551.

Kříženec celkově intermediární, častí jsou
zpětní kříženci. Letorosty špinavě žlutozelené,
lámavé, listy na rubu více či méně chlupaté, na
okraji hrubě pilovité. Nektariová žlázka l. Roz-
šířena po celém území od nížin do podhor-
ských poloh, hojně též vysazovaná.

5 x 6. Salixfragilis x pentandra = Salix x
meyeriana ROSTKOVin WTLLD.Berl. Baumz. ed.
2, 427, 1811.

Sy n.: Salix x euspidata SCHL Prodr. FI. Starg.
suppl. 47. 1819.

Exsi kát y : PETRAKFI- Bohem. Morav. Exs., no 440 (ut
S. fragilis x triandra) et 928. Extra fines: BAENITZ Herb.

Eur., no 8057 (ut S. alba x pentandra) et 8058. Herb. FI.
Ross., no 2259.

Kvete později než S. fragilis; u samičích je-
dinců vytrvává plodenství až do zimy; v sam-
čích květech jsou 3-4 tyčinky. Větve nejsou tak
lámavé jako u S. fragilis. Roztroušeně v místě
výskytu obou rodičů, především na zrašelině-
lých loukách podhorských poloh.

10 x 13. Salix caprea x silesiaca = Salix x
subcaprea N. J. ANDERSSONMonogr. Salicum
67, 1867.

Syn.: ? Salix x fagifolia W. et K. in WILLI). Sp. PI.
4/2: 704, 1805.

Exsikáty: PETRAkFI. Bohem. Morav. Exs., no 445 et
. — FI. Exs. Austro-Hung., no 1464. — Extra fines:1370

CALLIERFI. Siles. Exs., no 955 (ut S. caprea x cinerea).

Listy při rašení načervenalé, na rubu jen
slabě chlupaté, též semeníky jen slabě chlupa-
té. Častý kříženec v horských polohách,
v oblastech společného výskytu obou rodičů té-
měř všude.

11 x 12. Salix aurita x cinerea = Salix x mul-

tinervis DÖLL FI. Baden 2: 516, 1858.

Exsikáty: CALLIERFI. Siles. Exs„ no 956 et 957. —
Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no 3231 (ut S. aurita x
cinerea x nigricans). — Herb. FI. Ross., no 2275.

Letorosty a pupeny slabě chlupaté, čepel
listů mírně svraskalá.Častěji jen v j. Čechách,
jinde poměrně vzácné.

11 x 13, Salix aurita x silesiaca = Salix x sub-

aurita N. J. ANDERSSONMonogr. Salicum 67,
1867.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1206.
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— P}TRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 1120 (ut S. x subci.
nerea N. J. ANDERSON) et 1366.

Listy při rašeni Slabč načervenalé, semeníky
slabě chlupaté. V mistč společného výskytu
obou rodičů, hlavně v podhůří Krkonoš a Jese-
níků.

16 x 17. Salix purpurea x viminalis — Salix x
rubra Her,s. FI. Angl. 364, 1762.

Exsi kát y: PLIRAK FI. Bohem. Morav. Exs., no
936-938. 1123, 1379 et 1380. — Herb. FI. Bohem..
no 1369(ut S. helix L.), 1371. 1373b (ut S. rubra angusti.fi,-
lia TAI'SCH), 1373c (ut S. helicifolia TAt:scy). — Extra fines:

BAENtTZ Herb. Eur., no 8069. — c At FI. Siles. E.xs,. no
FI. EXS. Au•948, 949 (ut S. purpurea x repens) et 1165. —

HAYEK FI. Stir. Exs.. no 945. —stro-Hung., no 1456, —
Herb. FI. Ross.. no 2344 et 2345.

Letorosty v mládí pýřité, později lysé: listy
v mládí hedvábitě chlupaté, později svrchu lysé
a na rubu olysávající; nitky tyčinek do 1/2 sro-
stlé, semeníky krátce chlupaté. Velmi často pes-
tována v prutnících, ale také spontánně roz-
troušeně po celém území, hlavně v nižších po-
lohách.

b) Druhou skupinu tvoří vzácně se opakuji-
cí kříženci, které zpravidla nacházíme jen tam,
kde spotu rodičovské druhy rostou ve větším
množství. Přitom jde obvykle jen o jednotlivé
exempláře buď jednoho, nebo druhého pohla-
ví. U tohoto typu kříženců nedochází ke zpět-
nému křížení s rodičovskými druhy ani se dále
nekříží s dalšími druhy. Znaky kříženců jsou
proto intermediární, nevznikají žádné přechod-
né typy, a proto jejich determinace nečiní zpra-
vidla velkých obtíží. Patří sem tito kříženci:

í x 6. Salix alba x pentandra = Salix x he-
xandra EHRH. Beitr. Naturk. 7: 138, 1792.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs, Austro-Hung.. no
1440. — Herb. FI. Ross., no 2457.

Listy zpočátku hedvábitě chlupaté: tyčinky
zpravidla 4. Především tam, kde se S. pentan-
dra vyskytuje v nižších polohách, aby se dosta-
la do kontaktu seS. alba, např. sv.Čechy.

10 x 9. Salix caprea x elaeagnos Salix x
oleifolia VILL. Hist. Pl. Dauph. 3: 784, 1789.

Syn, : Salix x hircina KER.NFRVerh. Zool.-Bot. Ges.
Wien 14: 99, 1864.

Exsikáty: Extra fines: MAGNIERFI. Select. Exs.. no
3116.

Listy na okraji slabě podvinuté; jehnědy
poněkud ohnuté; tyčinky na bázi zčásti srostlé
a květní listeny na okraji slabë zvlněné. Pouze
v Moravskoslezských Beskydech.
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12 x 9. Salix cinerea x elaeagnos = Salix x
capnoidesKERNERin BECKFI. Nieder-Österr. I :
297, 1890.

Podobná předešlé, na větvích po sloupnutí
kůry patrné lišty. Pouze v Moravskoslezských
Beskydech.

9 x 16. Salix elaeagnos x purpurea = Salix x
bifida WULF. FI. Norica Phaner. 780, 1858.

Syn. : Salixx wichuraePOKORNYÖsterr.Holzpfl. 97,
1864 non N. J. ANDERSSON.

Exsikáty: Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no
263. — Fl- Rom- EXS.,no 2727b (ut S. elaeagnos).

Nitky tyčinek zcela nebo částečně srostlé;
semeníky velmi krátce stopkaté, hedvábitě pýři-
té. Pouze v Moravskoslezských Beskydech.

10 x 12. Salix caprea x cinerea — Salix x rei-
chardtii KERNER Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 10:

249, 1860.

Listy na rubu plstnaté, i dvouleté větévky
řídce chlupaté; na větvích po sloupnutí kůry
patrné lišty. Poměrně zřídka se vyskytujíci kří-
ženec, např. ve fyt. o. 6. Džbán (Kladno; Lány;
Smečno), 15c. Pard. Pol. (Pardubice), 52.
Ral.-bezd. tab., 88. Šum., 91. Žďár vrchy.

10 x 16. Salix caprea x purpurea = Salix x
wimmeriana GR. et GODR. FI. Fr. 3: 130, 1855.

Syn.: Salix x maunternensis KERNERVerh. Zool.-Bot.
Ges. Wien 10: 261, 1860.

Exsikáty: Extra fines: BAENITZ Herb. Eur., no
3102-3103 et 8046. — DÖRFt.ERHerb. Norm„ no 3982. —
FI. EXS. Austro-Hung., no 1467 (ut S- aurita x purpurea)
1468 et 1469.

Listy v mládí na rubu řídce hedvábitě chlu-
paté, později oboustranně olysalé, na rubu še-
davé až modrozelené, palisty slabé vyvinuté;
jehnědy vzpřímené, menší než u S. caprea, po-
někud zahnuté; tyčinky 2, na bázi srostlé; se-
meníky stopkaté, stopka ca zdéli 1/2 semeníku.
Roztroušeně po celém území.

10 x 17. Salix caprea x viminalis = Salix x
smithiana WILLD. Enum. PI, Horti Bot. Berol.
1008, 1809. Tab. 109/7

Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 325.
929, 930, 1024(S. caprea admixt.!), 1122a et b (ut S. cinerea
x viminalis), 1126, 1371 et t 372. — Extra fines: CALLIERFI.
Siles. Exs., no 471, 1267 et 1268.

Letorosty řídce přitiskle chlupaté; listy ko-
pinaté: květní pupeny olysalé, jejich šupiny
praskají a opadávají až těsně před rozkvětem;
větévky po sloupnutí kůry bez lišt. Roztroušeně
až vzácně po celém území. Spontánní, ale také

často vysazovaná jako medonosná dřevina
a v prutnících, tzv. „francouzská jíva”.

11 x 10. Salix aurita x caprea
Syn. : Saar caprea L. subsp. capreola KERNERex N. J.

ANDERSSONMonogr. Salicum 79, 1867.

Listy menší než S. caprea, na rubu nejsou
plstnaté; na větvích po sloupnutí kůry slabě pa-
trné lišty. Zřídka se vyskytující kříženec, např.
ve fyt. o. 15c. Pard. Pol., 67. Českomor. vrch.,
85. Kruš. hory, 95. Orl. hory.

11 x 16. Salix aurita x purpurea = Salix x
dichroa DÖLL FI. Baden 2: 511, 1858.

Syn.: Salix x kochiana HARTIG Vollst. Naturgesch.
Forsti. Culturpfl. Deutschl. 27, 1850 non TRAUTV.,nom. il-
leg. — S. x auriroides KERNERVerh. Zool.-Bot. Ges. Wien
10: 257, 1860.

Exsikáty: CALLIERFt. Siles. Exs., no 469, 951 et 952.
— Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 1467.

Listy při sušení většinou černající; jehnědy
připomínající S. purpurea, ale jen slabě ohnuté;
tyčinky 2, nitky na bázi srostlé; semeníky stop-
katé, stopky ca zdéli 1/2 semeníku. Vzácně se
vyskytující kříženec v areálu obou rodičů, na-
př. ve fyt. o. 27. Tachov. bráz., 38. Bud. pán.,
67. Českomor. vrch. Dřive vysazovanýsamčí
klon.

11 x 17. Salix aurita x viminalis — Salix x

fruticosa DöLL FI. Baden 2: 515, 1858.
E xsikáty : Extra fines: CALĽER FI. Siles. Exs., no 700.

Listy kopinaté, na rubu hedvábitě chlupaté
až plstnaté; jehnědy jako u S. aurüa, na větév-
kách po sloupnutí kůry patrné lišty. Dosti vzác-
ně se vyskytující kříženec, např. ve fyt. o. 39.
Třeboň. pán. (u rybníka Svět), 53. Podješ. (Ja-
novice), 63. Ceskomor. mezih. (Svitavy), 67.
Českomor.vrch. (Jiřín; Větrný Jeníkov).

11 x 19. Salix aurita x repens Salix x ambi-
gua EHRH.Beitr. Naturk. 6: 103, 1791.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 1110
(S. aurita admixt.!). — Extra fines: CALLIERFI. Siles. Exs.,
no 960.

Listy drobnější než u S. aurita, čepel listů
slabě vrásčitá; na větévkách po sloupnutí kůry
slabě patrné lišty; palisty slabě vyvinuté; seme-
níky dlouze stopkaté, stopka zdéli ca 1/2 seme-
níku. Velmi vzácný kříženec, častěji jen ve fyt.
o. 52. Ral.-bez. tab. (Máchovo jezero).

11 x 20. Salix aurita x rosmarinifolia = Salix
x plicata FRIESFI. Halland. 148, 1817.

Exsikáty : Extra fines: Herb. FI. Ross., no 2296 (ut S.
aurita x repens), 2462 (ut S. aurita x repens) 2463 a et b.
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Podobá se předchozímu kříženci, ale listy
jsou podlouhlé, na obou koncích zúžené. Zná-
mý z těchto fyt. o.: 37. Šum.-novohr.podh.
(Kaplice; Nové Hrady), 38. Bud. pán. (Třebeč),
39. Třeboň. pán., 56. Podkrk. (Jilemnice), 63.
Českomor. mezih. (Opatov), 67. Ceskomor.
vrch. (Počátky), 71. Drah. vrch. (Pavlov u Bos-
kovic).

11 x 21. Salix aurita x myrtilloides = Salix x
onusta BESS.Enum. Pl. Volhyn. 78, 1821.

Syn..- Salix x rugulosa N. J. ANDERSSONMonogr. Sali-
cum 97. 1867.

Exsikáty: Extra fines: DÖRFLERHerb. Norm., no
4949. — MAGNIER FI. Select. Exs., no 2841.

Listy eliptické, na okraji nepravidelně od-
dáteně pilovité, žilnatina na rubu silně* vyniklá,
palisty slabě vyvinuté. Velmi vzácně se vyskytu-
jící kříženec,zjištěn ve fyt. o. 26.Čes.les (Mýto
u Tachova), 39. Třeboň. pán. (Lutová, dosti hoj-
ně), 67. Českomor. vrch. (Nová Bystřice), 90.
Jihl. vrchy (Blato), 95. Orl. hory (Trčkov). A

12 x 13. SalĹr cinerea x silesiaca = Salix x
subcinerea N. J. ANDERSSONMonogr. Salicum
67, 1867.

Letorosty a dvouleté větévky pýřité; listy
při rašení načervenalé, v mládí na rubu šedě
chlupaté, později jen na žilnatině, žilnatina na
rubu silně vyniklá; semeníky chlupaté. Je znám
pouze z fyt. o. 93. Krk.

Poznámka: S. silesiaca se daleko častěji kříží se S.
caprea nebo S. aurita než se S. cinerea.

12 x 16. Salix cinerea x purpurea = Salix x
pontederana WILLD. Sp. Pl. 4: 661, 1805.

Syn. : Salix rakosiana BORB.Österr. Bot. Z. 33: 360,
1883.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs.. no 1373.
— Extra fines: BAENITZHerb. Eur.. no 86t5 et 8616. —
LIER FI. Siles. Exs., no 467. — DÖRFLERHerb. Norm., no
5521. — FI. Exs. Austro-Hung., no 1466.

Letorosty v mládí plstnaté, později olysalé;
alespoň některé listy vstřícné, v mládí hustě
hedvábitě chlupaté, později na líci lysé, na ru-
bu krátce hedvábitě chlupaté a olysávající; ty-
činky 2, s nitkami do 1/2 srostlými, prašníky
zpočátku červené; semeníky krátce stopkaté,
stopka nejvýše zdéli 1/3semeníku. Vzácně v mí-
stě společného výskytu obou rodičů, známa
z fyt- o. 61. Dol. Poorl., 67. Českomor. vrch.

12 x 17. Salix cinerea x viminalis = Salix x
dasycladosWIMM.Flora 32: 35, 1849pro sp.

Tab. 109/5
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Syn. : Salix x holosericea WILLI). Berl. Baumz. 158.
S. x rugosa I-I.ev. in F. HANBURYLondon Catal.1796. —

Brit. PI. ed. 8. 1293, 1886 non SER.
Exsikáty: Extra fines: MAGMERFI. Select. Exs., no

2062.

Podobá se velmi S. x smithiana WILI D., má
však letorosty odstále chlupaté, listy úzce po-
dlouhlé, nejširší uprostřed čepele; květní pupe•
ny výrazně chlupaté, jejich šupiny praskají již
v průběhu zimy, takže vyčnívá část jehnědy, na
větvích po sloupnutí kůry dobře patrné lišty.
Kříženec je často vysazován jako medonosná
dřevina i v prutnících, především pestíkový
klon. Spontánní velmi zřídka, především v níži-
nách v oblasti lužních lesů.

Poznámka: Od tohoto křižence je třeba odlišovat
S. burjatica NASAROV(— S. dasyclados auct. ross.). což je
statná vrba blízce příbuzná se S. viminalis, která má souvis-
lý areál v evropské a asijské části SSSR.

16 x 13. Salix purpurea x silesiaca = Salix
x siegertii N. J. ANDERSSONin A, DC. Prodr.
syst. Natur. 16/2: 313, 1868.

Listy při rašení načervenalé, alespoň někte-
ré vstřícné nebo šikmo vstřícné, palisty menší
než u S. silesiaca: nitky tyčinek ve spodní
1/2 srostlé; semeníky slabě pýřité, stopkaté,
stopka ca zdéli 1/2 semeníku. Roztroušeně
v horských oblastech,např. ve fyt. o. 91.Žďár.
vrchy (Vlachovice), 93. Krk., 95. Orl. hory
(Trčkov), 97. Hr. Jes. (Karlov; Velká kotlina:
u Rýmařova).

16 x 19. Salix purpurea x repens Salix x
doniana SM. Engl. FI. 4: 213, 1828 pro sp.

Exsikáty: PErkAK FI. Bohem. Morav. Exs., no 444
a et b. — Extra fines: BAENITZ Herb. Eur.. no 8649.

Listy v mládí hedvábitě chlupaté, později
olysávající; palisty většinou chybějí; tyčinky 2,
nitky zčásti srostlé; semeníky krátce stopkaté,
stopka zdéli 1/4 semeníku. Vzácný kříženec
známý z fyt. o. 52. Ral.-bez. tab. (Máchovo je-
zero).

16 x 20. Saliľpurpurea x rosmarinifolia — Sa-
lix x parviflora HOSTSalix l: 14, tab. 49, 1828.

Exsikáty: Extra fines: Herb. FI. Ross., no 2347 (ut
Salix purpurea x repens).

Velmi podobný předešlému kříženci, listy
čárkovitě kopinaté. Vzácně v místě společného
výskytu obou rodičů.

18 x 17. Satir triandra x viminalis = Salix x
mollissima EHRH. Beitr. Naturk. 6: 101, 1791.

Tab. 109/3
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Syn. : Salix x hippophaeifolia . FI. Paris ed. 2,
514, 1799.

Listy úzce kopinaté; tyčinky 2 nebo 3, nitky
pýřité; semeník lysý nebo pýřitý, blizny dlou-
hé. Občas vysazována v prutnících.

19 x 20. Salix repens x rosmarinifolia = Salix
x incubacea L. Sp. Pl. 1020, 1753 pro sp.

Listy 3-5x delší než široké, na obou kon-
cích stejnoměrně zúžené; jehnědy kulovitě vej-
covité. Vzácně ve fyt. o. 15. Vých. Pol., 37.
Šum.-novohr. podh., 38. Bud. pán., 39. Třeboň.
pán.

22 x 13. Salix hastata x silesiaca = Salix x
chlorophana N. J. ANDERSSONMonogr. Salicum
178, 1867.

Rašící listy načervenalé, listy poněkud
svraskalé; květní listeny kadeřavě chlupaté.

2. PopulusL — topol

Velmi vzácný kříženec, známý pouze z fyt. o.
97. Hr. Jes.(Šerák; Velká kotlina).

23 x 13. Salix bicolor x silesiaca Salix x

paxii WOLOSZCZAKÖsterr. Bot. Z. 41: 233, 1891.
Listy poněkud svraskalé, v mládí načerve-

nalé, palisty větší než u S. bicolor; semeníky
slaběchlupaté.Pouzev okolí Úpskéjámy v Kr-
konošich.

24 x 13. Salix lapponum x silesiaca = Salix x
nepetifoliaJ. et C. PRESLFI. Čech. 205, 1819
pro sp.

Mladé listy načervenalé, na rubu slaběji
chlupaté než u S. lapponum, také semeníky jen
slabě chlupaté až olysalé. Pouze ve fyt. o. 93.
Krk. (Pančická louka; Labský důl: Studniční
hora; Luční hora; Luční bouda; Úpská jáma).

Populus LINNAEUSsp. Pl. 1034, 1753. — Syn. : Tremula DUMORT.•Bijdr. Natuurk. Vetensch. I: 46, 1826.
Lit. : SCHNEIDERC. (1932): Die bisher bekannten PappeI-Bastarde. Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 44:25-30. CANDS-

DALEL. S. (1938): The black poplars and their hybrids, cultivated in Britain. Oxford. — HESMERH. (1951): Das Pappel-
buch. Bonn. — MÜLLERR. (1954): Wirtschaftspappelsorten: Erfahrungen und Ergebnisseder Identifizierung von Nutz-
pappeln. Stuttgart. — BUGALAW. (1956): The North-American poplars of the Aigeiros section and their influence upon
cultivation of the poplar in Europe. Roczn.Dendrol. II: 225-261.— M0TTLJ. et ŠPALEKV. (1961): Pěstujemetopoly.
Praha,

Dvoudomé opadavé stromy. Pupeny kryté střechovitě několika šupinami. Listy střídavé, dlou-
ze řapíkaté, palisty záhy opadavé. Květenství převislé jehnědy; květy jednopohlavné, stopkaté,
v paždí zubatých až dřípených listenů, pod květem pohárkovitý terč bez nektarií. Samčí květy
s 8(-30) tyčinkami. Samičí květy s gyneceem srostlým ze 2(-4) plodolistů, vajíčka četná; čnělka
zpravidla chybí. Plod tobolka otevírající se 2-4 chlopněmi. Semena elipsoidní až kyjovitá, drobná,
krátce chlupatá. — 40-110 druhů v boreálním až subtropickém pásmu s. polokoule.
gam. Anemochor.

— Anemo-

2

3

la

b
2a

b

b
4a
b

5a

b

6a

b

Listy na rubu bělavě až šedavě plstnaté, v dospělosti někdy olysávající
Listy na rubu ani v mládí plstnaté, nejvýše jen roztroušeně pýřité
Listy na prodloužených větévkách dlanitolaločné, na rubu hustě bělavě plstnaté; květní listeny
vejčité až obvejčitě klínovité, mělce zubaté 1. P. alba

Listy na prodloužených větévkách hrubě nepravidelně zubaté až mělce laločnaté, na rubu ten-
ce šedavě plstnaté; květní listeny vějířovité, hrubě zubaté až třásnité

1 x 2. P. alba x tremula
Listy na okraji bez chrupavčitého prosvítavého lemu
Listy na okraji se zřetelným chrupavčitým prosvítavým lemem
Řapíky listů výraznězploštělé,čepelokrouhlá ažokrouhle vejčitá
Řapíkylistů oblé,čepelneníokrouhláani okrouhlevejčitá

4

6
2. P. tremula

5

Čepel kosočtverečněeliptická až obvejčitá, řapík 0,5-2,5cm dl.: letorosty lysé; pupeny
5. P. simonii1,0-1,6 cm dl.

Čepelsrdčitá, řapík 3-7cm dl. ; letorostypýřité; pupeny 1,8-2,5cmdl. 6. P. x gileadensis
Čepel na okraji krátce brvitá, na bázi obvykle s 1-2žlázkami; letorosty na průřezu hranaté;
kmen zpravidla bez boulí, hladký 4. R x canadensis

Čepel na okraji nebrvitá, na bázi bezžlázek; letorosty na průřezuoblé; kmen obvykle s velký-
mi boulemi, svalcovitý 3. P. nigra
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