
chlupatou stopečkou (perikladium), přeměňující
se za plodu v masíčko. Češule na vrcholu
s 5 vzpřímenými, 0,6—0,8 mm dl. cípy vytrvalého
kalíšku, střídajícími se s 5 cípy vytrvalého kali-
cha; tyto cípy u chasmogamických květů vzpříme-
né, až 2,5 mm dl., u kleistogamických květů
dovnitř zavinuté, tvořící asi 1 mm dl. chocholku.
Korunních lístků 5, obvejčité až šir. obvejčité,
4—5 mm dl., většinou na vrcholu mělce vykroje-
né; tyčinek 5—7; čnělky 2, blizny hlavaté. Zralá
češule (včetně masíčka) 5—6 mm dl., téměř kulo-
vitá, hnědavá, ± náhle zúžená v bělavé hustě
chlupaté masíčko; v zdřevnatělé češuli většinou
jen 1(—2) nažky (převážně z kleistogamických
květů), Nažka šir. elipsoidní, asi 2,5 mm dl.,
hnědá, hladká. kliď, (G).

2n = 42 (čR: 82. Javorn.)
Variabilita: V ČRjen v nominátnĺmpoddruhu(subsp.

agrimonoides), který je minimálně variabilní jak v naší zápa-
dokarpatské arele, tak i v horách Wuvislého rozšffenĺ v subme-
ridionálnĺm pásu. Značné rozdjly jsou hlavně v květech u růz-
ných rostlin, ale i na téže rostlině: po oplození květů chasmo-
gamických vznikají češule s delšími, ± přímými kališními
cípy, tyčinkami na dlouhých nitkách a čnělkami přesahujícími
vytrvalý kalich; češule z kleistogamických (zelených) květů
mají vzpřímený pouze kalšek, kratší kališní cípy, které tvoří
na vrcholu češule těsným klenbovitým zahnutím dovnitř I mm
dl. hlavičku, v níž jsou uzavřeny tyčinky s krátkými nitkami
a pestflcy.

Ekologie a cenologie: Většinou světlejší
lesy a křoviny, ale i světliny stinných lesů s jeh-
ličnany, lesní cesty, paseky, lesní okraje, ale i k le-
sům přilehlé louky a pastviny. Druh je na stano-
vištích jen řídce roztroušený a není mimo dobu

8. Sanguisorba L. — krvavec*)

květu nápadný. Myrmekochorie umožňuje jen
malé změny v obrazu rozšíření. Je druhem slabě
hemerofilním. Půdy svěží, humózní, s širším roz-
sahem pH (od kyselých až po slabě alkalické,
často vápnité). Fytocenologicky nevyhraněný druh
především tříd Querco-Fagetea a Trifolio-Gera-
nietea, vzácněji i ve společenstvech svazů Violion
caninae a Atropion bella-donnae.

Rozšíření v ČR: Pouzev karpatskéčástiv.
Moravy v suprakolinním a submontánním stupni
(max. do 800 m); tento výskyt je součástí reliktní
západokarpatskéarely a byl zřejmě podpořen lesní
pastvou. — Mapy: RUŽIčKA et GAJARSKÝ1962:
163;AČSSR1966:map.22.3;SLAVÍKin Květena
ČR 4: 33, 1995.

M: 78. B. Karp. les. (okolí Brumova a Bylnice), 79. Zlín.
vrchy (v. část od linie 80a. Vset.
kotl„ 81. Host. vrchy (jen jv. cíp), 82. Javorn.

Údaj z 13a.Rožď.tab.(opukovéstránčnadŽehuňským
—ŽOFAKHradeckýKraj 1957:27,1957)je nedolo-

žený a pravděpodobně spočívá na detenninačnĺm omylu;
kdyby sepotvrdila jeho správnost, šlo by bezpochyby o zavle-
čenĺ nebo o úmyslné vysazení.

Celkové rozšíření: Hory Středozemí od Itálie (včetne
Sicflie) po arménskou část Turecka (subsp. pouzarii SKALICKÝ
v Řeckua v Turecku.tranzitnítypyještěv horáchjugoslávské
Makedonie a v pohoří Rila v Bulharsku, vše ostatní nominátnĺ
poddruh) a v submeridionálním pásu od pahorkatiny do pod-
hůřĺ Alp v s. Itálii přesjv. Rakousko a jz. Maďarsko po j. část
Rumunska (s. hranice souvislého zonálnnło rozšfrení). Arela na
v. Moravě a z. Slovensku je reliktnmo charakteru. sporná je
původnost arely v jz. Německu. Jednoznačnědruhotný výskyt
je v s. části Velké Británie, u Hamburku,ve Švýcarsku
a u Mnichova; patrně mylné jsou údaje z Potiské nížiny
v Zakarpatské Ukrajině,

Sanguisorba LINNAEUSSp. PI. 116, 1753 emend. HILL Brit. Herh. 346, 1756. — Syn. : Poterium L. Sp. PI. 994, 1753 incl.
Pimpinella GAERTNERFruct. Sem. Pl. l: 161, 1788 non L.
Lit. : SPACHE. (1846): Revisio generis Poterium. Ann. Sci. Nah:r.-Bot.. ser. 3, 5: 31—44, — MÄCKELH. G. (1936): Zur

Mikroskopie heimischer Gewürzpflanzen. I. Der Bibernell, Sanguisoľba minor Scop. Z. Unters. Lebensmittel 72: 385—394.
KRAUSEJ. (1940): Studien über den Saisondimorphismus der Pflanzen. Beitr. Biot. Pfl. 27: I —91 (Sanguisorba p. 31—32).
— GOLUBEVV. N. (1960): K ekologo-morfologičeskoj charakteristike žiznennych form travjanistych rastenij lesostepiZapadnoj
Sibiri. Bot. Ž. 45: 979—996.— NORDBORGG. (1963): Studiesin Sanguisorbaofficinalis L. Bot. Not. 116:267-288.
— NORDBORGG. (1966): Sanguisorba L., Sarcopoterium Spach and Bencomia Webb et Berth. Delimitation and subdivision of
the genera. Opera Bot. 11/2: I —112. — NORDBORGG. (1967): The genus Sanguisorba section Poterium. Opera Bot. 16: I —166.
— NORDBORGG. (1968): Pubescencein the Sanguisorba group (Rosaceae). Bot. Not. 121: 641—651. — KOTAŇSKAM. (1970):
Morfologija i biomasa podziemnych organów rošlin w zbiorowiskach Ojcowskiego parku narodowego. Kraków.

HOLUBJ. (1976): New names in Phanerogamae 4. Folia Geobot. Phytotax. I I: 75—85. — HOLUBJ. (1978): Sanguisorba
muricata Gremli. Severočes. Přír. 8—9: 137—141. — HESSEM. (1979): Entstehung und Auswirkungen der unterschiedlichen
Pollenklebrigkeit von Sanguisorba officinalis und S. minor. Pollen et Spores 21: 399—413. — CHOZJANOVAN. V. (1987):
Anatomičeskoe stroenie organov Sanguisorba officinalis L. i lokalizacija v nich dubilnych veščestv. Rast. Resur. 23: 576 584.
— DEYL M. et SKOČDOPOLOVÄ-DEYLOVÁB. (1989): Květena Blatenska. Praha [Sanguisorba p. 193—195). — DAHLGRENG.
(1990): Sanguisorba. In: HEGIG., Illustrierte Flora von Mitteleuropa, ed. 2, 4/2: I —13. Berlin.

Vyrvalé byliny sezdřevnatělým monopodiálním nebo sympodiálním oddenkem. Lodyha oblá nebo
slabě hranatá (na průřezu 5—8hranná). Listy lichozpeřené, palistnaté, střídavé, s tístky většinou
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řapíčkatými a často i palistnatými. Květenství strboul nebo klas drobných oboupohlavných nebo
mnohomanželných květů, podepřených blanitým chlupatým listenem a 2 listenci, někdy nedokonale
vyvinutými.Češuledžbánkovitá,4hrannánebo4křídláse4 zaploduopadavýmikališnímicípy(lístky);
kalíšek a koruna chybějí; tyčinek 0—50, pylová zrna 3kolporátní, subprolátní; pestíky 1—2(—3),
semeníky v dutině češule, blizna terminální, bliznová ramena klubíčkovitě shloučená nebo štětičkovitě
rozestálá, vajíčka obrácená, jednoobalná. Zralé češule suché, zdřevnatělé, 4hranné až 4křídlé, popř.
s dalšími skulpturami; plod I —2(—3) nažky, zpravidla hnědé, hladké. — Asi 30 dluhů od meridionál-
ního do boreálního pásu s. polokoule, v Severní Americe jen výjimečně. — Anemogam. Entomogam.
Apomixis s pseudogamií(S.minor, tendencei u jiných druhů). Anemochor.

Poznámka I : HOLUB(1976) uvádí znaky k rozlišení samostamých rodů Sanguisorba L. (s.s.) a Poterium L (např. pylová
zrna, způsob opylování, počet plodolistů, nektarium); mnohé z nich však nejsou vyhraněné. Pylová zma u podrodu Sanguisorba
L subgen. Sanguisorba jsou rovněž trikolporátní (jen zdánlivě hexakolporátní), některé druhy tvoří přechody k anemogamii
(nebarevný kalich, větší počty tyčinek s dlouhými převislými nitkami, redukce nektarií atd.) a jsou další podrody (Poteridium,
Dendropoterium) ukazující na retikulátnĺ strukturu rodu. Zbarvení kališních lístků i počty plodolistů jsou v rámci rodu rovněž
variabilní. Ani výskyt specifického izolovaného biotrofnë parazitického rodu rzí pouze na druzích podrodu Sanguisorba

Xenodochus SCHLECHTENDAL(na ostatních druzích — obdobně jako na jiných zástupcích čeledi Rosaceae — parazitují
zástupci rodu Phragmidium LINK) není důvodem k rozdělení širokého rodu Sanguisorba L.

Poznámka 2: U druhů rodu Sanguisorba byly zjištěny triterpenoidnĺ pseudosaponiny a třísloviny, hlavně v kořenech
a oddencích.

la Lístky 10—60 mm dl., s 8—20 zuby po každé straně; květy tmavě karmínové, oboupohlavné;
1. S. officinalistyčinky 4 s nitkami přímými, kratšími ± nebo zdéli kalicha; pestík 1

b Lístky 5—20 mm dl., s 4—10 zuby po každé straně; květy ± zelené, oboupohlavné nebo v hor.
části strboulu pouze samičí; tyčinek 0—50 s nitkami převislými, delšími než kalich; pestíky
zpravidla 2

Subgen. l. Sanguisorba

Květy oboupohlavné, často výrazně zbarvené,
s žláznatým nektariovým valem na bázi čnělek;
tyčinky 4—16, s nitkami kratšími nebo delšími
než kalich; pestíky 1(—2), bliznové papily krátké,
vz. dlouhé. Zralé češule na ploše hladké nebo
skulpturované, Většinou Entomogam.

1. Sanguisorba oficinalis L. — krvavec toten,
toten lékařský Tab. 52/2

Sanguisorba oficinalis LINNAEUSSp. P). 116, 1753.
— Syn. : Sanguisorba auriculata SCOP.FI. Carn., ed. 2, l:
110, 1772. —S. major GILIB. Exerc. Phytol. 1: 30, 1792 nom.
inval. — S. konradii Opłz in BERCHT. et Opłz Oekon.-Techn.

FI. Böhm. 2/1: 25. 1838. — S. angustifolia opłz l.c. 27. 1838.
— S. cordifolia OPIZI-C. 27, 1838. — S. serotina JORDANPug.
Pl. Nov. 71, 1852. — S. montana JORDAN in BOREAU FI. Centre
Fr., ed. 3, 2: 212, 1857. — Poterium oficinale A. GRAY
Proc. Amer. Acad. Sci. 7: 340, 1868.

Exsikáty: FI. Čechoslov-Exs.,no29.—Herb.Egerlan-
des, no 141. 142. — PETRAK FI. Bohem. Morav. F,xe., no 637.

TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 455. — Extra fines: FI. Siles.
Exs., no 383. — Hert). FI. Ross., no 414. — MAGNIER FI.
Select. Exs., no 261, — Pl. Polon. Exs., no 236.

Vytrvalé, 30— 120 cm vys., lysé byliny. Odde-
nek horizontální, často velmi dlouhý, ca 1 cm
tlustý, tmavě hnědý, s několik mm tlustými, svis-
lými, tmavě hnědými kořeny, odumřelými bázemi
řapllců a lodyh a s přízemní růžicí listů. Lodyha
přímá, jemně rýhovaná až téměř oblá, dutá, v hor.
části zpravidla větvená; větve přímo odstálé, po-

2. S. minor

stranní často o něco delší než hlavní. Listy licho-
zpeřené, 0 4—7 jařmech, nejhořejší lodyžní jen
(l —)2—3jařmé, na líci tmavě zelené, na rubu
sivozelené, s vyniklou síťovitou žilnatinou, pří-
zemní s dlouhým řapłkem na bázi pochvovitě
rozšířeným, lodyžní s 2 nesouměrnými palisty;
lístky 10—60 mm dl. (u přízemních listů větší),
obvykle kopinaté až vejčité, na bázi srdčité, na
vrcholu ± tupé, většinou palistnaté, dl. řapíčkaté,
s 13—20 zuby po každé straně, lístky lodyžních
listů menší, zpravidla úzce kopinaté až kopinaté,
na bázi většinou uťaté, ale i klínovité nebo naopak
srdčité, zpravidla bezpalistné, vz. palistnaté,-krat-
čeji řapíčkaté, s 8— 17 zuby po každé straně.
Květenství hustý, od vrcholu rozkvétající klas,
někdy zpočátku ± kulovitý, připomínající strboul,
později se prodlužující, elipsoidní až válcovitý, až
3,5 cm dl. a 1 cm šir. Květy oboupohlavné, velice
tmavě karmínové, v paždí 2 nebo 3 na vnější
straně chlupatých kopinatých listenců (resp. lis-
tenu a listenců); kalich 4četný, kališní cípy (lístky)
eliptické, za zralosti češule (hypanthia) opadavé;
tyčinky 4, s tuhými, přímými, karmínovými nit-
kami ± zdéli kalicha; pylová zma 3kolporátní;
pestík l, s krátkou čnělkou a prstencovitým nekta-
riem na její bázi; bliznové papily krátké; semenfc
uzavřen v džbánkovitém hypanthiu. Zralá češule
v obrysu úzce eliptická, ca 4 mm dl., tmavě hnědá,
zdřevnatělá, 4hranná, na hranách úzce křídlatá, na
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plochách hladká, s I ca 2 mm dl. hnědou nažkou.
VI —IX. Hkf. Entomogam. Anemochor.

2n 28 (ČR: 10. Praž.ploš., 16. Znoj.-brn.
pah., 31. Plz. pah.); 56 (čR: 11. stř. Pol., 31. Plz.
pah., 36. Horaž. pah., 55. Čes. ráj, 64. Říčan.
pioš., 80.stř. Pobeč.)•,57 (čR: 55. čes. ráj)

Variabilita: Dříve byly rozlišovány na druhové úrovni
především extrémní případy individuální variability, např. S.
konradii OPIZs huňatým stonkem na bázi, S. angustifolia Opu
a S. cordifolia Opu s extrémními tvary lístků nebo S. auricu-
lata Scop. s nápadně palistnatými lístky. Značná variabilita
fenotypová a genotypová Osou uváděny i cytotypy 2n = 14
42 a 70)je dosudnepřehledná,neboťnebyly nalezenyspoleh-
livé korelace mezi různými cytotypy a dosud popsanými
morfotypynejenna územíČeskérepubliky,ale ani v rámci
celkového areálu. U tetraploidních i oktoploidnĺch cytotypů
existuje zřejmě paralelní variabilita; oba cytotypy jsou u nás
rozšířeny od nížiny do podhůří a v rámci Evropy od submeri-
dionálnmo až po boreální vegetační pás; rovněž ekologické
a fenologické korelace nebyly zjištěny. Jediné rozdíly zjistila
Nordborgová v pylových zrnech, kde tetraploidní rostliny mají
údajně menší pylová zrna, v rovnikové rovině ± zaškrcená.
zatímco větší pylová zrna oktoploidnĺch rostlin jsou bez za-
škrcení; v novějších pramenech tento znak není uváděn jako
diakritický. Širokámorfologickái anatomickávariabilita ve
vegetativních částech i v reprodukčních orgánech neposkytla
při biometrickém hodnocení průkazné rozdfly, nanejvýš určité
tendence kvantitativního rázu. Nižší, málo větvené rostliny
s drobnějšími listy spíše podhorských poloh. které kvetou od
konce května do začátku července, jsou označovány jako S.
monrana JORD.in BOREAU(nomen novum pro druh S. oficina-
lis sensu JORD. Pug. R. Nov. 71, 1852) a morfologicky
odpovídají spíše tetraploidnímu cytotypu; byly Nordborgovou
(NORDBORG1966: 49) z území popisu překvapivě zjištčny jako
oktoploidi s 2n 56. Proto nedoporučujeme ani na nižší
vnitrodruhové úrovni používat tohoto jména (a obdobně ani
jiných jmen) pro určité morfotypy. které jsou téměř v proti-
kladu k uváděným znakům předpokládaného cytotypu. Rozli-
šování na druhové úrovni (hlavně taxony Opizovy a Jorda-
novy) nebo novější hodnocení (KRAUSE1940. DEYL et SKOC-
DOPOLOVÄ-DEYLOVÁ1989: 194) kombinující z literatury pře-
vzaté popisy s fenologickými hledisky je proto nepoužitelné.
Podrobnëjšĺ studie populační by mohly poskytnout materiál
pro rozlišení nanejvýš vyhraněnějších jednotek do úrovně
variet. Odchylnější populace s živě karmínovými květy ze s.
Fennoskandie (hodnocenéjako druh S. polygama NYL.), mající
snad hodnotu poddruhu, do stř. Evropy nezasahují.

Ekologie a cenologie: Svěží a vlhké louky
a pastviny, ve vyšších polohách travinné porosty
zejména podél komunikací. Půdy hluboké, stří-
dave vlhké, vlhké nebo mírně zrašelinělé, nejčas-
tëji hlinité až jílovité, slabě alkalické až mírně
kyselé, spíše chudší na dusík. Světlomilný druh.
Diagnostický druh svazu Molinion; často také
v dalších společenstvech řádu Molinietalia a ve
vlhčích společenstvech řádu Arrhenatheretalia,
zřídka i ve společenstvech svazu Trifolion medii.

Rozšíření v ČR: V celémúzemíod nížiny
do podhůří převážně na vlhčích stanovištích, v ho-
rách (do 900 m) spíše na mezofilních stanovištích.
vzácně výše (do 1 000 m) hlavně v travinných
lemech komunikací (tam patrně zavlékán se štč-
tem, stavebním materiálem nebo jako příměs trav-
ních směsí), zcela výjimečně ještě výše (max.:
Krkonoše, Liščí hora — louky pod Lyžařskou
boudou, 1 170 m: Šumava nedaleko za hranicemi
v karu Roklanského jezera, 1 180 m). Dříve hojný
druh, dnes v důsledku meliorací luk mnohde silně
potlačen, přesto však dosud Častý nebo v někte-
rých územích alespoň roztroušený. — Mapy: SLA
VÍKin KvětenaČR 4: 23, 1995.

T: roztr. až hojně. — M: hojné. —O: v nižších polohách
vz- až roztr-

Celkové rozšíření: Eurasie od hor submeridionáinmo

pásuaž do boreálního pásu a tichomořská ČástSevemĺ Ameri-
ky. - Mapy: MEUSEL al. 1965: 221: HULTÉNFA 1968: 632:
HULTÉN NE 1986: 544: DAHLGREN 1990: 7.

Význam: Dobrá pícní rostlina na lukách
a pastvinách. Používán v lidovém léčitelství: pře-
devším oddenky jsou bohatým zdrojem tříslovin.

Poznámka I: Krvavec toten je velmi často napadán
biotrofnë parazitickými houbami, a to zejména padlím Sphae-
rorheca sanguisorbae (DC.) BLUMER.způsobujícím bíle hned-
noucí povlaky zejména na květenstvích a v homí části lodyhy.
kterépři silnějšímnapadenídeformuje.Častáje i jednobytná
rez Xenodochus carhonarius SCHLECHT.Celkem 2 druhy rodu
Xenodochus cizopasí pouze na druzích podrodu Sanguisorba;
Xenodochus je vysoce specifický rod pravděpodobnč značného
fylogenetického Stáří (podobné jako rod Trachyspora na dru-
Zích rodu Alchemilla).

Poznámka 2: V botanické zahraděMasarykovy univer-
Zity v Brnč zplaněl bile kvetoucí toten Sanguisorba renuifolia
FISCH. ex LINK (Enum. PJ. Horti Bot. Berol. 2: 144. 1821)

s listy často přetrhovaně lichozpeřenými a tístky čárkovité
podlouhlými: je původem z Dálného východu (PODPĚRA1946
BRNU).

Subgen. 2. Poterium (L.) A. BRAUNet BOUCHÉ
Honí květy strboulu samičĹ stř. a dol. obou-

pohlavné, většinou zelené, bez nektarií; tyčinek
0—50, s nitkami delšími než kalich: pestíky (l —)
2 (—3), bliznové papily dlouhé, Zralé češule na
plochách skulpturované. Anemogam.

2. Sanguisorba minor Scop. — krvavec menší
Tab. 53/2

Sanguisorba minor SCOPOLIFt. C.arn., ed 2, 110, 1772.
Syn. : Poterium sanguisorba L. Sp. Pl. 994, 1753. —San•

guisorba poterium WEBERin WIGGERSPrim. FI. Holsat. 14.
1780. — S. sanguisorba (L.) A. GR. Syn. Mitteleur. FI. 6/I
431, 1902, nom. illeg.

Tab. 53: I Acaena buchananii. — 2 Sanguisorba minor, 2a — květ, 2b — oboupohlavný kvčl. —
minor, češule za plodu. 4 S minor subsp. polygama, češule za plodu.

242 Sanguisorba

3 S. minor subsp.

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


2a

[TAB. 53] 243

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

https://ocr.space/searchablepdf#watermark


Vytrvalé, 10— 100 cm vys., lysé nebo chlupaté
byliny. Oddenek světle hnědý, zdřevnatělý, krát-
ký, šikmo v zemi uložený, kořeny dlouhé (až
I m), svislé, zdřevnatělé, do 3 mm tlusté, světle
hnědé. Lodyha přímá nebo vystoupavá, 5 —8hran-
ná, dutá, zejména v dol. části mnohdy odstále
chlupatá, nevětvená nebo v hor. části větvená,
s postranními větvemi kratšími. Listy přízemní
růžice dl. s bází pochvovitě rozšířenou,
lístky obvykle ± okrouhlé, na bázi často srdčité
a na vrcholu vykrojené, řapíčkaté a někdy palist-
naté; lodyžní listy lichozpeřené, většinou 0 4— 10
jařmech lístků, lístky podlouhlé až eliptické,
5—20 mm dl., na bázi uťaté až klínovité, na
vrcholu špičaté, krátce řapíčkaté až téměř přisedlé,
oboustranně s 3—9 páry zubů, zelené až sivě
zelené, na rubu bledší, s žilnatinou vyššího řádu
nevyniklou, výjimečně 2 přisedlé asymetrické pa-
listy podobné lístkům. Květenství krátký hustý
klas až strboul, zpočátku ± kulovitý, později šir.
elipsoidní, 8—25 mm dl., rozkvétající od báze.
Květy na vrcholu květenství samičí, uprostřed a na
bázi oboupohlavné, zelenavé, vz. bělavé nebo
slabě červenohnědě naběhlé, v paždí zpravidla
3 kopinatých až vejčitých listenců (popř. listenu'
a 2 listenců); kalich 4četný, kališní lístky (cípy)
vejčité až obvejčité, velikostně velmi variabilní,
s bělavým lemem, za zralosti hypanthia opadavé.
Tyčinky s nitkami chabými; vrcholové květy bez
tyčinek nebo s několika krátkými tyčinkami, květy
na bázi květenství s tyčinkami nápadně vyniklými
z květu a velmi početnými (obvykle 20—30, ale
i 50); pylová zrna trikolporátní; nektarium chybí;
pestíky (l —) 2 (—3), jejich čnělky krátké, bliz-
nové papily nápadně dlouhé, prstovité, růžové až
karmínové; semenacy uzavřeny v lahvicovité če-
šuli. Zralá češule v obrysu ± elipsoidní, 3—6
(—8) mm dl„ na příčném průřezu 4hranná, na
hranách úzce nebo široce křídlatá, na plochách
s další skulpturou, většinou s 2 elipsoidními, 2—5
mm dl., světle hnědými, na břišní straně zploště-
lými nažkami. V— VII. Hkf. Protandr. Anemo-
gam. Anemochor.

Celkové rozšíření: Temperátní pás z. a stř- Evropy
souvisle, v. Evropy ostrůvkovitě ještě u Petrohradu, Gorkého
a Voroněže, meridionálnĺ pás souvisle od Kanárských ostrovů
přes Kavkaz až do hor StředníAsie (Hindúkuš,Ťan-šan
a Alatau). — Mapy: MEUSELet al. 1965: 222; NE
1986: 545; DAHLGREN 1990: 9.

Význam: Je používán v lidovém léčitelství,
dříve i jako salátová a špenátová rostlina nebo
jako koření ve směsi do bylinných medicinálních
vín a žaludečních likérů. Obsahuje specifický
pseudosaponin poterioisid. Lodyhy a listy jsou
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často hálkovitě deformovány jednobytnou rzí
Phragmidium poteri (SCHLECHT.)FUCKEL,většinou
s oranžovými až rumělkovými ložisky aeciospor.
Na listech bývá častá bělavá hunina akarodomacií
roztoče Aceria sanguisorbae CAN.

la Řapíčkylístkůvelmi krátkénebolístkypřised-
lé; zralé češule na hranách jen s uzoučkou
obrubou, na ploše s vyniklou sítí

(a) subsp. minor
b Řapíčkylístkůdlouhé;zraléčešulenahranách
s křídly, na ploše se sklípkovitými prohlubeni-
nami a nepravidelnými žebry až s vystouplými
výrůstky (b) subsp. polygama

(a) subsp.minor — krvavec menší pravý
Tab. 53/3

Syn. : Poterium dictyocarpum SPACHAnn. Sci. Na-
tur.-Bot., ser. 3, 5: 34, 1846. — P. glaucescens REICHENB.FI.
Germ. Excurs. 610, 1832. — Sanguisorba minor Scop. subsp.
dictyocarpa (SPACH)GAMSin HEGIIII. FI. Mitteleur. 4/2: 941.
1923.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. et Morav. Exs., no 753.
Extra fines: CALLIER FI. Siles. Exs., no 807—809. - FI.

Exs. Austro-Hung., no 3611. — FI. Exs. Bavar., no 1662.
— FI. Polon. Exs., no 335 . — SCHULTZ Herb. Norm., ser. n..

no 2738 (ut Poterium polygamum f. minor).

Rostliny zpravidla nižšího vzrůstu, zelené až
sivě ojíněné. Lodyha (15— 80) cm
vys., v dol. části většinou odstále chlupatá, vz.
zcela lysá. Lístky s 4— 10 zuby na každé straně,
přisedlé nebo krátce řapíčkaté. Strboul zpravidla
nejdříve kulovitý, později vejcovitý, 5—22 mm
dl. Tektum pylových zrn hladké, nikdy bradavčité;

obvykle 2. Zralé češule obvejcovité až
elipsoidní, 3—5 mm dl., 4hranné, lysé, na hranách
s obrubou, na plochách slaběji nebo silněji žebro-
Vitě síťnaté. V —VI.

2n = 28 (čR: 4. Loun.-lab. střed., 10. Praž.
ploš.,37.Šum.-novohr.podh.,76.Mor.brána)

Variabilita: Významnější odchylky lze shrnout do
2 skupin, které jsou označovány jako „série” virescensa glau-
cescens.U nás častější morfotypy „série” virescens mají listy
zclcné a Slabčvystouplou síťovitou skulpturu čcšulĺ. morfotypy
„série” glaucescensmají listy šedavězelenéaž zřetelnë ojíněné
(morfotyp Poterium glaucescens REICHENB.),na rubu obvykle
chlupaté (též na bázi lodyhy — morfotyp Poterium guestpha-
licum BOENNINGH.ex BOREAU)a češule s výrazné vystouplými
žebry sítě. Užší korelace k stanovištím a k rozšrení nebyly
pozorovány a navíc zařazení do definovaných skupin
(DAHLGREN1990) je jasné jen ve vyhrančných případech.
Odchylky v dalších znacích jsou vetšinou ekomorfózy (např.
ve vzrůstu, větvení) nebo individuální odchylky bezvýznamné
hodnoty (zbarvení kališních cípů bělavé nebo narůžovělé,
délka řapíčků).

Ekologie a cenologie: Xerofilní až mezo-
filnĺ trávnflcy, travnaté lemy lesů a křovin, okraje
komunikací, skály, sutě, opuštěné lomy, obnažená
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mělká kamenitá a písčitá stanoviště, náspy. Půdy
mělké i hluboké, často kamenité nebo písčité,
vzácně hlinité až jílovité, suché až vysychavé,
většinou živinami bohaté, často vápnité, chudé na
dusík, i mírně kyselé, málo humózní. Druh světlo-
milný, slabě hemerofilní, endomykorrhizní. Vy-
skytuje se hlavně ve společenstvech tříd Fes-
tuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea a Trifolio-
-Geranietea, vzácněji v sekundárních porostech
svazu Arrhenatherion, např. ve společenstvu
Festuco trachyphyllae-Arrhenatheretum JEHLÍK
1986.

Rozšíření v ČR: Téměř v celém území od
nížiny do podhůří (max.: s. od obce Muckov
v Předšumaví, 840 m) s výjimkou pruhu na severu
Čechod Halštrovskévrchovinya Smrčinpřes
Labské pískovce, Lužické hory a Krkonoše po
Orlické podhůří, kde sevyskytuje patrně jen v niž-
ších polohách podél komunikací (zavlečení se
štěrkem?).—Mapy:SLAVÍKin KvětenaČR4: 26,
1995.

T: roztr. až hojně [údaje chybějí z fyt. o. 5. Terez. kotl.l.
M: ve většině fyt. o. roztr., v následujících s těmito

odchylkami: 24. Hor. Poohří (vz), 25. Krušn. podh. (Vykma-
nov; vrch Mědnĺk u Měděnce), 26. Čes. les (Železná hůrka
u obce Mýtina; Třemešné pod Přimdou), 27. Tachov. bráz.
(vz.), 32. Křivokl. (hojně).37. Šum.-novohr.podh. (roztr.;
37b + c + d + f + I. Předšum. váp. hojně), 41. Stř. Povlt.
(hojně), 43. Votic. vrch. (Hůrka; Makov), 46. Lab. písk.
(Děčín),47. Šluk.pah.(Mikulášovice),48.Luž.kotl. (Rum„
burk; Šluknov;Mníšeku Liberce),49. Frýdl, pah. (Frýdlant;
Raspenava), 50. Luž. hory (Dolní Podluží; Dolní Chřibská),
54. Ješ.hřb. (KryštofovoÚdolf), [údajechybějíz fyt. o. 22.
Halštr. vrch.. 23. Smrč., 59. Orl. podh.). — O: výjimečně
výskyt podél komunikací v nejnižších polohách: 93. Krk.
(Dolní Polubný; Rokytnice; Maršov), 99. Mor.-slez. Besk.
(Horní Lomná).

Celkové rozšíření: Zejména v s. Části areálu druhu,
navýchodpos.Írán.—Mapy:NORDBORG1967:128;HULTÉN
NE 1986: 545.

(b) subsp.polygama (W. et K.) HOLUB— krvavec
menší měkkoostenný Tab. 53/4

Sanguisorba minor Scop. subsp.polygama (WALDSTEINet
HOLUB Severočes. Přír. 8—9: 138, 1978 . — Syn. :

Poterium polygamum W. et K. Descr. PI. Rar. Hung. 2: 217,
1805. — Sanguisorba muricata GREMLIExcurs. FI. Schweiz,
ed. 2, 180, 1874. Poterium muricatum SPACH Ann. Sci.
Natur.-Bot„ ser. 3, 5: 36, 1846, nom. illeg. — Sanguisorba
polygama (W. et K.) BECKFI. Nieder-oesterr, 768, 1892 non
NYL. 1843.

Poznámka: Nomenklatorické zdůvodněnípriority epi-
theta „polygama” před „muricata” na úrovni poddruhu viz
HOLUB 1978.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem.. no 456 (ut Pote-
rium sanguisorba L.). — Extra fines: BAENrľZ Herb. Europ.,
no 3229. — BILLOT FI. Gall. et Gem. Exs., no 2669 et 2669
bis (ut Poterium platylophum JORD.).— FI. Exs. Austro-Hung.,
no 3610, — REVERCHONPI. Corse 1885, no 463.

Rostliny zpravidla robustnějšího vzrůstu, zele-
né, vzácněji sivě zelené. Lodyha (20— )30—
80(— 120) cm vys., většinou celá lysá nebo vzác-
něji v dol. části chlupatá. Lístky s 4—8 zuby na
každé straně, řapíčkaté. Strboul již před rozkvě-
tem vejcovitý, vzácněji kulovitý, 7—24 mm dl.
Povrch tekta pylových zm hladký nebo bradavči-
tý; pestflcy(l —)2.Češulevejcoviténeboelipsoid-
ní, 3—8 mm dl., 4hranné, lysé, na hranách s kříd-
b', na plochách se sklípkovitými prohlubeninami,
s nepravidelnou skulpturou tupých až ostrých ver-
tikálních výrůstků. VI—VII.

2n = 28(čR: 8. čes.kras,10.Praž.ploš.,64.
Říčan.ploš.)

Variabilita: Značně variabilní poddruh, ale morfolo-
gické rozdíly neodpovídají dvěma zjištěným rozdaným cytoty-
pům (2n = 28, 56); v ČR byl prokázándosudjen cytotyp
2n = 28. Oktoploidnĺ cytotyp lze biometricky rozlišit od tet-
raploidnmo podle větších svěracích buněk a pylových zrn
(NORDBORG1967: 26—27, 29, 52). Na základě morfologických
rozdílů se rozlišují 2 skupiny, které se označují jako „série”
platylopha (s širokými křídly na hranách češule) a stenolopha
(s úzkými křídly). V obou jsou zastoupeny oba cytotypy, je
však důvodné podezření, že alespoň některé morfotypy série
stenolopha vznikly introgresivní hybridizací s poddruhem
subsp.minor.Širší variabilitatohotopoddruhuje v Středoze-
mí. U nás převažují motfotypy s úzkými křídly, které na
společných lokalitách se subsp. minor vytvářejí hybridní roje.
Tím vznikají kříženci těžko určitelní na herbářových polož-
kách; zde je nutné populační studium na lokalitě. Při křížení se
někdy objevují monstrozity v květenství. Z uvedených důvodů
jsme se přiklonili k hodnocení na úrovni poddruhů, i když
extrémní morfotypy sérieplatylopha jsou nápadně odchylné od
nominátnmo poddruhu.

Ekologie a cenologie: V minulosti, pa-
rně již od začátku 19. stol., byl k nám zavlékán
s osivem pícnin (jetele, vojtěšky, vičence)
a s travní směsí; většinou se projevoval jako
efemerofyt, a to i při hlavní expanzi koncem
minulého století podél komunikací, zejména že-
leznic. Druhotně osidluje i přirozená xerofilní
travinná společenstva jako neoindigenofyt, ale
i suché písčité rumištní plochy; dnes má často
obdobná stanoviště i obdobné ekologické nároky
jako nominátní poddruh. V některých územích j.
Moravy (např. Pavlovské kopce) není zcela vylou-
čen původní výskyt ve společenstvech třídy Fes-
tuco-Brometea společně s nominátním poddru-
hem, s nímž tu tvoří hybridní roje. Jako silněji
hemerofilní poddruh se vyskytuje, kromě přiroze-
ných xerofilních travinných ruderalizovaných spo-
lečenstev svazu Convolvulo-Agropyrion, občas
i ve společenstvech řádů Sisymbrietalia, Onopor-
detalia acanthii a Arrhenatheretalia.

Rozšíření v ČR: Od nížiny do nižších
poloh podhůří celého státu vzácně, s největší
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pravděpodobností všude jen zavlečen, a to na
synantropních stanovištích většinou pomíjivě, na
řadě lokalit v přirozených travinných porostech
jako neoindigenofyt. První doklady zavlečení po-
cházejí z 30. let 19. stol. (leg. TAUSCH);na proble-
matiku zavlékání s osivem pícnin do stř. Evropy
upozornil IRMISCH(Bot. Ztg. 19: 45—46, 1861)
a později i mnozí další. Nejsilnější vlnu šíření
(zejména podél železnic) v 80. letech 19. století
zachycujev ČecháchČelakovskýv Resultátech.
Poněvadž je tento poddruh chybně určován, jsou
dále uvedeny všechny lokality podle provedené
revize; mnohé z nich zanikly, ale zejména v tep-
lejších polohách přetrvávají nebo se poddruh roz-
šířil do jejich sousedství. Pro možnost ověření byl
výčet lokalit ponechán bez úprav a jen výjimečně
bylo provedeno nevelké zobecnění.

T: I. Doup. pah. (železnice u obcí Kotvina a Klášterec
nad Ohří: Želina u Kadaně:Vinaře; sv. od ObceValeč). 2a.
Žatec.Poohří(Louny;Brloh:meziobcemiHřivicea Toucho-
vice), 2b. Podboř. kotl. (Vroutek), 4b. Lab. střed. (vrch Rado-
býl u Litoměřic: Ústí nadLabem),7b. Podřip.tab. (Bechlín
u Roudnice), 7c. Slán. tab. (u silnice Telce — Klobuky:
Velvary;Veltrusy:u železniceÚžice—Netřeba),8.Ces.kras
(j. od Králova Dvora; Karlštejn; Praha: Hlubočepy a Prokopské
údolí), 9. Dol. Povlt. (Kralupy; Praha: Motol a Radlice — u že-
leznice), 10. Praž. ploš. (Praha: Kyje, Nusle, železniční za-
stávka Spořilov), I. Stř. Pol. (mezi obcemi Přívory a Záboří;
Všetaty: pravý břeh Labe s. od Neratovic; Lysá nad Labem;
Hrabanov; Nymburk; Kostomlaty nad Labem). 12. Dol. Pojiz.
(Kbel; Chrást u Mladé Boleslavi: Sudovo Hlavno), 13a. Rožď.
pah.(vrchOškobrhu Poděbrad).15.Vých.Pol. (ČeskáSkali-
ce: mezi obcemiMalý Vřešťova Čenice;NovéMěsto nad
Metují — Krčín; Hradec Králové), 16. Znoj.-brn. pah. (Brno:
Komárova Husovice),17b. Pavl. kop. (vrchy Šibeničník.
Turold a Svatý Kopeček u Mikulova), 18. Jihomor. úv. (Brno:
Černovicea Přízřenice;Rajhrad;Přibiceu Pohořelic;Lidéřo-
vice u Bzence), 19. B. Karp. Step.(nádraží Vrbovce; Velká nad
Veličkou), 20. Jihomor. pah. (Kovalovice u Kojetína; Dražo-
vice u Vyškova; Bralová z. od Střflek; mezi obcemi Rousínov
a Komořany; Stará hora u Sokolnice: Brno-Malomëřice), 21.
Haná (Olomouc:Řepčína Hodolany;Grygov; z. a j. od
Kroměříže). — M: 27. Tachov. bráz. (u nádraží Trhanov), 31.
Ptz. pah. (Kaznčjov; Touškov; Kozolupy: Plzeň-Škvrňany:
Zahořany u Domažlic), 32. Křivokl. (Plzeň-Bukovec), 33.
Branž. hvozd (hájovna Bělýšov u Chudenic), 35a. Holoubk-
Podbrd.(nádražíHoloubkov),37.Šum.-novohr.podh.(Horaž-
ňvice; u železnicemezizastávkamiŘepiceaDomanice),41.
Stř.Povlt.(Všenory;PoříčínadSázavou),47.Šluk.pah.(Staré
Křečany),48. Luž. kotl. (Rumburk),53c. Českodub.pah.
(Hodkovice nad Mohelkou), 56. Podkrk. (mezi obcemi Lom-
nice nad Popelkou a Ploučnice; Podhůří u Vrchlabí), 59. Orl.
podh. (mezi obcemi Nové Mčsto nad Metují a Rezek), 62.
Litomyš. pán. (Sloupnice;Litomyšl), 63. Českomor.mezih.
(lom u ObceKrasiltov),64. Říčan.p}OŠ.(Říčany;Stránčice:
Průhonice;park v Obci Kostelecnad Černými lesy), 66.
Hornosáz.pah-(Vlkaneč),67. Českomor-vrch. (Bystřicenad
Pernštejnem;Žďár nad Sázavou:Domanínek).68. Mor. podh.
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Vysoč. (Nedvědice: Rosice; Zastávka: železnice mezi stani-
cemi Třebíč a Vladislav; Blovice nad Svitavou). 69. Želez.
hory (Skuteč), 71. Drah. vrch. (v. od obce Podomí). 72.
Zábř..unič. úv. (Zábřeh; mezi obcemi Lukavice na Moravč
a Vlachov;Mladějoviceu Šternberka).74.Slez.pah.(Krnov:
Opava; navigační hráz řeky Opavy u železnice Opava
— Ostrava-Poruba). 75. Jes. podh. (Roudno). 76. Mor. brána
(meziobcemiŠpičkya Černotínu HranicnaMoravě:Chval-
Sova Lhota u Bystřice pod Hostýnem), 77. Středomor. Karp.
(Zborovice), 83. Ostr. pán. (navigace řeky Odry u Petřkovic).
84. Podbesk. pah. (Frýdek-Mĺstek). — O: chybí.

Celkové rozšíření: Od Kanárských ostrovů a pohoří
Atlas celým Středozemím až do hor Afghánistánu, v submeri-
dionálním a temperátním pásu Evropy v nižších polohách
řidčeji, a to většinou jen synantropne. — Mapy: NORDBORG
(1967: 129).

Poznámka: V ČR seobčaspčstujia ojedinělemohou
zplanět druhy rodu acéna (Acaena L. Mant. PI. 2: 200. 1771
Jsou 10 polokeře s plazivým dřevnatým stonkem a oddenkem
s tenkými kořeny. Listy lichozpeřené s palisty. lístky pilovité.
Květenství strboul až klas s květy oboupohlavnými, jednopo-
hlavnými nebo mnohomanželnými. Kališni cípy většinou 4,
zelenavé; koruna chybí: tyčinky většinou 4. prašnö.• bélavé až.
bledé žlutavé nebo načervenalé; gyneceum apokarpnĺ. seme-

té, 4hranné, včlšinou s 4 ostnitými výrůstky (vzácné se 2 nebo
bez nich). s věnečkem vrcholových, nazpět obrácených štěti*
novilých Chlupů: plod nažka

Rod Acaena má mnoho desítek druhů na j. polokouli
(výjimečně na jihozápadě Severní Ameriky v horách) převážnč
v austrálním pásu. Některé se u nás občas pěstují v alpínech
a v obrubnících zahradních cest, odkud vzácně zplaňuji. Patři
do sekce Microphvtlae BlľrER (s 3— 15 květy v koncovéłn
strboulu) novozélandskéhopůvodu. 7.níž jsou v současnosti
stáie popisovány nové druhy. V kultuře se pěstují i kříženci
akultivary,kteréztěžujíurčení.JakozplanělýdruhproČechy
uvádí DOMIN (1949) z Mariánských Lázní acénu drobnolistou
— A. microphyllu H00K. fil. (FI. Nov.-Zel. l: 555, 1852).
Dokladový materiál nebyt v herbářích PR a PRC nalezen: je
pravděpodobné. že jde o jiný druh této sekce. U nás se
nejčastěji pěstuje acéna Buchananova — Acaena buchananii
HOOK.fit. (Handb. New zeal. El., p. 57. 1864) — tab. 53/1.
ZpEanëIav Praze na Nebozízku u zahradnického domku kolem
r. 1965. Tento druh má tenký (do 2 mm v průmčru) dřevnatý
stonek a je význačný sivým ojíněním a řídkým oděním a tak
krátkými stopkami květenství, že ježatá plodenství nacházíme
skryta mezi listy: palisty jsou jednoduché. nečtenéné. listy
0 5—8 jařmech s lístky o málo delšími než širokými a se
štětičkou chlupů na špičcc zubů.

Lit.: BrrIER G. (1910-191 1): Die Gattung Acaena. Bib-
lioth. Bot. 17(74): t —248, 1910: 249-336. 1911. DOMIN K.
(1949): Acaena microphylla Hook. f.. nová zplanělá rostlina pro
Cechy.Hort.Sanit.2: 35. - WALTOND. W. Het.GREENES.
W. (1971): The South Georgian species of Acaena and their
probable hybrid. Brit. Antarcł. Surv. Bull. no. 25: 29—44
— YEO P. F. (1973): Acaena. The species of Acaena with
spherical headscultivated and naturalized in the British Isles- In:
GREENP. S. [red.l. Plants: Wild and cultivated. p. 51—55 ct
append.3: 193-221. — WALTOND. W. H. í 1975):Taxonomic
notes on South American species of the genus Acaena L
(Rosaceae).Darv,'iniana 19 (2—4): LFSEICA. C.
(1975): Acaena in Britain. Wild Flower Mag. 374: 16— 17.
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Tab. 52: I Aremonia agrimonoides, Ia
za plodu.

238 Agrimonia / Aremonia

— češule za plodu. 2 Sanguisorba officinalis, 2a — dolní list, 2b — kvét. 2c — češule
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