
1. Viscum L. —jmelí
Viscum LINNAEUSsp. Pl. 1023, 1753.
Lit. : FUNKEH. (1936): Beiträge zur Kenntnis von Keimung und Bau der Mistel. Beih. Bot. Cbl. —THODAYD.

(1951):The haustorialsystemof Viscumalbum. J. Exp. Bot. 2:1—19.—STOPPE (1961): UnsereMisteln. Lutherstadt-Wittcnberg.
—GRAZ.IG. et URECHK. (1981): Einige morphologische Merkmale der Mistelbeere (Viscum album L.) und deren taxonomische
Bedeutung. Beitr. Biol. Pfl. 56:293—306.—FEUERS. M. et KUIJT J. (1982): Fine structure of mistletoe pollen. Eurasian and
Australian Viscum L. (Viscaceae). Amer. J. Bot. 69:1—12.—UNARJ. et al. (1984): Příspévek k rozšíření jmelí jehličnatého [recte:
jehličnanového) (Viscum laxum Boiss. et Reut.) na Moravě. Pr. z Oboru Bot. Zool. 1980—1983:57—70.—UNAR J. et al. (1985):
Příspěvekk rozšířeníjmelí bílého(ViscumalbumL.) naMoravě.Zpr. Čs.Bot.Společ.20:115—127.BECKERH. et SCHMOLLE.
H. D. (1986): Mistel —Arzneipflanze, Brauchtum, Kunstmotiv im Jugendstil. Stuttgart. —LUTHERP.et BECKERH. (1986): Die
Mistel. Botanik, Lektine, medizinische Anwendung. Heidelberg. —NAGL W. et SIEIN B. (1989): DNA charakterization in host-
specific Viscum album subspecies(Viscaceae). Pl. Syst. Evol. 166:243—248.

Asi 100 druhů převážně v tropech Starého světa (především Afrika) a Austrálie. Ve stř. Evropě
jediný druh, rozpadající se na 3 subspecie, někdy považované za samostatné druhy. —Entomogam.
Anemogam. Epizoochor. Endozoochor.

1. Viscum album L. —jmelí bflé
Viscum album LINNAEUSSp,Pl. 1023,1753.—Syn.: Vis-

cum laxum Bołss. et REUTERDiagn. Pl. Nov. Hisp. 16, 1842
incl. — V austriacum WIESB. Gener.-DoubI.-Verz. Schles. Bot.
Tausch.Ver. 1883 incl.

Dvoudomé kulovité až 1 m v průměru velké
rostliny, Kořenový systémnahrazen haustorii; pri-
mární haustoria prorůstají borkou hostitele a se-
kundární se napojují vlastními cévami na jeho
cévy.Kmínek krátký, silný, nevětvený, po 2—4člán-
cích sepravidelně dichaziálně větvící; větve žluto-
zelené ažčernozelené,vyrůstající v paždí 2 šupi-
novitých listů, střídajících se s listy lupenitými,
v místě větvení sesnadno odlamující. Listy vstříc-
né, křižmostojné nebo po 3—4v přeslenu, přised-
lé, kožovité, neopadavé, okrouhle úzce obkopina-
té až obvejčité, 2—8(—10)cm dl., 0,5—4,0cm šir.,
2—5x delší než široké, tupé, na bázi klínovitě zú-
žené.Květy v 2—5květémvrcholičnatém květenství
v paždí listenů, drobné, redukované, přisedlé.
Okvětí většinou 4četné. Samčí květy intenzívně
vonící, s okvětními lístky obvykle o něco menšími
než mají květy samičí; tyčinky bez nitek, celou plo-
chou k okvětí přirostlé, prašníky se otevírají ně-
kolika štěrbinami; samičí květy sespodním seme-
nflcemze 2 plodolistů, čnělka krátká nebo chybí.
Nepravé bobule kulovité nebo hruškovité, bílé
nebo nažloutlé, 6—10mm velké, svelmi lepkavým
mezokarpem. Semenasrdcovitá až elipsoidní, oblá
nebo svystouplými hranami; zárodky 1—2(—4).III—
V. Ef.

Ekologie a cenologie: Jmelí je rozšiřová-
no především drozdovitými ptáky. Při epizoochor-
ním klíčení byla prokázána nižší klíčivost než při
endozoochorii, semena prošlá zažívacím traktem
klíčí dříve. Ke klíčení dochází jen na světle (důle-
žitá je především modrá složka zářeno, ve tmě klí-
čivost rychle klesá. Primární haustorium se ohýbá
do směru proti světelnému záření (je negativně
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heliotropní), to umožňuje i vývoj rostlin ze semen,
uchycených na spodní straně větví. Podle někte-
rých pozorování poskytuje jmelí část svých asimi-
látů hostitelské rostlině; ty ji chrání před některý-
mi živočišnými a houbovými škůdci a mohou i
významně přispět k její výživě. Pro opylování mají
asi největší význam mouchy, které navštěvují jak
samičí květy s nektarem, tak i samčí bez něho.

Celkové rozšíření: Evropa na sever po j. Skandinávii,
na východ po Ukrajinu a Krym; v Irsku a s. části Velké Británie
jen druhotně, na Pyrenejském poloostrově jen v sv. Části.Ost-
růvkovité v mírném pásu Asie (Turecko, Kavkaz, Irák, Afghá-
nistán. Himálaj aj.); v. Čína. Japonsko.—Mapy: TUBEUF
1923:map. 2 in append.; MEUSELet al. 1965:126;LANGFeddes
Repert. 81:329, 1970; HULTÉNNE 1986:320.

Význam: Podle Plinia považovali již staří
Keltové jmelí (zvláště rostoucí na dubech —tedy
ochmet?) za kouzelnou rostlinu se zázračnou lé-
čitelskou mocí; známé bylo v bájesloví většiny sta-
rých národů, pověsti o čarovné moci se udržely
i ve stř. Evropě až do novověku. Pro obsah lekti-
nu, viskotoxinů, alkaloidů, flavonoidů a dalších
látek má značný význam i pro současnou medici-
nu. Zvyk zavěšovat o Vánocích větévky jmelí pro
štěstí se k nám rozšířil z Velké Británie začátkem

20. stol. Větévka jmelí jako symbol štěstí je čas-
tým motivem ve výtvarném umění.

Jako poloparazit odebírá hostitelské rostlině
vodní roztoky minerálních látek a částečně snad
i asimiláty, ale jeho přítomnost obvykle není pří-
činou vážnějši110poškození hostitele. Kanálky a
dutiny, zbylé po odumřelých haustoriích, znehod-
nocují dřevo (zvláště subsp. abietis).

U nás (i v celé Evropě) byly rozlišeny tři sub-
specie; některé z nich (nejčastěji subsp. austria-
cum) bývají někdy považovány za samostatné dru-
hy, jindy jen za variety nebo formy.

la Na dvouděložných dřevinách; při vymáčknutí
semene ze zralého čerstvého plodu zůstává
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semeno spojeno se zbytkem plodu (exokar-
pem) lepkavým mezokarpem, někdy senitko-
Vitě vytahujícím; semena bílá, srdcovitá,
o málo delší než široká . (a) subsp. album

b Na jehličnanech; exokarp se při vymáčknutí
snadno oddělí od zbytku plodu, mezokarp zů-
stávácelistvý; semenazelenavá,elipsoidní, zře-
telně delší než široká 2

2a Na Pinus aPicea; listy 4—5(—6)><delší než šir.,
úzce kopinaté, 3—4(—6)cm dl.; endokarp ne-
stejně silný, vytvářející na semeni bflou síťovi-
tou kresbu, patrnou i na čerstvých semenech;
základ hypokotylu v semeni po celé délce ±
stejně silný, pod špičkou nezaškrcený .......

(b) subsp. austriacum
b NaAbies; listy obvykle nanejvýš3x delšínež

široké, podlouhle obvejčité až obkopinaté, až
8 cm dl.; kresba endokarpu patrná jen za su-
cha; základ hypokotylu v semeni paličkovitý,
pod špičkou zaškrcený (c) subsp,abietis

Poznámka í: Uvedené subspecie se nejspolehlivěji určí
podle hostitelské rostliny. Mnohokrát opakované pokusy pro-
kázaly, že nelze s úspěchem pěstovat rostliny kterékoliv z uve-
dených subspeciĺ na hostitelích subspeciejiné, ale že je lze ví-
ceméne úspěšně přenášet na různé hostitelské rostliny téže
subspecie (např. z jednoho druhu či rodu dvouděložné dřeviny
na jiný). Výjimky jsou velmi vzácné: V a. subsp.abietis se po-
dařilo výjimečně vypěstovat na LarĹv kaempferi (LAMB.) CAR-
RIERE,AcersaccharinumL aSalix capreaL„ Va. subsp.aus-
triacum na LarĹr kaempferi a údajně i na Salix caprea L.
a ozdobné červenolistéMalus cv. Liset. Opakované pokusy byly
vesměs neúspěšné.Zatím je známý jediný případ společného
výskytuV.a. subsp.album asubsp.austriacum najednom hos-
titeli v přírodě, a sice na Genista cinerea DC. v j. Francii.

Poznámka 2: Velikost a tvar listů všech subspecií je na-
tolik variabilní, že v mnoha případech nemůže sloužit ke spo-
lehlivému určení. Platí to především pro subsp.album, jejíž listy
jsou obvykle větší a širší než u subsp.austriacum, ale užší než
u subsp.abietis.

(a) subsp. album —jmelí bílé pravé Tab. 110/2
Viscumalbum subsp.album. Syn.: Viscumalbum var.

platyspermum KELLERBot. Cbl. 44:283,1890.—V album var.
typicum BECKFI.Nieder-Osterr.604,1892.—V album var.mali
TUBEUFMonogr. Mistel 669,1923. V album subsp.mali (TU-
BEUF)JANCHENOsterr. Bot. Z. 91:231, 1942.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 144.—
TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 668a. —Extra fines: BAENITZ
Herb. Dendrol., no 171, 1558-1560, 1695-1698. - BAENľTZ
Herb. Eur., no 8071, 8072, 8662, 8663. -CALLIER FI. Exs.,
no 1077, 1078. - FI. Exs. Bavar., no 1415. - Ff. Rom. Exs., no
949, 1467. - Herb. FI. Ross., no 362.

Listy obkopinaté nebo eliptické, vzácněji ob-
vejčité, (3—)4—6(—9)cm dl., (0,5—)1,0—2,0(—3,0)cm
šir. Plody kulovité, na temeni obvykle trochu
smáčklé, někdy širší než dlouhé, bílé nebo vzác-
něji nažloutlé. Semena obvykle srdcovitá, v hor.

1/3 nejširší, o málo delší než široká, ± ploše smáčk-
lá, bflá; vrstva endokarpu po celém povrchu seme-
ne stejně silná; při vymáčknutí zůstávají semena
spojena s exokarpem nitkovitě sevytahujícím lep-
kavým mezokarpem; zárodky 2—3.

2n = 20 (extra fines)

Variabilita: Velmi proměnlivé především ve tvaru a ve-
likosti listů a ve tvaru plodů. Velikost listů i celkový habitus
rostliny nezávisípřímo na druhu hostitele, ale najeho životních
podmínkách;různávelikost listů je pozorovatelnájak na jed-
notlivých exemplářích jmelí na témže hostiteli, tak i na jednom
exempláři jmelí. Podle hostitelské rostliny bylo popsáno něko-
lik vnitrodruhových taxonů, prakticky bez větší taxonomické
hodnoty: f. pseudacacia (BORBÄS),f. crataegi (BORBÄS),var.
quercinum (BAENITZ)atd.

Ekologie a cenologie: Poloparazit na vět-
vích a vzácněji i kmenech dvouděložných dřevin,
ve stř. Evropě asi na 30 rodech hostitelů. Větši-
nou roste na solitérních dřevinách (mimo les, např.
parky, intravilány obcí, sady,aleje, břehovéporosty
apod.). U nás se vyskytuje nejčastěji na různých
druzích nebo kultivarech rodů Tilia, Populus,
Malus, Robinia,Acer, Sorbus, Salix, Betula. Vzác-
ně až velmi vzácně bylo pozorováno např. na ně-
kterých druzích rodů Prunus, Cerasus, Crataegus,
Quercus, dále na Loranthus europaeus a Viscum
album. V některých územích je striktně vázáno
pouzenaurčitéhostitele(např.vsz.Čecháchroste
téměř výlučně jen na jabloních). Ze stř. Evropy
chybějí spolehlivé údaje o parazitování např. na
taxonech rodů Fagus,Rhamnus, Lonicera, Sam-
bucus, Viburnum a Vitis, dále na Juglans regia,
Populusnigra cv. Italica aj.

Rozšíření v ČR: Vzácněvmezofytikus.a
v. Čech,Podbrdskaa jihočeskýchpánví,roztr.
v podhůří Orlických hor. Na velkých územích stř.
az.Čechúplněscházínebosejednáo údajesta-
ré a nedoložené. Lokality v okresech termofytika
leží často nedaleko rozhraní smezofytikem. Na sz.
Moravě vzácně nebo chybí, jinde v termofytiku a
zvláště v mezoWtiku roztr., na stř., v. a sv. Moravě
místy až hojně (max.: Bordovice, 600m). Do oreo-
fytika proniká jen v Moravskoslezských Besky-
dech.

T: 4b. Lab. střed. (Hlinná; Tlučeň, jen naMalus), 6. Džbán
(Dučice), to. Praž. ploš. (Praha, botanická zahrada; Hodkovič-
ky), 15. Vých. Pol. (Sezemice; Chroustovice; Uhersko), 16.
Znoj.-brn.pah. (Želešice;Znojmo), 17b.Pavl.kop., 17c.Mi-
lov.-valt. pah., 18.Jihomor. úv., 19.B. Karp. step., 20.Jihomor.
pah., 21. Haná. —M: 35d. Břez. Podbrd., 36. Horaž. pah., 38.
Bud.pán.(Písek;ČeskéBudějovice).39.Třeboň.pán.,40a.Pís.-
hlub. hřeb., 44. Mileš. střed. (Milešovka, nedoložené a neprav-
děpodobné),45a.Loveč.střed. (vz.,jen naMalus aPyrus), 46.
Lab.písk.(VysokáLípa;údolíJílovskéhopotoka,Ť),47.Šluk.
pah.(Šluknov),49.Frýdl.pah.(Kunratice),52. Ral.-bez.tab.
(BělápodBezdězem;MnichovoHradiště),55.Čes.ráj (Žeh-
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rov, na dubech, velmi nepravděpodobné), 58b. Polic. kotl. (Hro-
nov), 59.Orl, podh. (Hlinné; Bačetín; Dobré), 60.Orl. opuky,
61b.Týnišť.úv. (BotehošťskáLhota), 61c.Chvojen.ploš. (Veli-
ny,nadubu),62.Litomyš.pán.,63a.Žamb.(Javornice),63e.
Poličsko(Leznfl(),65.Kutnoh.pah.,67.Českomor.vrch..68.
Mor.podh.Vysoč.,69.Želez.hory,70.Mor. kras(Macocha;
Starohraběcí huť), 71. Drah. vrch., 72. Zábř.-unič. úv., 74. Slez.
pah., 75,Jes.podh., 76. Mor. brána, 77.—82.Moravskokarp. Okr.,
83.Ostr. pán., 84a.Besk.podh.—O: 99a.Radh.Besk.

Celkové rozšíření: Shodné s areálem druhu; rostliny
z v. Asie a Japonskapatří k var. coloratum, která v Evropě
neroste.

Poznámka: Jmelí je velmi významnépro farmaceutický
průmysl.Složeníobsahovýchlátekje částečněovlivňovánohos-
titelskou dřevinou. V poslední dobč je zvýšený zájem o studi-
um obsahových látek zvláště ve jmelí, rostoucím na dubech.
Detailní sledování výskytu na tomto hostiteli ukázalo, že pře-
vážná většina údajů, pocházejících z našeho území, je mylná.
Vzácněbylo nalezenojmelí, parazitujícína ochmetu,který ci-
zopasil na dubu.

(b) subsp.austriacum (WIESB.)VOLLMANN—jmelí
Tab. 110/3bílé borovicové

Viscumalbum subsp.austriacum (WIESBAUR)VOLLMANN
FI. Bayern 212, 1914.—Syn.: Viscum austriacum WIESB.Ge-
ner.-DoubI.-Verz. Schles. Bot. Tausch-Ver. 21 1883. —

V larum Botss. et REUTERDiagn. Pl. Nov. Hisp. 16, 1842.—
V album var. larum (Bołss. et REUTER)FIEK FI. Schles. 192,
1881. - V album var. austriacum (WIESB.) BECKFI. Nieder-
Österr. 604, 1892.—V Iczrumvar. pini (WIESB.)HAYEKFI.
Steierm.1:188,1908.—Valbum var.pini (WIESB.)TUBEUFMo-
nogr. Mistel 669, 1923.—V album subsp.pini (WIESB.)JAN-
CHENOsterr. Bot. Z. 91:231, 1942.

Exsikáty: PETRAKFI. Bohem. Morav. Exs., no 145. —
TAUSCH Herb. FI. Bohem., no 668b. —Extra fines: BAENITZ
Herb. Dendrol., no 751. —BAENTTZHerb. Eur., no 8070. —CAL-

FI. Siles. Exs., no 1079. - Exs. DUFFOUR, no 7743. - Herb.
FI. Ross., no 2020. - SCHULTZHert). Norm., no 1120, 1190.

Listy úzce obkopinaté až obkopinaté, vz. ok-
rouhlé, cm dl., (0,3—)0,6—1,0(—2,0)cm
šir., obvykle x delší než široké. Plody del-
ší než široké, řidčeji kulovité, žlutavé nebo bílé.
Semena elipsoidní nebo vejcovitá, křídlatě hrana-
tá, jen slaběsmáčklá, zelenavá; endokarp nestejně
silný, vytvářející na semeni bílou síťovitou kresbu,
patrnou i začerstva;smáčknutímseexokarpsnad-
no oddělí od zbytku plodu; zárodek obvykle jeden.

2n = ?

Variabilita: Proměnlivé ve tvaru a zbarvení plodů i ve
velikosti a tvaru listů. Výrazně převládají rostliny s listy úzceob-
kopinatými; tento tvar sevýjimečně vyskytuje také u subsp.
album. Na hadcíchu Mohelna byly sbírányi rostliny s listyjen
10—20mm dl. a 3(—4)mm Sir.

Ekologie a cenologie: Poloparazit, ve stř.
Evropě na Pinus sylvestris,podstatně vzácněji na
některých dalších druzích borovic se 2 jehlicemi
na brachyblastu (např. Pinus nigra) a na Picea
abies. Vzácně se ho podařilo vypěstovat i na dal-
ších dřevinách (viz Poznámka 1 na str. 471).
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Rozšíření v ČR: V Čechách roztroušeně
v mezofytiku a ve vyšších polohách termoýtika.
Neudávánnebovelmivzácněnapř.naČeskomo-
ravské vrchovině a v některých sousedníchfyto-
chorionech a z. od Plzně. Na Moravě více lokalit

jen na jihu (předevšímPodyjí, předhůří Vysočiny
a okolí Lednice), jinde vzácně, ve stř. a s. části
nezjištěno.V Čecháchnejhojnějšía naMoravě
pravděpodobně nejvzácnějšísubspecietohoto dru-
hu.

T: I. Doup.pah.(Vintířov;Dětaň:vrchÚhošt),2b.Pod-
boř. kotl. (Podbořany), 3. Podkruš. pán. (Bohosudov; Teplice;
ČervenýHrádek),4.Loun.-lab.střed.,5b.Roudn.písky(Roud-
nice),6.Džbán,7.Středočes.tab.(Veltrusy;Jeviněves),8.Čes.
kras,9. Dol. Povlt., 10.Praž.ploš, (Praha-Kunratice; Praha-Krč),
II. Stř. Pol., 12. DO}. Pojiz., 13a. Rožď. tab. (Loučeň; Viničná
Lhota), 14a.Bydž-pán. (Pamětník), 15.Vých. Pol., 16.Znoj.-
brn. pah.,18.Jihomor.úv.—M: 30b.Rak.kotl. (Rakovník,Oleš-
ná), 31. Plz. pah., 32. Křivokl. (Kabečnice; Točnil), 33. Branž.
hv.(Řakom),35c.Přibr.Podbrd.(Přitram),35d.Břez.Podbrd.,
36.Horaž.pah.,37.Šum.-novohr.podh.,38.Bud.pán.,39.Tře-
boň. pán., 41. Stř. Povlt., 42.Votic. pah., 45a. Loveč. střed., 46.
Lab. písk. (Stoličná hora), 49. Frýdl. pah. (Frýdlant), 51. Polom.
hory, 52.Podješ,(Bělá podBezdězem;Máchovojezero), 53a.
Českolip.kotl.,55.Čes.ráj (Kost;Jinolice;HrubáSkála),56.
Podkrk. (Studnice),58b.Polic.kotl. (Pavlišov),60.Orl. opuky
(Běstviny; Kostelec nad Orlicí), 61. Dol. Poorl., 62. Litomyš.
pán. (Sloupnice), 63k. Moravskotřeb. vrchy (Moravská Třebo-
vá;Útěchov),64a.Průh.Plos.(Průhonice),65.Kutnoh.pah.(j.
částKouřimska, nedoloženo), 68. Mor. podh. Vysoč., 74b.Opav.
pah.(Hlučín),76.Mor.brána(Štramberk;Radikov),79.Zlín.
vrchy (Bohuslavice),84a.Besk.podh. (Třincc).

Celkové rozšíření: Střední Evropa scentrem rozšíření
vev. částiNěmecka,v Polsku,ČR aRakousku;nastř.av.Slo•
vensku již schází;Alpy, Harz, Pyreneje,velmi zřídka na Balkán-
skémpoĺoostrově;nejistéúdajezjihu PyrenejskéhoaApenin-
ského poloostrova. —Mapy: AFE 1976:113.

(c) subsp.abietis (WIESB.)ABROMEIT—jmelí bílé
jedlové Tab. 110/4

Viscum album subsp.abietis (WIESBAUR)ABROMEITin
WÜNSCHEPfl. Deutschl., ed. 12, 182. 1924.—Syn.: Viscum aus-
triacum WIESB. var. abietis WIESB. Deutsche Bot. Monatschr.

2:60, 1884. —V.album var. abietis BECK in REICHENB. Icon. FI.
Germ. 24:2, 1903.—V laxum Bołss. et REUTERvar. abietis
(WIESB.)HAYEKFI. Steierm. I: 188,1908.—V abietis (WIESB.)
FRITSCHMitt. Naturwiss. Ver. Steiermark 64-65:35, 1929.

Exsikáty: FI. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no 606. —
TAUSCHHerb. FI. Bohem., no 668. —Extra fines: HAYEK FI. Stir.
Exs., no 1140. —SINTENISIter Thessal., no 312.

Listy eliptické ažobvejčité (2—)3—5(—7)cm dl.,
(0,8—)1,5—2,0(—2,5)cm šir., obvykle nanejvýš 3x
delší než široké. Plody kulovité, většinou o málo
delší než široké, bílé, zřídka žlutavé. Semena elip-
soidní nebo vejcovitá, delší než široká, křídlatě
hranatá; kresba na semeni patrná jen za sucha;
semeno se při smáčknutí snadno oddělí od zbyt-
ku plodu; zárodek nejčastěji jeden.

2n = ?
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Variabilita: Proměnlivé ve tvaru listů. Tato subspeciese
vyznačuje relativně nejširšími listy, ale vzácné byly sbírány
i rostliny s listy až 4x delšími než širokými. Podobné úzkolisté
typynelze podlc tvaru listů odlišit od subsp.album, někdy se
dokonce blíží subsp.austriacum.

Ekologie a cenologie: Poloparazit na
Abies alba, předevšímpři dolní hranici jejího výš-
kového rozšíření; v zahradách a parcích i na dal-
ších pěstovaných druzích jedlí. Uměle se podařilo
infikovat semeny rostlin této subspecie i Larix
kaempferi aAcer saccharinum.

Rozšíření v ČR: Těžištěvýskytuvmezofy-
tiku, zvláštěv podhůřípohraničníchhor.Častěji
především na v. a sv. Moravě, v Orlických horách,
naČeskomoravskévrchoviněav podhůříŠuma-
vy.Sústupemjedlezaniklavětšinalokalitv sz.Če-
chách.Na velkých územích téměř nebo úplně chy-
bí (např. skoroceléstř. Čechya jv. Morava),
v termofytiku prakticky jen při hranicích s mezo-
fytikem(min.:ZahrádkyuČeskéLípy,údolíPek-
10,ca 260 m; Raduň u Opavy, 280 m). V oreofyti-
ku s výjimkouOrlickýchhor a Šumavy(max.:
Prášilské jezero, ca 1 100m) nezjištěno.

T: 4b.Lab.střed.(Ústí nadLabem,1902),6. Džbán,15.

Ordo Elaeagnales —hlošinotvaré
123. Elaeagnaceae JUSS.—hlošinovité * )

Vých. Pol., 16.Znoj.-brn. pah. (Miroslav), 21a. Han. pah. —M:
23. Smrč. (Svatá Anna u Chlumu), 25. Krušn. podh. (Bohosu-
dov;ČervenýHrádek),26.Čes.les(Horní Folmava),27.Ta-
chov. bráz. (Planá u Mariánských LáznD, 29.Doup. vrchy (Kru-
pice), 30b. Rak. kotl. (Rakovnłk), 31. Plz. pah., 32. Křivokl., 33.
Branž. hv., 34. Plán. hřeb. (Libákovice, t), 35a. Holoubk. Pod-
brd. (Volduchy),37.Šum.-novohr.podh.,38. Bud. pán.,39.
Třeboň. pán. (Chlum u Třeboně), 41. Stř. Povlt, (kaňon Vltavy
naPísecku),45.Verneř.střed.(Děčín),47.Šluk.pah.(Šluknov;
KrálovstvĹpravděpodobněŤ),49.Frýdl.pah.,53a.Českolip.
kotl. (údolíPeklou Zahrádek),53c.Českodub.pah.(Hodko-
vicenadMohelkou),55.Čes.ráj (Lochov;Modelov),59.Orl.
podh., 60. Orl. opuky, 61a. Dol. Poor), (Opočno), 61b. Týnišť.
úv.(Čestice),63.Českomor.mezih.,66.Hornosáz.pah.(Cho-
tčboř),67.Českomor.vrch..68.Mor. podh.Vysoč.,69a.Želez-
noh. podh. (Horka; Práčov; Rabštejnská Lhota), 70. Mor. kras,
71.Drah. vrch.,73.Hanuš.-rychleb.vrch. (Zábřeh), 74b.Opav.
pah. (Nový Dvůr u Opavy; Raduň), 75. Jes. podh., 76a. Mor.
brána vl., 78. B. Karp. les., 79. Zlín. vrch., 80a. Vset. kotl. (Rož-
nov pod Radhoštěm), 80b. Veřov. vrchy (Mořkov), 81. Host.
vrchy, 82. Javorn., 84a. Besk. podh. (Frenštát pod Radhoštěm;
Trojanovice).—O: 88b.Šum.plánč (Prášilskéjezero), 88f.
Želnav.hor.,88h.Svatotomáš.hor.,95.Orl. hory.

Celkové rozšíření: Evropa stř. ajv. na západ po Alpy
a Vogézy,izolovanývýskyt v Pyrenejích; na severpo jv. Německo
aj. Polsko, přibližně po hranici přirozeného výskytu jedle; ukra-
jinské Karpaty, Balkán; Kavkaz, Malá Asie. —Mapy: AFE 1976:
113.

Lit.: SERVETTAZC. (1909): Monographie des Eléagnaces.Beih. Bot. Cbl. 25/2:1—420.

Stromy nebo keře s hvězdovitými nebo štítkovitými trichomy. Listy střídavé, někdy vstřícné, jedno-
duché, celistvé, bez palistů. Květy oboupohlavné nebo jednopohlavné, jednotlivé nebo v hroznech,
většinou 4četné, bezkorunné, zpravidla s trubkovitou nebo pohárkovitou češulí; tyčinky 4—10,pylová
zrna triporátnĺ s ± vystouplými pory, nebo trikolporátní; gyneceum apokarpní, monomerické, semenflc
svrchní s 1 anatropickým vajíčkem. Plod ořŔek obalený zdužnatělou češulí, připomínající peckovici. —
3 rody s 45—50druhy, převážně v subtropech a mírném pásu, méně v tropech s. polokoule.

Pozná mka: Pro zástupcečelediElaeagnaceaeje význačnýobsahL-quebrachitu akyselinyellagové.Obecněrozšířenyjsou
leukoanthocyanidinya kyselinaferulová,z flavonolů bylyzjištěny např.kvercetin akempferol. Významnéjsou i indolové alkaloi-
dy; semena jsou bohatá Oleji.

la Mnohomanželné dřeviny; květy na letorostech, kalich 4cípý
b Dvoudomé dřeviny; květy na loňských větévkách, kalich dvoucípý

1. Elaeagnus L. —hlošina

ElaeagnusLINNAEUSSp.PI. 121,1753.

1. Elaeagnus
2. Hippophae

Lit.: KOZLOVSKAJAV. N. (1958): Obzor vidov roda Elaeagnus L. vstrečajuščichsja na territorii SSSR.FI. Sist. Vysš.Rast. 12:
84-131.- MorrL J. (1972):českáoliva- hlošinaúzkolistá.Včelařství25:128.- DOSTÁLEKJ. (1978):českéolivy.živa 26:131.-
KREJČÍK V (1978):Zajímavosti.českáoliva.NašeLieč. Rasti.15:92-95.

Opadavénebovždyzelenéstromy a keře. Listy střídavé,kryté střibřitými nebohnědými šupinovitý-
mi trichomy. Květy po 1—3v úžlabí listů na letorostech, oboupohlavné nebo oboupohlavné a samčí na
jedné rostlině, češule zvonkovitá nebo trubkovitá, kalich 4cípý, tyčinky 4, Plody elipsoidní, pecka 8žeb-
rá. —40 druhů v j. Evropě, Asii a Severní Americe. —Entomogam. Endozoochor.

*) Zpracoval J. Koblížek
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Tab. 110: I Loranthus europaeus,větvička s plody, la —květenstvísesamičími květy.—2 Viscum album subsp.album, 2a—
samičíkvět, 2b—semeno,2c—oddělovánísemeneod dužiny.—3 V album subsp.austriacum, větvička s plody, 3a—semeno,3h
oddělovánísemeneod dužiny.—4 V album subsp.abietis, listy.

468 Loranthus
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