
skou Střední Asii do Himálaje, kde vystupuje
až k horní hranici zemědělsky obdělávané pů-

9. Stellaria L. — ptačinec*)

dy. Možnost dalšího přechodného zavlečení se
sovětským obilím nebo osivem.

Stellaria LINNAECSsp. Pl. 421, 1753.— Syn. : Alsine L. Sp. Pl. 272, 1753incl. — Larbrea ST-HIL,Mém. Mus, Paris 2:
261, 1815 incl. — Stellaria L. subgen. Eustellaria PAXin ENGLERet PRANTLNatürl. Pflanzenfam. 3/ lb: 79, 1899. — Alsinula
DOSTÁLFolia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid.-Bot. 21: 4, 1894,nom. illeg.

Lit.: MURBECKS.S.(1899): Die nordeuropäischen Formen der Gattung Stellaria. Bot. Not. 1899: 193-219.— HEGtG.
(191 1): Zwei Unterarten von Stellaria nemorum L. Mitt. Bayer. Bot. Ges. 2:340-341. — PETERSOND. (1936): Stellaria•Stu•
dien.Bot. Not. 1936:281-419.—OTRUBAJ. (1938):Stellaria FrieseanaSer.,ptačinecdlouholistý nebotundrový. Čas.Vlas-
ten. Mus. Spolku Olomouc 51: 17.— SMEJKALM. (1951): Ptačinecdlouholistý ve Žďárskýchhorách.Cs. Bot. Listy 4
(1951-1952): 29-31. — WHITEHEADF. H. et SINHAR. P. (1967): Taxonomy and taximetrics of Stellaria media (L.) Vill., S. ne-
glecta Weihe and S. pallida (Dumort.) Piré. New Phytol. 66:769-784, — LUDWIGW. et LENSKII. (1969): Zur Kenntnis der
hessischenFlora. Jb. Nassau. Ver. Naturk. 100: 112-133.— GODEAUM. M. (1973): Stellaria media (L.) Vill., S. neglecta
Weihe, S. pallida (Dum.) Piré: Observation des tégumentsséminaux au microscope électronique ä balayage.C. R. Séances
Acad. Sci. 277D: 2381-2384.— RAUSCHERTS. (1973): Zur Nomenklatur der Farn- und Blütenpnanzen Deutschlands (III.).
Feddes Repert. 83: 645-662(k otázce platného jména S. uliginosal. — SCHOLTEG. A. M. (1978): Biosystematic studies in
the collective species Stellaria media (L) Vill. I. Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wetensch., ser. biol.-med., 81 : 442-456. —
TOWPASZ K. (1981): Stellaria neglecta Weihe w Polsce.Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell. 566/8: 11-24.

Jednoleté, dvouleté nebo vytrvalé byliny. Lodyhy oblé nebo čtyřhranné. Listy celokrajné, špi-
čaté nebo zašpičatělé, přisedlé nebo dolní řapíkaté. Květy ve volných, zřídka klubkovitě staže-
ných vidlanech, vzácně jednotlivé; listeny blanité, bělavé, s úzkým zelenavým nebo hnědavým
středním proužkem nebo celé bylinné, podobné horním lodyžním listům. Kališních lístků 5, vejči-
té až kopinaté, bylinné, s blanitým bělavým okrajem, l- nebo 3žilné, za plodu přitisklé k tobolce;
korunních lístků 5, dvouklané a až dvousečné, bílé, někdy zakrnělé nebo chybějí; tyčinek zpravid-
la 10, řidčeji 3-5 nebo jiný počet; gyneceum srostlé ze 3 plodolistů, semeník svrchní, čnělky 3. To-
bolka úzce až široce vejcovitá nebo kulovitá, mnohosemenná, otvírající se 6 chlopněmi. Semena
okrouhle ledvinovitá, na povrchu vrásčitá, zrnitá nebo papilnatá. — Asi 100 druhů, převážně
v Eurasii a z. části Severní Ameriky, s těžištěm v horách Střední Asie. Velmi malé zastoupení v po-
hořích Afriky, Střední a Jižní Ameriky, v Austrálii a Oceánii. — Protandr. Protogyn. Entomogam.
Autogam.
la Lodyha oblá; listy vejčité až široce vejčité nebo eliptické, alespoň dolní dlouze řapíkaté, jejich

čepel 1,5-3 x delší než široká 2
b Lodyha čtyřhranná; listy kopinaté, čárkovitě kopinaté až čárkovité nebo eliptické, zpravidla
přisedlé, zřídka velmi krátce řapíkaté, jejich čepel 2,5-10x delší než široká 3

2a Korunní lístky přibližně 2x delší než 6-7 mm dl. kalich; lodyha alespoň v horní části kolem
dokola měkce chlupatá; listy 25-80 mm dl., listeny na okraji hustě dlouze brvité

1. S. nemorum

b Korunní lístky nanejvýš 0 1/3delší než 2-6 mm dl. kalich nebo koruna chybí; lodyha jednořa-
dě, řidčeji dvouřadě chlupatá; listy 5-30(-50) mm dl., listeny na okraji velmi roztroušeně brvité

2-4. S. media agg.nebo lysé
3a Listeny celé bylinné, podobné horním lodyžním listům; korunní lístky nanejvýš dvouklané,

1,5-2x delší než kališní; tobolka kulovitá; listy 4-9(-14) cm dl. 5. S. holostea

b Listeny blanité, bělavé, nanejvýš s úzkým zelenavým nebo nahnědlým středním proužkem,
tvaremi velikostíodlišnéod lodyžníchlistů; korunní lístkydvoudílnéaždvousečné,nanejvýš
1,5x delší než kališní; tobolka vejcovitá až úzce vejcovitá; listy 1-4 cm dl. 4

4a Korunní lístky kratší než 2,0-3,5 mm dl. kalich, zřídka chybějí; květní stopky pod kalichem ná-
levkovitě ztlustlé; listy (5-)10-25 mm dl., eliptické až podlouhlé nebo úzce obvejčité; květen-
ství zdánlivě úžlabní (koncová listnatá větévka obvykle přerůstá nejhořejší vidlan)

6. S. uliginosa
b Korunní lístky delší nebo alespoň zdéli 2-7 mm dl. kalicha, výjimečně chybějí; květní stopky
nejsou ztlustlé; listy 15-20mm dl., úzce kopinaté až čárkovité; květenství koncová 5

5a Okraje listenů a vnějších kališních lístků celé nebo alespoň při bázi brvité (lupa!)
8. S. graminea

*) Zpracovala M. Dvořáková.
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b Okraje listenů a kališních lístků lysé [S. longifolia, S. palustrisl nebo brvy (u starších rostlin)
6málo zřetelné [S. graminea]

6a Kališní lístky 2,0-3,5(-4,0) mm dl., jejich 3 žilky za živa málo výrazné; listové okraje a lodyžní
hrany (zvláště v horní části lodyh a v květenství) drsné, s drobnými papilami (lupa!): rostliny

7. S longifoliažlutavě zelené

b Kališní lístky 3,7-7,0 mm dl., jejich 3 žilky vždy výrazné; listové okraje a lodyžní hrany hlad-
7ké; rostliny trávově až sytě zelené nebo sivozelené

7a Báze listů na okraji lysé (lupa!), kališní lístky 5,0-7,0mm dl. ; vidlany 3-7(-10)květé, řídčeji na
9. S. palustrislodyze po 1-2 květech; rostliny zpravidla sivozelené

b Báze listů na okraji brvité; kališní lístky 3,5-5,0(-5,5) mm dl. : vidlany 15-20květé, zpravidla
8. S. gramineařídké, rozložité, rostliny trávově až sytě zelené

1. Stellaria nemorum L. — ptačinec hajní
Tab. 25/I

Stellaria nemorumLINNAEUSSp. P).421, 1753.— Syn. :
Cerastium nemorum (L.) CRANTZ Inst. Rei Herbs 2: 401,
1766. — Alsine nemorum (L.) SCHREB.Spicil. FI. Lips. 30,

Stellaria nemorum subsp. montana sensu MI 'RB.1771. —

Bot. Not. 1899: 201, 1899 non S. montana PIERRAT.
nemorum var. typica BECKGlasn. Zem. Muz. Bosni Herce-
govini 18: 479, 1906, nom. inval.

Exsikáty: Pl. Čechoslov.Exs., no 287. — TAUSCH
Herb. FI. Bohem.. no 234. — Extra fines: FI. Exs. Austro-
Hung., no 3251. — FI. Rom. Exs., no 1471. FI. Siles. Exs.,
no 35. — MAGNIER FI. Select. Exs., no 1900.

Vytrvalé byliny s tenkým větveným odden-
kem vyhánějícím kromě květonosných lodyh
četné nadzemní listnaté 20-40 cm vys. výhonky.
Květonosné lodyhy 20-60(-100) cm vys., vy-
stoupavé nebo chabé a ± poléhavé, oblé,
v uzlinách lámavé, alespoň v horní části kolem
dokola měkce pýřitě chlupaté, v květenství
zpravidla žláznaté, Dolní lodyžní listy vejčité
až široce vejčité, 2-4 cm dl., krátce zašpičatělé,
na bázi mírně srdčité, dlouze řapíkaté; řapík
nejdolejších listů 1,5-2x delší než listová če-
pel; horní lodyžní listy vejčitě kopinaté, až 8
cm dl., zašpičatělé, přisedlé nebo velmi krátce
řapíkaté; listové okraje roztroušeně až hustě,
u listenů velmi hustě brvité; chlupy podobně
jako na lodyze 0,5-1,0 mm dl., jednoduché, ví-
cebuněčné, žláznaté i nežláznaté. Květy velké,
až 2 cm v průměru, dlouze stopkaté, v řídkých
vidlanech; listeny bylinné, horním lodyžním li-
stům podobné, směrem vzhůru znenáhla se
zmenšující; plodní stopky v koncových částech
vidlanu ± zdéli nebo nanejvýš 4x delší než
nejbližší listen. Kališní lístky vejčitě kopinaté,
6-7 mm dl., špičaté, jen v dolní třetině nebo ce-
lé, avšak jen roztroušeně pýřité nebo žláznatě
chlupaté, za sucha lesklé, s nezřetelnou žilnati-
nou a blanitým bělavým (za sucha nápadně)
lesklým okrajem zabírajícím asi 1/4 jejich šíře;

korunní lístky alespoň do 3/4 dvoudílné, 2x
delší než kališní. Tobolky úzce vejcovité,
0 1/3-1/2delší než kalich, otvírající se do polo-
viny, za úplné zralosti až k bázi 6 chlopněmi.
Semena okrouhle ledvinovitá, 1,0-1,3 mm šir.,
hnědá, hřbetní (obvodové) papily polokulovité,
nízké, širší než vysoké. V-VII. Hkf.

26 (ČSR: 93a. Krk. les.; 34. Plán.2n

hřeb.)
Ekologie a cenologie: Stinná a vlhká

místa v lesích, vlhčí lemy lesních a údolních
cest, pobřežní lemy, zvláště potoční a prameni-
štní nivy chladnějších pahorkatin a horských
poloh; nejvýše vyznívá v kapradinových nivách
vysokohorských karů. V podhorských a hor-
ských polohách též na ruderálních stanovištích.
Diagnostický druh svazů Alno-Ulmion. Petasiti-
on officinalis a Athyrio alpestris-Piceion a pod-
svazu Acerenion; dále ve společenstvech třídy
Mulgedio-Aconitetea, svazů Tilio-Acerion. Rumi-
cion alpini a vlhčích společenstvech svazů Car-
pinion a Eu-Fagion, vzácněji svazů Alnion gluti-
nosae a Veronico longifoliae-Lysimachion vulga-
ris.

Rozšíření v ČSR: V celém území s těžiš-
těm výskytu v suprakolinnĺm až supramontán-
ním stupni mezofytika a oreofytika. V nižších
polohách (na dolní hranici mezofytika a v ter-
mofytiku) s kolísající frekvencí výskytu a s těs-
nější vazbou na stinné a vlhké ekotopy (min.:
Hřensko, ca 130 m; max.: Velká kotlina v Hru-
bém Jeseníku, ca 1400 m). — Mapy: SLAVÍK
FKS 1986: 121

Celkové rozšiřeni: Téměř celá Evropa výjimkou
nižších poloh z. Evropy. panonské nížiny a okoli Cerného
moře. — Mapy: MEUSELet ar. 1965: 143; AFE 1983: 70.

Poznámka l: Zaměňován s habituálně podobným
Myosoton aquaticum. Obvykle užívaný r071i#.ovaciznak za.
ložený na počtu čnélek je pro rychlou orientaci málo pou-
žitelný. Diakritické znaky shrnuje následujicí klič.

Tab. 23: I Stellaria pallida, Ia - semeno. — 2 S. media. 2a - odění lodyhy, 2b - plod, 2c - semeno. — 3 S. neglecta. 3a - se-
meno.
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a) Kališní lístky celé velmi hustě žláznaté, za sucha neles-
klé; tobolka široce vejcovitá otvírající se do čtvrtiny pěti
dvouzubými chlopněmi; okraj listů s výjimkou báze ly-
sý. zvlněný: listy přisedlé nebo krátce řapíkatě. řapík
nejdolejších listů nanejvýš z 4-1/3tak dlouhý jako čepel

Myosoton aqua/icum
b) Katišnĺ lístky jen v dolní části nebo celé, avšak jen roz-
troušenč pýřité nebo žláznatě chlupaté, za sucha lesklé:
tobolka úzce vejcovitá, otvírající se do poloviny, za úpl-
né zralosti až k bázi 6 chlopněmi; okraj listů brvitý, ±
plochý; dolni lodyžní listy dlouze řapíkaté, u nejdolej-
ších řapík 1,5-2x delší než čepel Stellaria nemorum

Poznámka 2: Velmi blízce příbuzná Stellaria glochi-
disperma(MURB.)FREYN[syn.: S. nemorumL. subsp.glochi-
dispermaMURB.,S. n. subsp. circaeoides(A. SCHWARZ)HE.

známá již ze sousedního Německa a Rakouska, nebyla
zatím v území prokázána. Habituálně se ji blíží rostliny
sporadicky zastoupené v materiálu z Krkonoš, Jeseniků,
Moravskoslezských Beskyd a Javorníků. Obdobně konver-
gujicí populace jsou známé ze Slovenska. Stellaria glochidi-
spermase liši nižším vzrůstem ( 15-30cm), listeny—v porov-
nánĺ k nejhořejším lodyžním listům—se v květenství smě-
rem vzhůru náhle zmenšují, plodní stopky v koncových čá-
stech vidlanu jsou 5-10x delší než nejbližší listen. Nejspo-
lehlivěji lze S. glochidisperma rozlišit na základě skulptury
semen, zvláště velikosti a tvaru hřbetních (obvodových) pa-
pil, které jsou u tohoto druhu 1,0-1,5 mm vys., válcovité,
zřetelně vyšší než širší, na vrcholu kotvičkovitě rozšířené.

2.4. Stellaria media agg.
Jednoleté, ozimé nebo dvouieté byliny

s tenkým větveným vřetenovitým kořenem. Lo-
dyhy oblé, s I (řidčeji 2) podélnou řadou chlu-
pů. Alespoň dolní lodyžní listy zřetelně řapíka-
té; listová čepel nanejvýš 2,5 x delší než široká,
listové báze a řapíky na okrajích brvité. Listeny
bylinné, podobné horním lodyžním listům. Ka-
lišní lístky 2-6 mm dl., roztroušeně až hustě
měkce pýřité nebo žláznatě chlupaté; korunní
lístky téměř dvousečné, kratší nebo nanejvýš
0 1/3 delší než kalich, nebo koruna zakrnělá,
případně úplně chybí. Tobolky se středním
sloupkem krátkým, otvírající se přibližně do
poloviny 6 chlopněmi.

Zahrnuje 5 druhů s těžištěm rozšíření ve
Středozemí, u nás 3 druhy. Někteří, zvláště bio-
systematicky orientovaní autoři hodnotí v po-
slední době tuto druhovou skupinu s odlišným
základním chromozómovým číslem (x —- 10,
11) jako samostatný rod Alsine.

la Rostliny žlutavě nebo bledě zelené; kališní
lístky 2,0-3,5 mm dl., kopinaté až vejčitě ko-
pinaté; semena 0,5-0,8 mm šir., bledě žlu-
tohnědá, řidčeji rezavá; korunní lístky chy-
bějí nebo jen velmi malé, sotva patrné; vi-

b

2a

b

dlany nebo alespoň jejich větve zpravidla
± klubkovitě stažené, plodní stopky ± zdé-
li nebo nanejvýš 2-3 x delší než kalich

3. S. pallida
Rostliny trávově až sytě zelené nebo sivoze-
lené; kališní lístky (3,0-)3,5-6,0 mm dl., vej-
čité až vejčitě kopinaté; semena 0,9-1,7 mm
šir., rezavá až tmavě hnědá; korunní lístky
obvykle vyvinuté, zřídka chybějí; vidlany
zpravidla volné, plodní stopky 2-6(-8) x
delší než kalich 2

Semena 0,9-1,3 mm šir., jejich hřbetní papi-
ly polokulovité, tupé, přibližně stejně vyso-
ké jako široké; kališní lístky
mm dl., delší nebo nanejvýš zdéli koruny,
zřídka koruna chybí; tyčinek 3-5, řidčeji ji-

4. S. medianý počet
Semena 1,3-1,7 mm šir., jejich hřbetní papi-
ly kuželovité nebo válcovité, zpravidla tupě
špičaté a vyšší než široké: kališní lístky 4-6
mm dl., ± zdéli nebo až 0 1/3 kratší než ko-
runa; tyčinek 10,zřídka jiný počet

2. S. neglecta

2. Stellaria neglecta WEIHE— ptačinec přehlíže-
Tab. 23/3

Stellaria neglecta WEIHEin BLUFEet FINGERHUTHComp.
. — Syn.: S. latifolia PERS.sensuFI. Gem. l: 560, 1825

DC. FI. Franc. 5 : 614, 1815. — S. umbrosa Opłz et RC.
PRCCHTin Opłz Sezn. Rostl. Květ. Ces. 93, 1852, nom. nud.

S. elisabethae F. W. SCHULTZArch. FI. Fr. Allem. 302,
S. decandra (FENZL)SCHUREnum. Pl. Transs. 970,1861. —

1866.— S, media (L.) VII-L.subsp. genuina CELAK.var. ma-
jor(KocH) CELAK.Prodr.FI. Böhm.4: 870,1881.—S. me-
dia subsp. neglecta (WEIHE) MURB. Bot. Not. 1899: 198,
1899. Alsineneglecta(WEIHE)Á. et D. LOVEPreslia46:
128, 1974.
Rer. Natur. Bohem. Occid.-Bot. 21: 4, 1984.

Exsikáty : 11Herb. FI. Bohem., no 235b. — Ex
tra fines: BAENITZHerb. Eur., no 9350. — FI. Jutl. Exs., no
756. — SCHULTZHerb. Norm., no 443.

Ozimé nebo dvouleté byliny, zpravidla nasi-
věle zelené. Lodyhy 20-80 cm vys., vystoupavé
nebo chabé a poléhavé, jednoduché, jednotlivé
nebo v řídkých trsech, s I podélnou řadou
chlupů. Listy vejčité nebo eliptické, špičaté ne-
bo krátce zašpičatělé, dolní dlouze řapíkaté,
s čepelí 1,0-2,5 cm dl., horní mírně srdčitou bá-
zí přisedlé, až 5 cm dl.; v úžlabí dolních lodyž-
ních listů zpravidla krátké sterilní větévky.
Květy v řídkých, poměrně chudokvětých vidla-
nech; květní stopky 2-4 cm dl., 4-6(-8)x delší
než kalich, podobně jako lodyha s I podélnou
řadou chlupů nebo kolem dokola roztroušeně

Tab. 24: I Stellaria palustris. — 2 S. longifolia. 2a - část listu s okrajovými papilami, 2b část lodyhy. — 3 S. graminea, 3a -
listeny.
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chlupaté, popř. ± lysé. Kališní lístky vejčitě nou bází přisedlé, střední a dolní řapikaté.
kopinaté, 4-6 mm dl., tupě špičaté, zpravidla Květy malé, jejich stopky velmi tenké, kratší,
jen roztroušeně měkce chlupaté, s blanitým bě- zdéli nebo nanejvýš 2-3x delší než kalich;
lavým okrajem zabírajícím v horní části přibliž- koncové části vidlanu zpravidla klubkovitě sta-
ně 1/) jejich šířky; korunní lístky zpravidla zře- žené. Kališní lístky kopinaté až vejčitě kopina-
telně, až 0 1/2 delší, řidčeji ± zdéli kalicha, té, 2,0-3,5 mm dl., zašpičatělé, hustě chlupaté;
bílé; tyčinek (2-)10(-11), prašníky před vypyle• korunní lístky obvykle chybějí nebo jen velmi
ním purpurově fialové. Tobolky vejcovité až ši- malé, zakrnělé, bledě žlutozelené: tyčinky
roce vejcovité, ± zdéli nebo nanejvýš 0 1/4 del- I-3(-5), prašníky před vypylením šedofialové.
ší než kalich. Semena okrouhle ledvinovitá, Tobolky úzce vejcovité, o málo, nanejvýš o '/3

mm šir., kaštanově hnědá až tmavě hně- delší než kalich. Semena okrouhle ledvinovitá,
dá; hřbetní papily kuželovité nebo válcovité, 0,5-0,8 mm šir., zpravidla bledě žlutohnědá,
zpravidla tupě špičaté a vyšší než široké. IV-VI. řidčeji rezavá, hřbetní papily polokulovité, vel-
Tf, Hkf. mi nízké, zřetelně širší než vysoké. IV-V. Tf.

2n = 22 (extra fines) 2n — 20 (extra fines)
Ekologie a cenologie: Lužní lesy, stinné Ekologie a cenologie: Váté písky, světlé

a vlhké pobřežní lemy na náplavech potoků křoviny, travnaté okraje cest, řidčeji v parcích
a řek. Optimum ve fytocenózách svazu Alno-Ul- a městských zahradách; s oblibou na lehkých

písčitých půdách. Často ve společnostise Stel-mion.

Rozšíření v ČSR: Přehlíženýdruh dosud laria media, ale na rozdíl od tohoto druhu ne-
známýjen zestř. Čechv planárním ažsuprako- zřídka na přirozenějších, antropicky méně
linním stupni (max.: Broumy, Úpořský potok, ovlivněných stanovištích.

Rozšíření v ČSR: Dosud známý ze stř.ca 340 m).
T: 7. Středočes.tab. (Veltrusy),8. Čes.kras (Beroun: a v. Cecha j. Moravy od planárního do supra-

Svatý Jan pod Skalou), 10. Praž. ploš. (Praha-Stromovka), kolinního stupně. V minulosti důsledně nero-
II. Stř. Pol. (Neratovice: Přerov nad Labem). — M: 32. zlišován od Stellaria media; pravděpodobněKřivokl. (Zbečno:Úpořskýpotok),41.Stř. Povlt.(Modřan-

hojnější v teplejších krajích, častěji v Panon-ská rokle; Točná; Trnová).
ském termofytiku.Celkové rozšíření: Evropa, na sever po Velkou

Británii aj. Švédsko;s.Afrika a Malá Asie.—Mapy: AFE T: 10. Praž. ploš. (Praha: Stromovka, vrch Žižkov,
1983: 73.

Bruska, Riegrovy sady, Smíchov), 12. DOI. Pojiz. (mezi
3. Stellaria pallida (DUMORT.) PIRÉ — ptačinec Mladou Boleslaví a Obcí Benátky nad Jizerou), 15. Vých.

Pol. (Bohdaneč u Pardubic), 16. Znoj.-brn. pah. (Znojmo),bledý Tab. 23/I
18. Jihomor. ův. (písky v okolí Bzence, Hodonína a Břecla-

Srellaria pallida (DUMORTIER)PIRÉBull. Soc. Bot. Belg. vi: Valtice: Božice: dosti hojné). — M: 32, Křivokl. (hrad
2: 43, 1863. — Syn. : Alsine pallida DUMORT.FI. Belg. 109, Křivoklát), 41. Stř. Povit. (Davle; Trnová).
1827 . — Stellaria media (L.) VILI. var. apetala TAUSCHin Celk ové rozšířeni : Evropa (s téžištem ve Středoze-
OTTCatal. FI. Böhm. 9, 1851. — S. boraeana JORD.Pug. Pt. mí), na severpo VelkouBritánii aj. Švédsko(zdeadventiv-Nov. 33, 1852.— S. media subsp. apetala (TAUSCH)CELAK.

ně), na východ po Ukrajinu a Krym; Alžírsko, Malá
. — S. media subsp. pallidaProdr. FI. Böhm. 4: 870, 1881 a Střední Asie. Adventivně a jen vzácně v Severní a Jižní

(DUMORT.)A. et GR. FI. Nordostdeutschl. Flachl. 310, 1898. Americe. — Mapy: AFE 1983: 74.
— Alsinula pallida (DUMORT.)DOSTÁLFolia Mus, Rer. Na-
tur. Bohem. Occid.-Bot. 21: 4, 1984. — Stellaria apetala 4. Stellaria media (L.) VILL. — ptačinec pro-
MURB. Bot. Not. 1898: 196, t899 non UCRIA.

Exsi káty: FI. Exs. Austro-Hung., no 3631 (ut S. me-
dia (L.) CYR.]. — TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 235a. — Ex-

SINTENIS Itertra fines: SCHULTZ Herb. Norm., no 755.
Orient.. no 5402.

Jednoleté nebo ozimé byliny, žlutavě nebo
bledě a svěže zelené. Lodyhy 12-25(-35) cm
vys., vystoupavé nebo poléhavé, jednoduché,
zřídka chudě větvené, štíhlé, jednotlivé nebo
v řídkých trsech, oblé, s I podélnou řadou
chlupů. Listy vejčitě kopinaté až podlouhlé,
4-8(-12) mm dl., 2-8 mm šir.: horní listy zúže-

Tab. 25: I Stellaria nemorum. la - odění lodyhy, lb - plod, Ic - korunní lístek.
2b - zralý plod.

128 Stellaria

střední Tab. 23/2

Stellaria media (LINNAEUS)VtLLARSHist. Pl. Dauph. 3:
615, 1789. — syn.: Aisine media L. sp. Pl. 272, 1753.
Stellaria apetala UCREAArch. Bot.. Leipzig. 1/I: 68, 1796
incl. S. media(L.) VILI. subsp. genuinaČELAK.Prodr. FI.
Böhm. 4: 870, 1881, nom. inval. S. media subsp. eumedia
BRIO. Prodr. FI. Corse l: 501. 1910. nom. inval. A/íinula
media (L.) DOSTÁLFolia Mus. Rer. Natur. Bohem. Oc-
cid.-Bot. 21 : 4, 1984.

Exsikáty: TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 235. — Extra
fines: FI. Jutl. Exs., no 654. Herb. FI. Ross.. no }654.

Jednoleté, trávově až sytě zelené byliny. Lo-

— 2 Myosoton aquaticum. 2a mladý plod,
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dyhy cm vys., vystoupavé nebo
poléhavé, v uzlinách často kořenující, s 1(-2)
podélnými řadami chlupů. Lodyžní listy vejčité
až široce vejčité, špičaté, dolní dlouze řapíkaté,
s čepelí 0,5-2,0 cm dl., horní přisedlé, zpravidla
zřetelně větší, až 3,5 cm dl. Květy v řídkých vi-
dlanech, jejich stopky po odkvětu sehnuté, poz-
ději opět vzpřímené, často zprohýbané, za plo-
du 4-6x delší než kalich, podobně jako lodyha
jednořadě chlupaté. Kališní lístky vejčité až
vejčitě kopinaté, (3,0-)3,5-5,0 mm dl., tupě špi-
čaté, roztroušeně až hustě žláznatě chlupaté,
s blanitým bělavým okrajem nejširším v horní
části a zabírajícím přibližně 1/3jejich šířky; ko-
runní lístky obvykle zřetelně (až 0 1/J) kratší,
řidčeji ± zdéli kalicha, bílé, zřídka koruna chy-
bi; tyčinek 3-5, zřídka jiný počet, prašníky před
vypylením purpurově fialové. Tobolky vejcovi-
té, za zralosti až 0 1/5 delší než kalich. Semena
okrouhle ledvinovitá, šir., rezavě
hnědá až tmavě hnědá, hřbetní papily poloku-
lovité, tupé, přibližně stejně vysoké jako široké.
III-X (při teplém počasí i v pozdních podzim-
ních a v zimních měsících). Tf.

2n = 40 (ČSR: 16.Znoj.-brn. pah.), 42, 44
(extra fines)

Variabilita: Kromě mnoha popsaných odchylek
(vesměs stanovištní ekomorfózy) nemá taxonomický vý-
znam ani var. apetala (UCRIA) GAVDIN (syn. : S. apetala
UCRIA,S. media apetala OPIZ), která se vztahuje na rostli-
ny s chybějícími nebo velmi zakrnělými korunními lístky.
Velmi často, avšak mylně, byla tato jména (zvl. S. aperala
UCRIA)používána pro jiný, blízce příbuzný druh S. pallida
(DUMORT.) PIRÉ.

Ekologie a cenologie: Jako plevel na
kypřených a obnažených, dusíkem bohatých
půdách na polích, v zahradách, sadech a par-
cích, na ruderálních stanovištích různých typů
(okraje cest, úhory, rumiště a skládky, kompos-
ty apod.) i v horských polohách; nezřídka též
ruderalizované lesni okraje, lemy lesních cest
a pobřeží vodních toků. Uplatňuje se ve spole-
čenstvech tříd Chenopodietea, Galio-Urticetea
a Secalietea.

Rozšíření v ČSR: V celém území v oblasti
intenzívních polních kultur dosti hojně až hoj-
ně. V horských polohách s velmi kolísající frek-
vencí výskytu a vazbou na antropicky ovlivňo-
vaná stanoviště, zejména okolí horských chat
a komunikací. — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 121
(S. media agg.).

Celkové rozšíření : Původně pravděpodobné eura-
sijský druh. Dnes vlivem činnosti člověka rozšířený v celém
světě včetné arktické a antarktické oblasti. — Mapy: AFE
1983: 72.

130 ôtellaria

Poznámka: S Moehringia trinervia (zvl. ve sterilnim
stavu) jsou někdy zaměňovány rostliny pocházejici ze stin-
ných míst (ruderalizované lemy lesních cest. lesni a křovi-
naté okraje), kde se oba druhy nezřídka vyskytuji pohro-
madë. Důležitější rozlišovaci znaky jsou uvedeny v násle-
dujícím klíči.

a) Kališní listky kopinaté až úzce kopinaté. bilý blanitý
okraj nejširší v dolní části a zabirajici alespoň polovinu
jejich šířky; lodyhy a květní stopky po celém obvodu
krátce štětinovité brvité podobné jako okraje kališnieh
lístků, listové okraje a žilky na spodni straně listů

Moehringia trineryia
b) Kališní lístky vejčité až vejčitě kopinaté, bilý blanitý

okraj úzký, nejširši v horni části a zabirajici nanejvýš I/ \
jejich šířky: lodyhy a květni stopky jednořadé měkce
chlupaté, okraje kališnich lístků lysé, listové okraje jen
na bázi čepele a na řapíku roztroušené dlouze chlupaté

5. Stellaria holostea L.

Stellaria media

— ptačinec velkokvětý
Tab. 22/2

Stellaria holostea LINNAEĽSSp. Pl. 422, t753.
Exsikáty: FI. Exs. Herb. Inst. Bot. Univ. Carol., no

46. — FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no II 18/1-111.
PI. Čechoslov.PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 825.

Exs., no 187. — TAUSCHHerb. FI. Bohem.. no 236. Extra

fines: FI. Siles. Exs., no 4. — P). Polon. Exs., no 525.

Vytrvalé, trávově až sytě zelené byliny s ten-
kým plazivým rozvětveným oddenkem vyháně-
jícím kromě květonosných lodyh nadzemní,
poléhavé nebo vystoupavé přezimující výhonky
s obnovovacími pupeny. Lodyhy 15-25(-35) cm
vys., přímé, jednoduché, jednotlivé nebo v říd-
kých trsech, velmi křehké a lámavé, srstnaté ne-
bo roztroušeně pýřité, zřídka lysé, zřetelně čtyř-
hranné, v uzlinách poněkud ztlustlé. Listy kopi-
naté až čárkovitě kopinaté, 4-9(-14) cm dl..
5-8(-12) mm šir., dlouze zašpičatělé, přisedlé,
na bázi pochvovitě srostlé, na rubu nasivëlé
a pýřité, na okrajích hustě krátce brvité, drsné;
horní a střední lodyžní listy přímo, řidčeji ±
rovnovážně odstálé, dolní nazpět odstálé. Kvě-
ty velké, 15-25mm v průměru, dlouze stopkaté,
v řídkých koncových vidlanech; listeny bylin-
né, podobné horním lodyžním listům. Kališní
lístky vejčité až vejčitě kopinaté, 6-8 mm dl.,
špičaté, lysé nebo velmi řídce pýřité s nezřetel-
nou žilnatinou a úzkým blanitým bělavým
okrajem; korunní lístky dvouklané, 10-15 mm
dl., 1,5-2x delší než kalich. Tobolky kulovité,
zpravidla kratší, nanejvýš zdéli kalicha, otevíra-
jící se do 1/3, úplně zralé až k bázi 6 chlopněmi.
Semena okrouhle ledvinovitá, mm
šir., kaštanově hnědá, s válcovitými, přibližně
0,2 mm vys. papilami. IV-V(-VI). Protogyn. Chf.

2n = 26 (ČSR: 64a. Průh. ploš.)
Ekologie a cenologie: Světlé listnaté ne-
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bo smíšené lesy a háje, lesní okraje a křoviny,
keřnaté stráne a meze. Na hlinitých až hlinito-
písčitých humózních půdách, většinou živinami
bohatých. Diagnostický druh svazu Carpinion;
též ve společenstvech svazů Tilio-Acerion, Quer-
cion pubescenti-petraeae a Prunion spinosae,
v sušších společenstvech svazu Alno-Ulmion.

Rozšíření v ČSR: V celém území s těžiš-
těm výskytu v planárním a kolinním, řidčeji su-
prakolinním stupni. Sporadický výskyt v sub-
montánním stupni, v oreofytiku zatím nalezen
v Brdecha Žďárských vrších (max.: Devět skal
ve Žďárských vrších, 790m). — Mapy: SLAVÍK
FKS 1986: 122.

T: v celé oblasti. — M: dosti hojně v dolních a střed-
nich polohách; roztroušeně až vzácně ve fyt. o. 24. Hor.
Poohří,27.Tachov.bráz.,28.Tep. vrchy, 37.Šum.-novohr.
podh., 47.-49. Luž. okr., 54. Ješ. hřb., 59. Orl. podh., 67.
Českomor. vrch., 75. Jes.podh. [chybi ve fyt. o. 22. Halštr.
vrch.,23.Smrč.,26.Ces.les,43.Votic.vrch.,50.Luž. hory].

O: jen ve fyt. o. 87. Brdy (Padrťský potok), 91. Žďár.
vrchy (Devět skal: rybník Rýznarka, Bránský rybník a Sta-
rý dvůr na sz. okraji Žďáru nad Sázavou).

Celkové rozšíření: Evropa, na sever po j. Fenno-
skandii, v SSSR na východě přesahuje do Západosibiřské
nížiny, chybí v převážné části Pyrenejského poloostrova
a na jihovýchodě evropské části SSSR. Izolované arely
v pohoři Kavkaz,Elborzv s. Íránua Altaj. —Mapy:MEU-
SELet al. 1965: 143; AFE 1983: 75.

6. Stellaria uliginosa MURRAY —
křadní

ptačinec mo-
Tab. 22/1

Stellaria uliginosa MURRAY Prodr. Stirp. Gotting. 55,
— Syn.: S. graminea y L. Sp. PI. 422, 1753.— S. al-1770.

sine GRIMMNova Acta Leop.-CaroI. 3, append.: 313, 1767,
nom. inval. — S. dilleniana LEERSFI. Herborn. 107, 1775
non MOE.NCH.— S. aquatica POLLICHHist. PI. Palat. I: 422,
1776 non Scop. — Larbrea aquaĺica (POLLICH)ST-HIL. Mém.
Mus. Paris 2: 261, 1815. — Stellaria linoides TAUSCHFlora
19: 413, 1836. — Larbrea uliginosa (MURRAY)REICHENB.
Icon. FI. Germ. 5: 36, 1841.

Exsikáty : PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 450.
TAuscH Herb. FI. Bohem., no 239, 239b. — Extra fines: FI.
Exs. Austro-Hung., no 3252. — FI. Jut). Exs., no 327. FI.
Polon. Exs., no 410. — FI. Siles. Exs., no 803.

Vytrvalé, obyčejně trsnaté, sivozelené, po-
někud šťavnaté byliny s větveným oddenkem
a nadzemními kořenujícími výhonky. Lodyhy

cm vys., vystoupavé nebo z polé-
havé báze ± přímé, čtyřhranné, lysé, v dolních
uzlinách obyčejně kořenující. Listy eliptické až
podlouhlé nebo obvejčitě kopinaté až obkopi-
naté, cm dl., 4-6 mm šir., špičaté
nebo krátce zašpičatělé, přisedlé nebo velmi
krátce řapíkaté, jednožilné, ± mírně dužnaté;
listové báze a řapíky brvité. Květy malé, nanej-
výš 7 mm v průměru, dlouze stopkaté, v říd-
kých úžlabních vidlanech; listnatá větévka (v

prodloužení hlavní lodyhy) často i nejhořejší
vidlan přerůstá; listeny kopinaté, 1,5-4,0 mm
dl., zašpičatělé, blanité, bělavé, s úzkým zelena-
vým středním proužkem, na bázi roztroušeně
brvité; květní stopky velmi tenké, jen pod
kalichem nálevkovitě ztlustlé, 3-8x delší než
kalich. Kališní lístky vejčitě kopinaté,
(2,0-)2,5-3,5 mm dl., zašpičatělé, 3žilné, s úz-
kým blanitým bělavým lemem; korunní lístky
dvoudílné, 1-3 mm dl., alespoň o málo kratší
než kalich, zřídka chybějí. Tobolky úzce vejco-
vité až vejcovité, zdéli nebo nanejvýš 0 1/3 delší
než kalich. Semena okrouhle ledvinovitá,
0,6-0,8 mm šir., tmavě hnědá, ± hladká nebo
jen slabě vrásčitá. V-VII. Hkf.

24 (ČSR: 88g. Hornovlt. kotl., 91.
Žďár. vrchy)

Variabilita : Velmi proměnlivý, především v charak-
teru růstu, větvení lodyh, velikosti, tvaru a dužnatosti listů.
Ve starší literatuře popsané odchylky (většinou stanovištní
ekomorfózy) hodnotící variabilitu těchto znaků jsou pro ta-
xonomickou klasifikaci bezcenné.

Ekologie a cenologie: Břehy vod, ná-
Plavy potoků a řek, mělká písčitá až štěrkovitá
řečiště, luční a lesní mokřiny, bažiny a prame-
niště, luční strouhy, vlhké příkopy a podmáče-
né lesní cesty, letněné rybníky. Přednostně na
silikátových podkladech. Diagnostický druh
svazů Elatini-Eleocharition ovatae a Sparganio-
Glycerion fluitantis: rovněž ve společenstvech
svazů Cardamino-Montion a Radiolion linoidis.

Rozšíření v ČSR: V celé ČSR kromě nížin-
ných poloh stř. a sz. Čech (stř. a dol. Poohří,
dol. Povltaví, stř. Polabí) a nížin a pahorkatin j.
a jv. Moravy. V suprakolinním až supramontán-
ním stupni roztroušeně až hojně, v subalpinském
roztroušeně (min.: Hřensko, 130m; max. : Sněž-
ka, 1590 m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 122.

T: Vzácně ve fyt. o. 2. Stř. Poohří (jen v sz. části), 7,
Středočes. tab. Gen v j. a jz. části), 12. Dol. Pojiz. (širší oko-
lí Mladé Boleslavi), 16. Znoj.-brn. pah. (Brno-Jundrov;
Ořechov u Brna: Vémyslice), 21. Haná (širší okoli Prostějo-
va); (chybí ve fyt. o. 5. Terez. kotl., 9. Dol. Povlt., 11. stř.
Pol., 17. Mikul. pah., 18. Jihomor. úv., 19. B. Karp. step.,
20. Jihomor. pah.l. — M, O: všechny fyt. o.

Cel kové rozšíření: Evropa s výjimkou arktického
a částečné i boreálního pásma (zde po 650 s. š.) a jihový-
chodu SSSR; ve Středozemi jen v pohořích. Izolovaně při
v. pobřeži Severní Ameriky. — Mapy: MEUSELet al. 1965:
144 (excl. S. undulata THUNB.v jv. Asii): HULTÉNAA 1958:
165: AFE 1983: 76.

7. Stellaria longifolia WILLD. — ptačinec dlou-
holistý Tab. 24/2

Stellaria longžfolia MOHLENBERGex WILLDENOWEnum.
Syn. : S. diffusa SCHLECHT.Pl. Horti Berol. 479, 1809.

Stellaria 131
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Ges. Naturforsch. Freunde Berlin Mag. 7: 195, 1816.— S.
mosquensis BIEB.ex SCHLECHT.Ges. Naturforsch. Freunde
Berlin Mag. 7: 195. 1816. S.friesiana SÉR.in DC. Prodr.
syst. Nature l: 395, 1824.

Poznámka : Autoři, kteří jsou toho názoru, že Stella-
ria longifolia WILLD.(popsaná ze Severni Ameriky) a S. dif-
fusa SCHLECHT. (popsaná z Evropy) nejsou identické, použí-
vají pro evropské rostliny jméno Stellaria diffusa SCHLECHT.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Čechoslov., no 1318.—
Extra fines: FI. Exs. Austro-Hung., no 54. — FI. Exs. Rei-
publ. Bohem. Slov., no 721/11 (ut S. uliginosa MURRAY).

Vytrvalé, řídce trsnaté, žlutavě zelené byliny
s tenkým větveným oddenkem a nadzemními
sterilními výhonky. Lodyhy 10-25cm vys., pří-
mé nebo vystoupavé, jednoduché nebo chudě
větvené, křehké, čtyřhranné, nevýrazně rýhova-
né, na hranách (zvláště v horní části a v květen-
ství) s velmi drobnými papilami. Listy čárkovi-
tě kopinaté až čárkovité, 1,5-2,5(-3,0) cm dl.,
2-4(-6) mm šir., špičaté, zúženou, na okrajích
brvitou bází přisedlé, jednožilné, v úžlabí se
svazečky listů nebo krátkými sterilními větév-
kami; listové okraje a střední žilka na spodní
straně s drobnými papilami. Květy malé, asi
7 mm v průměru, v řídkých rozložitých vidla-
nech; listeny vejčitě kopinaté, 2-4 mm dl., za-
špičatělé, blanité, bělavé se zelenavým střed-
ním proužkem, na okrajích lysé. Kališní lístky
vejčitě kopinaté, 2,0-3,5(-4,0) mm dl., špičaté,
lysé, nezřetelně žilnaté, s bělavým blanitým
okrajem zabírajícím přibližně 1/3 jejich šířky;
korunní lístky téměř k bázi dvoudílné ± zdéli,
nanejvýš 0 1/3 delší než kališní. Tobolky vejco-
vité až úzce vejcovité, 0 1/3 delší než kalich. Se-
mena okrouhle ledvinovitá, 0,6-0,8 mm šir., žlu-
tohnědá až rezavá, velmi jemně zrnitá. V-VII
(-VIII). Hkf.

2n 26(ČSR:91.Žďár. vrchy)
Poznámka: Nejspolehlivějším rozlišovacím znakem

(zvl. vůči Stellaria graminea a S. palustris) jsou drobné pa-
pily na lodyžních hranách, listových okrajích a střední žil-
ce na spodni straně listů (lupa!).

Ekologie a cenologie: Olšiny na rašelin-
ných půdách, lesní mokřiny, prameniště a bře-
hy vodních toků v horských a podhorských po-
lohách. Vlhká a humózní, často zrašelinělá mí-
sta v lesích podhorských a horských poloh
(podmáčené smrčiny), Místy v olšinách a ráko-
sinách kotlinných poloh a rybničních pánví.
Diagnostický druh svazu Alnion glutinosae, též
v nekter.•;-'h '-polečenstvech svazů Betulion pu-
besccntis a Piceion excelsaea podsvazu Alnenion
glutinoso-incanae (zde jen v asociaci Piceo-Alne-
tum RUBNERex OBERDORFER1957).

Rozšíření v ČSR: Roztroušeně v Českém
masívu s optimem v suprakolinním až montán-
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ním stupni, vzácně přesahuje do supramontán-
ního stupně (min.: Týnišťský úval, 240-250 m:
rybník Lodrant u Trusnova z. od Chocně,
240 m; max.: Boubín, ca t 100m). Hojněji pou-
ze v některých fyt. o. oreofytika (např. Slavkov-
ský les, Brdy, jv. Šumava a Žďárské vrchy)
a mezofytika (Třeboňská pánev, Dokesko).
V naší květeně jako subboreálni prvek a glaci-
ální relikt. — Mapy: BARTŮŇKOVÁin HENDRYCH
Acta Univ. Carol..Biol. 1971 : 276, 1973: SLAVÍK
FKS 1986: 123.

T: 15c.Pard. Pol. (Trusnov). — M: 26. Ces. les (Kate•
řinská kotlina), 35. Podbrd. (Strašice: Horni Kařezský ryb.
ník u Zbirohu: Hořovice), 37. Sum.-novohr. podh. (Borský
rybnik v. OdKřemže),38. Bud. pán. (bližší OkolíČeských
Budějovic), 39. Třeboň. pán., 52. Ral.-bez. tab., 61b. Týništ.
ův., 61c. Chvojen. Plos. (Homole u Vysokého Chvojna),
63f, Českotřeb. úv. (Opatov), 67. Ceskomor. vrch. (Nedve-
dice), 69. Želez. hory (Trhová Kamenice). — O: 86. Slavk.
les,87. Brdy, 88. Šum. (jen fyt. p. d. Boub.-stož.hor. a g.
Hornovtt. kotl.), 91. Žďár. vrchy, 97. Hr. Jes. (bližší okolí
Karlovy Studánky), 98. Níz. Jes. (Dětřichov a Lomnice
u Moravského Berouna).

Celkové rozšířeni : Tčžištč v boreálním a v s. části

mírného pásma Eurasie a Severní Ameriky: Alpy a jejich s.
předhůří, arely malé rozlohy a izolované lokality ve stř.
Evropě a v Karpatech. — Mapy: MECSELet a). 1965: 143:
HULTÉN CP 1971: 103; AFE 1983: 81.

8. Stellaria graminea L. — ptačinec trávovitý
Tab. 24/3

Stellaria graminea LINNAEUSSp. Pl. 422, 1753 (excl. var.

Exsikáty : TAUSCHHerb. FI. Bohem.. no 237. — Extra
fines: F}. Jud. Exs., no 585. FI. Roman. Exs., no 1470. —
FI. Siles. Exs., no 201. — Gerb. FI. SSSR, no 4016. —

PI. Polon. Exs., no 4t3.HAYEK FI. Stir. Exs., no 420. —

Vytrvalé, řídce trsnaté, trávově až sytě zele-
né byliny s tenkým plazivým větveným odden-
kem. Lodyhy 10-50(-90) cm vys., vystoupavé,
jednoduché nebo větvené, čtyřhranné, lysé,
často s listovými svazečky nebo krátkými ste-
rilními větévkami v listových úžlabích. Listy
kopinaté až čárkovitě kopinaté, (1,5-)
2,0-3,5(-5,0) cm dl., 2-5(-7) mm šir., špičaté,
mírně zúženou na okrajích brvitou bází přise-
dlé, s vyniklou žilkou. Květy v řídkých rozloži-
tých, 15-50květých vidlanech; listeny široce
vejčité až vejčitě kopinaté, 2-10 mm dl., zašpi-
čatělé, blanité, bělavé, s úzkým nahnědlým, řid-
čeji zelenavým středním proužkem, na okrajích
(celé nebo alespoň v dolní třetině) brvité. Kališ-
ní lístky vejčitě kopinaté, (3,0-)3,5-5,0(-6,0) mm
dl., zašpičatělé, i čerstvé zřetelně 3žilné, s blani-
tým bělavým okrajem zabírajícím přibližně 1/4
jejich šířky, dva vnější kališní lístky na okrajích
brvité, korunni lístky dvoudílné, zpravidla 0 1/3
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delší, řidčeji ± zdéli kališních. Tobolky úzce
vejcovité až vejcovité, obvykle zřetelně (až
o J/2) delší než kalich. Semena okrouhle ledvi-
novitá, asi I mm šir., hnědá, vrásčitá. V-IX. Ho-
mogam. Protogyn. Hkf.

2n 52(ČSR: 11.stř. Pol.,91.žďár. vrchy)
Poznám ka : Od S. palustris se spolehlivě liší brvitou

listovou bází, brvitými listeny a vnějšími kališními lístky.
Rostliny S. palustris jsou vždy lysé. Délka korunních lístků
(absolutni i vůči kalichu) má podružný diagnostický vý-
znam.

Variabilita: Malokvěté formy s korunními lístky ±
zdéli kalicha hodnoti starší literatura jako var. parviflora
LANGE nebo var. micropetalaCELAK.;jde o protogynické
rostliny s částečně redukovaným andreceem (v území vzác-
ně). Velkokvěté protandrické formy s korunními lístky až
2x delSimi než kalich nebyly v územi zjištěny.

Ekologie a cenologie: Suché i vlhké
louky, travnaté stráně a meze, pastviny a hole,
travnaté lesní okraje a lesní světliny, lemy sil-
ničních komunikací a železniční náspy, nezříd-
ka mokřiny v terénních sníženinách a pobřeží
vod nebo místa narušená mechanickými zása-
hy. Druh s širokou ekologickou a cenologickou
amplitudou, uplatňující se v řadě společen-
stev; diagnostický druh svazu Nardo-Agrosti-
on tenuis, častý též ve společenstvech svazu Vio-
/ion caninae, tříd Molinio-Arrhenatheretea, Fe-
stuco-Brometea, Sedo-Scleranthetea, řidčeji též
Koelerio-Corynephoretea.

Rozšíření v ČSR: Od nížin do nejvyšších
poloh s těžištěm v kolinnĺm až montánním
stupni (max.: Sněžka, ca 1550 m). V celém úze-
mí bez prokazatelné regionálně fytogeografické
vazby. — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 123.

Celkové rozšíření : Evropa s výjimkou arktického
pásma a nejjižnějších oblastí ve Středozemi. Mírné pásmo
Asie, na jihovýchod do činy. — Mapy: AFE 1983: 79.

9. Stellaria palustris RETZ.— ptačinec bahenní
Tab. 24/1

Stellaria palustris RETzłus FI. Scand. Prodr., ed. 2, 106,
Syn.: Stellaria graminea var. p L. Sp. P). 422,1795. —

1753. — S. dilleniana MOFNHI Enum. Pl. Hass. 214. 1777

non LEERS.— S. palusrris EHRH.Beitr. Naturk. 5: 176, 1790,
nom. nud. — S. glauca WITH. Arrang. Brit, PI., ed. 3, 2: 420,
1796.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Social. Čechoslov., no
1517. — TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 238. — Extra fines:
FI. Jutl. Exs., no 682. — FI. Roman. Exs., no 3440. — FI.
Siles. Exs., no 231. — Herb. FI. Ross., no 657. — MAGNIER
FI. Select. Exs., no 2415. — Pl. Polon. Exs., no 414.

Vytrvalé, zpravidla nasivěle zelené byliny
s tenkým plazivým oddenkem. Lodyhy
15-45(-70) cm vys., jednoduché, řidčeji větvené,
jednotlivé nebo v řídkých trsech, ± přímé ne-
bo chabé a poléhavé, čtyřhranné, nevýrazně rý-

hované, lysé. Listy čárkovitě kopinaté až čárko-
vité, cm dl., 2-5(-7) mm šir.,
špičaté, mírně zúženou a na okrajích lysou bází
přisedlé, s vyniklou střední žilkou, v úžlabí ča-
sto se svazečky listů nebo s krátkými sterilními
větévkami. Květy poměrně velké, 0,8-1,3 mm
v průměru, dlouze stopkaté, v koncových, říd-
kých, vidlanech, řidčeji jednot-
livé nebo po dvou na lodyze; listeny vejčitě ko-
pinaté až čárkovitě kopinaté, 3-8 mm dl., špiča-
té až dlouze zašpičatělé, blanité, bělavé, lesklé,
s úzkým zelenavým nebo nahnědlým středním
proužkem, na okrajích lysé. Kališní lístky vejči-
tě kopinaté, 5-7 mm dl., zpravidla dlouze zašpi-
čatělé, i čerstvé zřetelně 3žilné, s blanitým běla-
vým lesklým lysým okrajem zabírajícím přibliž-
ně t/ 3 jejich šířky; korunní lístky téměř dvou-
dílné, zpravidla zřetelně (až 0 1/2) delší, zřídka
± zdéli kališních, Tobolky úzce vejcovité, ±
zdéli kalicha. Semena okrouhle ledvinovitá,
1,2-1,7 mm šir., tmavě kaštanově hnědá, vrásči-
tá. V-VII(-VIII). Hkf.

2n = ca 130 (extra fines)
Poznámka : Rozlišovaci znaky vůči S. graminea jsou

uvedeny v textu 0 tomto druhu.
Variabilita: Starši literatura hodnotí jako var. lax-

manii (FISCHER)SIMK. nebo jako f. flaccida (PETERM.)A. et
GR. víceméně poléhavé, pouze 1-2květé, sytě zelené nebo
jen mírně nasivělé rostliny rostoucí zpravidla v hustě zapo-
jeném porostu. Listeny u nich zpravidla chybčjí a květy vy-
růstají v úžlabi hornich lodyžních listů (var. ehracteolata
GÜRCkE). Přestože habitus těchto rostlin je poměrně cha-
rakteristický. taxonomická hodnota je nepatrná, podobně
jako u f. lutetiana MAGNEcharakterizované velmi úzkými
listy.

Ekologie a cenologie: Slatinné louky
a slatiniště, rákosiny a mokřiny s převahou vy-
sokých ostřic na okrajích zarůstajících říčních
ramen, tůní a eutrofních až mezotrofnĺch rybní-
ků; místy v eutrofních olšinách. Diagnostický
druh svazů Magnocaricion elatae, Caricion fus-
cae a Radiolion linoidis; dále se vyskytuje v ně-
kterých společenstvech svazů Cicution virosae,
Caricion rostratae a Phragmition communis.

Rozšíření v ČSR: Hojnější v nížinách Po-
labí a -moravských úvalů, ve středních polo-
hách v Ostravské pánvi, v některých rybničních
oblastech a kotlinách (např. Třeboňská a Budě-
jovická pánev, Blatensko), jinde roztroušeně,
v moravských Karpatech chybí. Převážně v pla-
nárním až suprakolinním stupni, místy přesa-
huje do nižších poloh submontánního stupně
(min.: Terezín, 145 m; max.: Doupě s. od Tel-
če, 590 m). — Mapy: SLAVÍKFKS 1986: 124.

T: 2. Stř. Poohří (Prahly u Tušimic), 3. Podkruš. pán.
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(Kopisty; Duchcov), 5. Terez. kotl., 9. Do). Povlt. (pouze
přechodně na náplavech Vltavy), II. Stř. Pol., 12. Dol. Po.
jiz. (bližší okolí Bakova nad Jizerou a Mladé Boleslavi), 13.
Rožď. pah. (roztr. v Bakovské kotlině a v okolí Rožďalo-
vic), 14a. Bydž. pán. (roztr.), 15. Vých. Pol., 18. Jihomor.
úv. (zvl. aluvium Moravy a dolní Dyje), 21. Haná (aluvium
Moravy). M: 24. Hor. Poohří (bližší okolí Chebu a Fran-
tiškových Lázni: Sokolov), 27. Tachov. bráz. (Chodová Pla-
ná: bližší okoli Tachova), 31. Plz. pah. (roztr., zvl. Okolí
Domažlic), 33. Branž. hv., 34. Plán. hřeb. (sv. část), 35. Pod-
brd. (roztr.), 36. Horaž. pah., 37. Šum.-novohr.podh. (jen
v s. části), 38. Bud. pán., 39. Třeboň. pán., 41. Stř. Povlt.
(Štěchovice: Nuzice j. od Bechyně; Osek u Milevska), 52.
Ral.-bez.tab.,53a.Českolip.kotl. (ČeskáLípa), 58a.Žacl.
(Prkenný důl), 58c. Broum. kotl. (bližší okolí Broumova;
Mezimostí), 61b. Týnišť. úv., 63f. Ceskotřeb. ův., 66. Hor.
nosáz.pah. (Baštinovj. od HavlíčkovaBrodu),67. Česko.

10. MyosotonMOENCH— křehkýš* )

mor. vrch. (Jindřichův Hradec; Pávov u Jihlavy: bližší Oko-
lí Telče),68.Mor. podh.Vysoč.(Ptáčovu Třebiče:Častoti-
ce). 69. Želez. hory (Trhová Kamenice), 71. Drah. vrch.
(Lipovec a Bukovinka v jz. části okresu), 72. Zábř..unič. úv.
(Zábřeh a okolí), 73b. Hanuš. vrch. (Lichkov z. od Králik:
Hoštejn z. od Zábřehu),74. Slez,pah. (Vidnava: Červená
Voda: Velké Heraltice: Jakartovice), 75, Jes. podh. (Jivová
v. od Šternberka). 83. Ostr. pán. (roztr.). O: 90. Jihl.
vrchy (Praskolesy z. od Telče).

Šourkovy údaje o výskytu v Obřim dole v Krkonoších
jsou mylné a týkaji se S. graminea; údaje z Rýchor vyžadu-
jí ověřeni(viz ŠOUREKKvět. Krkonoš 146,1969).

Celkové rozšíření: Eurasijský druh. Evropa s tč-
žištěm v mírném submeridionálnim pásmu: na sever do
Irska, DáQskaa3. Skftdinávie, ve Středozemí přibližné po
42-440 .•s. š. (Pyreneje, Korsiku, s. Itálii, stř. Jugoslávii
•a Bulharsko). Mírné pásmo Asie. — Mapy: AFE 1983:77.

— Syn. : Malächium FRIESFI. Halland. I: 77, 1818 (ut Malachia). StellariaMvosoton MOENCHMeth. PI. 225, 1794.
L subgen. Myosoton (MOENCH)PAX in ENGLERet PRANTL.Natürl. Pfl.-Fam., 3/ lb: 79, 1889.

Poznámka : Monotypnĺ rod spojovaný někdy s rodem Stellaria, od néhož se liši 5pIodoIistovým gyneceem: tobolka
s 5 čnělkami se otvírá nanejvýš do třetiny 5 dvouzubými chlopněmi. Diferenční znaky vůči Stellaria nemorum. s níž bývá
dosti často zaměňován, viz v textu o S. nemorum.

l. Myosoton aquaticum (L.) MOENCH— křehkýš
vodní Tab. 25/2

Myosotonaquaticum (LINNAEUS)MOENCHMeth. PI. 225,
Syn.: Cerastium aquaticum L. Sp. PI. 439, 1753.1794. —

— Stellaria aquatica (L.) SCOP.FI. Carniol., ed. 2, I: 319,
1772. — Malachium aquaticum (L.) FRIESFI, Halland. I : 77,
1818.

Exsikáty: FI. Cechoslov.Exs.,no 19.— PETRAKFI.
Bohem. Morav. Exs., no 1127. TAUSCHHerb. FI. Bohem.,
no 246. Extra fines: FI. Siles. Exs., no 81. HAYEK FI.

— Pl. Fini. Exs., no 1167. — PJ. Polon.Stir. Exs., no 419.
Exs., no 526.

Vytrvalé byliny s tenkým větveným křeh-
kým oddenkem tvořícím kromě květonosných
lodyh četné nadzemní sterilní výhonky. Lody-
hy poléhavé nebo vystoupavé,
cm vys., jednoduché nebo chudě větvené, zvláš-
tě v uzlinách velmi křehké a lámavé, v dolní čá-
sti obvykle kořenující, čtyřhranné, lysé, v horní
části a v květenství ± oblé, odstále chlupaté
a zpravidla i hustě lepkavě žláznaté. Listy
vstřícné, 2-6(-8) cm dl., 1-4 cm šir., vejčité až
podlouhle vejčité nebo eliptické, zašpičatělé
v horní a střední části květonosných lodyh mír-
ně srdčitou až uťatou bází přisedlé, v dolní čá-
sti a na sterilních výhoncích řapíkaté; řapík
0,5-3,0 cm dl., podobně jako okraje na bázi při-
sedlých lodyžních listů brvitý; v úžlabí listů ča-
sto krátké sterilní větévky, řidčeji chudokvěté
vidlany. Květy 5četné, v řídkých vidlanech; li-
steny bylinné, jen nejhořejší s úzkým blanitým
lemem, tvarem i velikostí podobné horním lo-

*) Zpracovala M. Dvořáková.
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dyžním listům, na okraji s dlouhými žláznatými
i krycími mnohobuněčnými chlupy. Kališních
lístků 5, vejčité až vejčitě kopinaté, 5-8 mm dl.,
s úzkým blanitým okrajem, hustě žláznaté, ne-
lesklé, za plodu až 15 mm dl., přitisklé k tobol-
ce; korunních lístků 5, dvoudílné, bílé, o málo
(nanejvýš 0 1/2) delší než kališní: tyčinek to,
prašníky za zralosti slabě fialově naběhlé; čně-
lek 5. Tobolky široce vejcovité, ± zdéli, za zra-
losti až 0 1/4 delší než kalich, otevírající se na-
nejvýš do třetiny 5 dvouzubými chlopněmi. Se-
mena okrouhle ledvinovitá, 0,7-1,0(-1,3) mm
šir., hnědá, papilnatá. V-X. Protandr. Entomo-
gam. Hkf.

2n = 28 (ČSR: 16.Znoj.-brn. pah.)
Va riabi lita : Odchylky jsou v mezich obvyklé fluktu-

ačnĺ variability a představuji většinou taxonomicky bezcen-
né ekomorfózy. Jako var. sylvaticum (SCHUR)bývaly ozna-
čovány syté zelené rostliny robustnějšího vzrůstu s chabými
a velmi křehkými lodyhami (stinná lesní mista. stinné a vel-
mi zapojené pobřežní lemy). Nižší, přibližně 15-30 cm vy-
soké, svěže až žlutavě zelené a pomërnč chudokvěté rostli-
ny pocházející ze suchých. nezřídka výslunných mist, hod.
notí starši literatura jako var. arenarium (GODR.)Vzácné se
vyskytuji rostliny žláznaté jen v květenství (var. glabratum
PETERM.).

Ekologie a cenologie: Pobřežní lemy,
okraje mělkých toků, vlhké příkopy a luční
strouhy, stinná místa v lesích, vlhčí lemy les-
nich a údolních cest, břehy a letněná dna rybni-
ků. Nezřídka na antropicky značně ovlivňova-
ných stanovištích (opuštěné skládky, úhory, ru-
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