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TÍDA TKETÍ.

KORUNOKWTÉ. COROLLIFWRAE.

Plátky dohromady srostlé, tyinky nesaucí a na

lžko pipewnné.

ád 13G.

STURACOWITÉ. styraceae.

Kalich prostý nebo s wajeníkem wíce mén sro-

stlý, na twero neb na patero klaný, peídko celý. Ko-
runa na ústí kalichowém pipewnná : kraje na lwero
neb patero klaného, (ídko 8— lOdílného.) s ušty w pau-

pli obyejn chlopnitými. Tyinek z koruny vynika-

jících, 2adých, 2— 4krát wíce nežli ustw kalichowých

anebo wíce, ídko stejné ninožstwí, bu jim stríných, bu
s nimi stíídawých. Wajeník 3—ópauzdrý : pauzdra
obvejn 4wajená, wajeek 2 píímých, 2 pekocených,
ídko Iwajená. Cnélka 1, s bliznau 3— ólalonau. Pec-
kowice kalichem obklíená anebo s ním srostlá a kra-

jem jeho wénená ; pecka 3— ópauzdrá, pauzder Ise-

menných, peckowice wyschlá, ídko tpauzdrá, I semen*
ná. Semeno bílenaté. Kel osowý, rowný, koínku do-
leního nebo hoeního.

Stromy nebo ke bezmléké. Listy stídawé, jednoditclié, ce-

lé a nejcelejší, bezpalisté. Kwety obojaké, prawidelné, úžlabíkowé,
liroinadnú m^bo liroznené.

Sem náleží asi 50 rodfi (w 8 — 10 pokolenícli) po pásmu hor-
kém a mírném Asie a Ameriky rozdlenýdi. Jediná w Ewropc již-

né. Pokud se znají, dáwajf pryskyici kyselinu benzoowau obsahující

též prwky mají swraskující a barwící.

SturaC. Stvrax. Storaxbadm.

Kalich prostý, pízwonkowiiý, á— 7zubý. Koruna
nálewkowilá, 3

—

1-, obyejn ódílná. Tyinek 6— 14,

obyejn 10, dole asto w kraužek srostlých; prašníky
u wnii strbinau na dél pukající. Peckowice wyschlá,
s duzninau chlopnat se oddlující; pecka uzrálá oby-
ejn Ipauzdrá, Isemenná.
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St. pospolitý. S. oOicinalis Lín. Cavan. ic. t. 188.

/ 2. Plcnk 1. 841. Hayn. \\. t. 23. DiisseUL 6. ^. I. Dkt.

se. nat. all. ?>. f. Hl. Styrax Mat. Háj, 18. — //v/. 22.

Ke 15— 20' zwýší ; rozhy blaw plsrialé ; lisly slrída-

wé, apíkaté, wejité nebo obwejité, píokrauhiené, nej-

celejší, na Jící lysé, na rubu chlupem hwzdowitým plst"-

nat, šedé do siwa j kwety wonné, rozpostawené na kon-

ci rozeh w hrozny jednoduché, chudé, nachýlené, listu

kratší ; kalich o 5— 7 krátkých zubech, skoro jakoby u-

atý, béloplstný ; koruna bílá, wn plsnaLá, ; peckowice

pikulowalá, zelenawá, plsnatá. — VV Malé Asii a Evvro-

p jižné. Kwte w kwétnu a cerwnu. ^i

.

Z kúry tolio stromu naíznuté prýští se w Sýrii a Palestyn
nikoliw ale w Evvrope piyskyrice, která wysdilá slovve slornx, shjritx

íili kadidlo erné a od nejdáwnejsích casuw w lékarstwí se potrebn-

je; jelikož ale w obchodu porušený se nacliází, jest z lékáren wylio-

šten, a nyní toliko ke kauíení se potebuje. Jest l>o nkolikero dru-

hw; nejlepší jest zrnatý, jiný j)íicl)ází w bodinícícli a nejšpatnjší

pracliowitý. Wbec sestáwá z pryskyice, silice a kyseliny beuzoowé.

St. benzoin. S. Benzoin Dryand. phil. trans. 77. 1.

10. Pkjík t. 8'i2. DiisseUL \\. t. i 7. Benzoin officinale

Hayn. II. t. 24. Strom mírný, kmenu co muž tlustého,

wlwí hndých', listy podlouhlé, zakoníte, králkoapíc-

n, nejcelejší, na rubu béloplstné, 5" dlauhé, 2" široké ;

kwty bílé, 8'" dlauhé, plsnaté, na latách úžlabíckowých,

co hst dlauhých ; stopka plsnatá; tyinek 8— 10; pec-

kowice dDewnatá, jablkowiiá. Ipanzdrá, skoápka pecko-
wá hndá, s prauhami jasnjšítni i jádro žluté, se skwr-

námi stíbrn bílými. — Na Molukách, Sumate, Záw a

Borneu. Kwte w kwtnu. 5 •

Když strom 6 let stár, nafíznau kru nahoe, naeež se prýští

balsani bílý na wzichu tuhnaucí w |)ryskyici žlutawe šedau, nkdy
nalinSdle skwrnatau, hcnzoc jnienciwanau. CorocnS wydá asi 3 litry

pryskyice; po dewáténi roce již málo prýští a tudyž se porazí a

jiný se zasadí. Benroe má nkolikero drubw ; nejlepší jest zrnatý,

pak mandlowý, nejšpatnjší obecný. Sestáwá z pryskyice s pli-
nau kyseliny benzoowé. Benzoe potebuje se w lékarstwí a co

kadidlo.

Samodu. Symplocos. Symplocos.

Kalich s wajeníkem do póla srostlý, dole šupina-

tý : kraje ódílného. Koruna kolowitá, 5— lOdílná. Tyi-
nek mnoho, 3— 'iadých : nitky dole w nkolik chomá-w srostlé. Wajeník dopola podobalní, 3 — ópau-
zdrý : pauzdra 4 wajená ; nlka 1; blizna hláwkowiiá,

3— olaloná. Peckowice málo dužnaiá, kalichem wne-
ná

;
pecka 3— ópauzdrá: pauzder ísemenných.
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S. hm-uurská. S. linctoria Herit. Hopea tincloria

f,fn. Mfchjr arb. 3. A 9. Sweet Leaf Catesh. 1. ói. Ke
10— 12stítíwíný ; rozhy lysé, oblé, listnaté; listy stída-

vvé, opíkalé, wejitokopinaté, žlutavv zolené, zaubeko-
wané, na rubu ídce kráikoclihapé, zmládí pýilé, 3" dlau-

hé, P/í" široké; apíky 2—3" dlaubé; kwty innobé,
úžlabíkoué, wonné, bledé žluté, díwe listvv wynikající,

rozpostawené na hrozny krotké, opatené listeny drob-
nými, poddulými, p}'itými ; kalich zwonkowitý, o uštech

b wejcilých, lupýcli ;
plátky podlaudlé, poddulé, dole

spojené s chomái tyoinkowými , jichžto 5; prašníky

-ihrané ; wajenik podobalní, kulowalý
;
peckowice wy-

schlá, wejcowitowálcowitá, zwící malé oliwky, fialowá,

kalichem wnená ; pecka -Spauzdrá, pometáním Ipau-
zdrá. — Na wlhkých místech w Karolín a Wirginii.

Kwte w dubnu a kwlnu. 5*
Listy jsau diuti sladké ; sawau a zwafeninau z nidi barwí tka-

niny luciié a hedwáhné na swtle žluto. Korea horký, koPenný proti

slabému trásvení.

S. ajoivá. S. Alstonia Herit, 4lstonia theaeformis
fÁn. H. (t Bonpl. acquin, 1. /. ol. Ke nejlysejší, ajní-
ku podobný jmním, listím, kalichem šupinami, stecho-
wilými obklíeným, rozpostawením kwtvv a t. d. Listy

stídawé, nejkratšeji apíkaté, piblížené, eliptiné, lu-

paunké, dole celé, od prostedka až na konec tupý pi-

lowané, tuhé ; kwly úžlabíkowé, 3— -i, sedawé : kalich
nejlysejši, šupinami okrauhlými, zelenými, mázdrowit o-

braubenými obklíený ; koruna obyejn desítidilná, bílá«

rozložená. — W Kolumbii na chlumech. '^.

List sndij' potebují na místo £aje ínského.

ád 131.

EBENOWITÉ EBENACEJE.

Kalich prostý, na tré neb šeslero klaný. Koruna
podplodní: kraje 3— Guštého, w paupéli stechowiiého,
pízkrauceného. Tyinek nákorunních 2— 4krát tolik

co uštinv korunowých anebo tolikéž a tenkrát s nimi

.stídawých. Wajenik 3— mnohopauzdrý : pauzder I
—

2wajených, wajeck wisulých. Oilka i, rozdlená,
ídko celá ; blizna na dwé klaná nebo celá. Bobule
šáwnatá nebo wyscidá, nkdy se skoápkau chlopnmi

6i*
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se otwírající, asto pometáním cliudosemenná. Semena
bílenatá. Kel osowý nebo poúkosný s koínkem
hoením.

Stromy nebo ke Lezmléké. Listy stídawé, nejcelejší, kožo-

wité, bepalisté. Kwety umohonianželné, nmohodomé ,
prawidelné,

úžlaliíkowé.
Kád ten obsahuje asi 50 rodw (w 5—6 pokolení rozlosowa-

nýcli) jednak rostaucídi mezi obratníkoma jednak w teplejším dílu

pásma míruélio. Owoce jejich jedlé, semena olejnatá, ostatní díly

horké, swraskující, w lékaístwí užitené. Dríwí umolijch j)íetwrdé a

tžké, u wnitf pne hndé, zelenawé, Cerwenawé, nkdy pkn mra-

morowané, nejCastji ale erné a slowe ebenowé.

TOMEL. DlOSPYROS. DaTTELPFLAUME.

Kwty mnohomanželné, mnohodonié. Kalich na tré

neb lwero nebo na šestero klaný. Koruna bakowiiá,
kraje na tré nebo twero nebo šestero klaného. Tyinek
dole z koruny wyniklých, w kwétu samím 6— 16, vr

obojakém mén a asto neplodných. Cnélky 2 mnoho*
dílné ; blizny jednoduché nebo na dwé klané. Bobule
8— I2pauzdrá, pauzder Isemenných.

T. obecný. D. Lotus Lat. Pall. ross. 1. t. ó8. Diet.

se. nat. atl. 3. t. 65. Guajacana Duhám. \, t. III. Do-
mnlý lotus Mat. Wel. 85. C Strom asi zwýší iíO'; kra
tenká, swraskalá, hndoerwená, díwí zelené nebo mo-
drošeré? wtwe rozeivené ; listy apíkaté, sti^ídavvé, po-
dlauhlé, zakoníte, nejcelejší, na rubu šedozelené, pyii-

té, na líci syté zelené, nejideji pyrite nebo lysé, sko-

ro 6" dlauhé, 2" široké; lapíky asi 'A" dlauhé ; wnitní
šupiny paupat rezawé pitlaené srstnaléi kwéty po 2—
3 úžlabíkowé, na nejkratších stopkách ; kalich na twe-
ro klaný, ušlw wejilých, ostraunkých, n)noheui kralší

nežli koruna žlutá, ponaerwenalá, 2^2"' dlauhá, kraje

na lwero klaného, na ušly okrauhlenowejilé, petupé ;

bobule kulowalá, co tešn weliká, erwenawé modrá,
kalichem stálým zwélšeným dole podepená. — W Afri-

ce sewerné a Malé Asii ; od nejdáwnéjších asw w
Ewropé se sází a tutéž až do jižných Šwýcar zdivvoe-
Ja. Kwéte w lipnu a srpnu. 5-

Owoce sladké, náwinné, wíibec jedí; též dlají z nho wíno
a syrup. Díwí druhdy místo francauzsLého w lékastwí potebowali.

T. iapanský. D. Kaki. Lin. Si vulgo Kaki Kaempf.
t. 806 Strom míšpulowému podobný, s wétwemi ne-
mnohými , kiwými , uzlalými , smítky zelenawými a

díwím twrdým, kehkým ; listy stídawé, elipliné, za-

koDité nebo tupé, na líci syté zelené, na rubu jakož i
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rozhy plsnatéj 5" dlauhé, 4" široké; liwty úžlabíko-
wé, po 2— 3 na krátkých stopkách ohnutých, plsna*
tých ; kalich pekrátký, zubw 4 širokých ; koruna ba-
kowitá, asi zwící hrachu o \ uštech pekrátkých, žluta-

wá : tyinek 8; nlka na iwero klaná, rowná ; bobule
alespo zwící šwestky, erwenavv bílá, dužniny pewné,
prozraité, erwenawé, co ined sladká, píelahodná ; se-

men 8 hezchutných, k semenu tykwowému podobných,
do kola ro/.postawených, kostných. — W Zapanu, w
Cíne se sází. 5-

Owoce jedí erstwé, též i sušené, cukrem a inaukau posypané
;

pílišné jirli požití psobí bliawku a auplawici.

7'. lepnaftj. D. Etnbryopteris Pers. D. discolor

Willd. Embryopteris glutinifera Roxb. t, 73. E. peregri-

na Gaert. t. 39. Sirom mírný, wždy zelený ; vvétwe oblé,

rozhy hedwábnaté ; listy krátkoapíkaté, podlauhlé, ostré,

dole zaokrauhlené, kožowité, na líci lysé, lesklé, na ru-

bu siwé, chlupy pitlaenými hedwábnaté, (>" dlauhé,
2" široké; stopky úzlabíkowé nejkratší, ojedinlé, Ikvv-

té; kalich uštw 4 podiauhlých, tupých, hedwábnatýchf
koruna nálewkowitá, na twero klaná, kraje plochého ;

tyinek 21: nitky- nejkratší, prašníky pímé, šídlowité

;

wajeník nadobalní ; blizna sedavvá ; bobule zwící mír-

ného jablka dužnatá , žlutaw erwená , hndau jino-

walkau posypaná : semen \— 8, hndých, ledwinowitých
w dužtiiné. — [Na Filipinácli ostrowech. 5*

Zemfnowé 'yÁi owoce trpké, jeliož ped uzráním mnolio trí-

slowiny obsaliiijícílío potebují k wydláwáaí kozí, a sliz lepkawau k

hojení rao.

7'. wirí^inskti. D. virginiana Lín. Michx arh. 2. L. 12.

Schmidl 1. 18'i. Guajacana Catcsb. 2. t. 75. Strom asi 60'

wysoký s wélwemi štíhlými, náhndými ; rozhy pýité ne-

bo Ivsé ; listy stídawé, vvejité, zakonité, na konci tu-

paunké nebo ostré, obak lysé, lesklé, síkowanozílnaté,

po kraji pýitobrwité, 4" dlauhé, 2" široké; apíky pý-
ité, zdélí */6— '/e listu? pupence erné, lysé; kvvéty 2—
3 na stopkách úzlabíkowých, apíku kratších, srstna-

tých jako kalich podplodní, hluboce rozštípený na ušty

kopinaté, ostré, tyikrát kratší koruny bílé, wejcowité,

jejíž kraj rozložený má ušty okrauhlené ; bobule zaku-

latžlá, vvétší nežli mišpulc, dužnatá, žlutaw erwená,
skoro prozraiiá, 4—Ssemenná. — W Americe sewcrné
na místech wlhkých. Kwte na konci jara, zrá w lét 5-

Dríwf užiteíné na droltuisí dílo. Z« stromu pr5ští se klowa-
tina, iíž užíwajli proti bfíhawce, krwotoku a zimnici. Owoce jest na-

trpkalé; necháwají je wymrzuaiiti, j^ímž lalioduosli uab^wá. Dluji z nlio



1012

wíno a piwo, slmtauce je s otrubaini a inaukau a iipekauce placky,

kteréž u wod roziiioenó pridáwají do sladu.

7\ eben. D. ebenm Retz. D. glaberritna RoUb. n.

ad. haf. 2. 1. 5. Sirom 30—40' zwýší a wyšší. Kra
erná, na smítcích šedá nebo bílá ; bl pellustá, bílá ;

wnitek pn pkn erný ; listy stídawé, rapíkalé, ko-
žowité, tlusté, i— 3" dlauhé, lysé, na líci tmaw zelené,

na rubu nablawlé , jasné, síkowané , obak lesklé,

rúznoiwarné , obyejn wejilé nebo wejitokopinaté,
anobrž pííokrauhlé, zakonité, ostré nebo tupéí pupeny
srstnaté ; stopky krátké, petwrdé; kwty úžlabíkowé,
sedawé, po 3—1, dwaudomé ; kalich skoro mískowitý,
peplsnatý, 4laloný: koruna tlustá, huatá, wn bílá,

u wnit jasn erwená , o lalocích 4 podhnutých, o-
strých j tyinek 20 s nitkami dlauhými; wajeník ryšaw
chlupatý; bobule oliwkovvitá, hndá, kalichem zvvelie-
ným a ztlustlým do ti lwrtin délky obklíená, s duž-
ninau mkkau, bílau, jablkem zapáchající: semen 2— b,

modraw bílých. — W Indii wýchodní, obzvvlášt na
Ceylonu, též na Madagaskaru; na ftlaurícii se sází. Kw-
te w posuše. 5-

Ten rod jako jiné dáwá diíwí ebenowé, jehož ^rulilái k wy-
kládán a jiní emeslníci na rozliná díla jiotebiijí. ekowé diíwí
potebowali k istní krwe píi wyraženinácli.

T, cbenaus. D. ehenaster Rclz, D. Ebenm Lin.

Hebenaster Riimph 3. t. 6. Strom wysoký s kmenem
hranatým

; lislv wajenopodlauhlé, tenké, hebké, tmaw
zelené, i O" dlauhé, 3" široké; pupeny lysé; bobule
zwící welikého jablka, nezralé wlnalé

,
pak olysající a

bled žluté s dužninau žlutau, slizkau, maunatau, návvin-

uau ; semen {!, ledwinowitých, nachowých, co mandle
welikých, sladkých, chutných. — Na Molukách, Cey-
lonu. 5 •

Owoce jako baaanky chutnající jedí Cerstwé i peené. Díwí
jeho jest pod korau bílé a ku stedu erné. Thunberg a Kiinig
mají je za prawé ebenowé w obchodu.

7". zelenodeiv. C chloroxylon Roxb. t. 4 9. Wtwe
oblé, welmi neprawidelné, trnaté trnami silnými, šidlo-
witými. tmawé

; listy rapíkaté , wejité, ostré, dole za-
okrauhlené, na líci syt zelené, chlupem ídkým pitla-
^ený'" srstnaté, na rubu hust huaté, asi 2" dlauhé,
t široké

; kwty písedawé, úžlabíkowé, píojedinlé
;

kalich a koruna uštw 4 krátkých, ostrých ; kwt samí
má 16 tyinek, obojaký 8; nlka na twero rozdlená,
bhzny na dwé klané; bobule zakulatlá, solwa zwící
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liešu, podepená kalichem a obsahující semeno kost-
né. Na Koromandelu.

Owoce zralé, dost laliodné jvidí, Dríwí k doinácíiim užitku

l)rospežuo.

. T. crnodeiv. I), melanoxylon íiojch. 1. 46. Strom
zw^ší 24 nebo 30'? kmen 3' tlustý; wetwe ro/.ewené s

korau ponkud haubowitau, serau ; rozhy zniládí pýilé ;

listy podlauhhíkopinaté, dole ostré, na konci tupé, lysé,

zmládí jakož i pupeny pýité, asi 4
" dlauhé, iV?" siro»

ké ; kvvty mnohomanželné : samí na stopkách 3

—

'i-

kwtých, úžlabíekowých , na twero klané, i2mužné;
obojaké ojedinlé, stopkaté, úžlabíkowé , na patero

klané, plsnaté ; cnlka 3dílná, s bliznami na dwé kla-

nými » bobule kulowatá, zwicí šwestky, žlutá, šáwna-
tá ; secnen 8 jako fasoly. — Na chlumech w Koroman-
delu. 5.

Owoce dujti spatné jedí Díwí má jádro erné, ježto na místo

ebenowélio welini jest wáženo ; ostatní dríwí jest bílé a mkké, sna-

dno Jtuije a cerwutoí. Kru trpkau potebují proti auplawici.

DOZNICK. VlSNEA. VlSNEA.

Kalich na patero klaný, harwený, uslw 2 krat-

ších. Koruna kolowitá, hluboce na patero klaná. Tyi-
nek 20, z dola koruny wyniklých. Wajeník dopola pod-
obalní ; alky 3, nkdy 2; bobule dopola podobal-
ní, 2— 3pauzdrá : pauzder Isemenných.

D. kanárská. V. Alocanera Lin. Bory. Si. Vine. il.

/ort. 1. 7. Ann. gen. se phys. 1. t. ó. Ke wždy zelený,
3— 9' wysoký ; kra hndá, plná žlutawých bradavvic

;

listy slídawé, elipticné, pilowané , lysé , kožowiié ,
3"

dlauhé , ló'" široké, na apících pekrátkých ; kwty
drobné, úžlabíkowé, na stopkách ikwtých, ojedin-^
lých , apiku delších; kalich o uštech ó kopinatých,
podhn^jtých, nepadajících, jichž 3 wnšné chlupaté; ko-

runa žlutá, uštw elipliných, sotwa kalichu delších ; ty-

inky kratší plátkfiw
;
prašníky rowné, uhrané, u konce s

osinau ; wajeník mrtnatý; bobule lysá, hndá, ponkud
dužnatá, dosti chutná, obyejn 3pauzdrá. — (Na kop-
cích we kíowišti na Ostrowech kanárských. Kwle \v

íjnu až do prosince. \.
Owoce welmi zponenálila zraie ; neltof sotwa u/.rúlo, již jtiipe-

uy na píští rok se okazují. Domníwají se, že to nwkanern (iuan-
t lifnv wyliynulýdi, z ji-lmž owo dlali syrup, jejž na rozdílná jídla

dúwali. Byllu wýborné laliodnosti, jelikož Ijásníkowú o jeho líbezno-
sti zpíwají.
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Tkojrl. IVIaba. Maba.

Kwty dwojdomé. Kalich a koruna bakowítá, wn
huatá, na Iré klaná. Tyinek 3 —6, z dolejška koruny
wyniklých. Bobule kalichem podepená, nadobalní, wej-

itopodluhowatá, 2pauzdrá : pauzder 2semenných, se-

mena podluhowatá, trojhranná.
7'. eben. M. ebenus Spreng. Ebenus Rumph 3. t. L

Ebenoxylum verum Lour. Strom welmi ztepilý, pímý,
s kmenem hranatým a košem malým í kru má erna-
wau, nerownau, rozsedalau, díwí tvvrdé, bílé, ernými
žílkami tu a onde znamenané , kteréžto k jádru se

pomnožují. To jest welmi twrdo, tžko a erno a jest

prawé díwí ebenowé; w kmenech mladých, co stehno

tlustých, sotwa jest ztlauští palce, w starých, jež sotwa

dwa mužowé obejmauli mohau, jest bílý díl ani na pa-

lec tlust a ostatek er i listy na rozhách roztraušené,

srastnané, 4" dlauhé, 2" široké, obyejn podlauhlé,

ostré, na líci lesklé, na rubu žlutawé ; kwty pedrobné
a nemnohé, na konci rozeh zvvící semena cibulowého,

bílé, newonné ; owoce wejcowité, zwící lískowého oe-
chu, kalichem hwzdowitým dole podepené, zpleštilé,

erwené ; pod slupkau kehkau jest dužnina erwená,
maunatá, sladká, swraskawá a jedlá, w níž 3, 4, S se-

men trojhraných, erných. — VV Indii wýchodní, na

Molukách, w Koinin hwozdy iní 5 •

We twrtcin rore kmen nemá erného jádra, w pátém odpoCf-

wá a je nasazuje, pak roste dále. Sázené stromy tejjriiwa w desá-

tém roce dostáwají erné jádro. We wlasti jest obyejné díwí ; e-
zají z nSlio prkna a na saiistruhu dlají umlecká a pkná díla.

O díwí elienowéin w starém zákon na mnolia ntísteoh se Cin zmínka.

Podlé Pliniusa miiSfli Ktliiopowé králi jjeršanskémn wždy po 3 letecii

100 kus knienw odwádti. To co dosawád psáno, platí o ebenu
eraém ; jest ale ješt eben lernnlský ili moluckij šerý, {Rumph 3, t.

a.) jejž inkaustem barwí na erno a jest skoro jako prawý. Elen bi-

ly (Runipfi 3. t. 8.) roste toliko sám od sebe, má díwí bílé, ern
meriiowané, bobule o 8 semenech co kulky runiné. Dríwí ha bály

{| ii^alé stžn |)otebují.

ád 13H.

ZAPOTOWITÉ. SAPOTEAE,

Kalich prostý, stálý, podplodní, i—Sdílný, uštw
w paupti slechowitých, nkdy 2adýnh. Koruna pod-
plodní, prawidelná, srostloplátená: uštw co lalokw



kalichowých anebo 2—3krát wíce. Tyinek prostých z

trubky korunowé wyniklých, tolik co uštw korunowých
a jim stíných, ídko wíce, swazkowit rozpostawených
ped ušty korunowé, obyejn tyinky kypetné se stí-

dají s plodnými. Wajeník nadobalní, ninohopauzdrý

:

pauzder o wajekách ojedinlých, pímých. Cnlka je-

dnoduchá; blizna nerozdlená nebo lalonatá. Bobule ne-

bo peckowice mnohopauzdrá nebo (pometáním) Ipauz-

drá ;
pauzder Isemených. Semeno bílkem opatené nebo

bez nho. Kel rowný koínku doleního. Dlohy ploché,

weliké a tlusté, neníli bílku, tenké, jestli bílkem obalené.
Stromy, ke, skoro wšecky mlécnaté. Listy stíílawé, peziiiui-

jící, kožowité, nejcelejší, bezpalisté. K.wty obojaké, prawidelné, ú-

ilabíCkowé, ojedinlé nebo naiilauCené.

ád ten obsaiiuje asi UO rod (w 13 pokolení li), ježto rostau

toliko w nejhorejším pásmu a koninádi poblízk\<li. Mléko jejich

jest neškodné ; owoce wšerb jí se, mnoIiýíJi welini i hutné ; semeno
obsahuje olej. Díwí twrdé, trwaaliwé ; kúra swraskawá, w lékarstwí

užitená.

ZeLEZNEC. SlDEROXYLON. ElSENHOLZ.

Kalich pcmalý, stálý, ózubý. Koruna kolowitá, na

patero klaná. Tyinek ó, z trubky korunowé wyniklých.

nlka krátká; blizna jednoduchá. liobule h— I semen-
ná. —

i
Ke nebo stromy díwí petwrdého.

Z. bezbranný. S. inerme Lin. S. atrovirens Lam. f.

120. /. I. S. primm Di(i. ellh. f. 2(;5. /. 344. Ke
wždy zelený, bezbranný, wíjawý, neprawidelný ; kmen s

korau tlustau rozsedalau, skoro korkowitau, ernawau
nebo hndoernau ; wtwe krátké, rozewené, wijawé,

na konci listnaté ; listy mírn apíkaté, twrdé, kožowité,

tlusté, obwejilé, tupé, liladké, ernaw zelené, asi 2"

dlauhé, r široké ; utržené roní mléko ? kwty bélawé,

drobné, krátkostopkaté, po 3— 6 vv úžlabiku; ušty ka-

lichowé podlauhlé, poddulé, zaokrauhlené; koruna uštw
stídajících se .") šupinami podlauhlými; bobule prý 4-

semonná. [Na Predhoi dobré nadje. \ .

Z. lápadoimbliij. S. Mastichodendrum Jacq. coll. 2.

(.. n. /! á. Mastix-trce Ca/csb. t. lr». Strom zwýší óO',

wždy zelený ; wtw<! hebké, dlauhé, Ivsé, bezbranné, po-

pelavvé ; listy dlauhoapíkalé, ro/.traušcné. kožowité, po-

dlauhlokopinaté, obak ztenené, na líci lesklé, na nibti

rownobžn žcíbernaté a bledé ; apíkv tenké, skoro ni-

owité, i— ()" dlauhé i delší; kwty žlutawé. shlauené,
• úžl ibíkowé, na stopkách krátkých, jako kalichy lesklé

plsnatých ', bobule žlutá, podluhowatá, tupé oliwcc po-
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dobná. sladká asi jako dínka. — ^'a Dominiu a Ba-

hamé. 5-
Diíwí dobro ke stawení.

Darmota. Bumelia. Bomelie.

Wšecko jako u pedešlého pokolení, s tyinkami

plodnými stídá se tolikéž neplodných, t. j. prašníku

zbawenych. Bobule bpauzdrá, pauzder Isemennýcb. po-

meláním Ipauzdrá, Isemenná,

D. kusloumicoivá. B. lycioides IFilld. Sideroxyluni

lycioides Lm. Duhám 2. t. 68. Ke 8— 12' zwýší irnatý,

pewtewnalý, z rozeh ulomených mléko ronící; kra
šerohnédá, maliko rozsedalá, na rozhách hladká, ryša-

wle šedá, drobnice blopozbádaná a pýíkowaná',

trny rowné, šídlowité, roztraušené ; listy kopinalé nebo

polauhlokopinalé, dole ztenené, na konci tupé, nejce-

lejší, nejlvsejší, sílkowanožílnaté, na líci blaw zelené,

na rubu bledší, '//' dlauhé, Ví' široké, tuhé; apik
na tu délku asi 4'" dlauhý, tenký; kwty úžlabíkowé,

hromadné, na stopkách lysých, íkwétých, asi co apík
dlauhých, drobné; kalich zelenavve žlutý, uštw waje-
ných, tupých, bíle obraubených ; koruna maliko delší

kalichu, blawá ; bobule zakulatlá, wyschlá s peckau.—
W Karolín a Luisiané. \.

Bobule zasladlotrpké potebují proti bliawce.

DwojBT. Argania. Arganie.

Kalich dwojadý, w každé ade bdílný. Koruna
dwojadá, w každé rad na patero klaná. Tyinek ó

stídajících se s tolikýmiž neplodnými (prašníku zbawe-

nými). Bobule wajená , wyschlá , n^lkau uk»ínená.
Pecka 2—3pauzdrá: pauzdra o semene jednom smá-
knutém.

D. trnatý. A. Sideroxylum Rihn. ct. Schult. Sidero-

xylon spinosum Lin. Correa an. mas. 8. t. ó. Elaeoden-

dron Argan Lin. Hhamnus siculus Lin. Lycio similis frutex

Comm. hort. t. 8o. Strom mírný kmenu tístewíného a

koše taktéž wysokého; wtwe oblé, stídawé , trnem
ukonené welikým ; listv píswazkowité pohromad wy-

nikající, kopinaté, dole ztenené, nejcelejší, príkožuwité,

na rubu siwé, I
' dlauhé, 3'" široké ; kwty úžlabíko-

wé, shlauené, sedawé, zelenawé žluté ;
plody ojedinlé

nebo podwojné, zwící šwestky, zelenawé, bíle skropené,

plné bílého mléka, náwinné, lahodné ; pecky 2— •> sro-
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sllé, wajené s jádrem bílým w bílku sedícín). — W
Arice sewerné. Kwte w erwnu a lipnu. 5*

Z iader wytlaují w Marokku olej, jeliož užíwají jako my
díeweoélio.

Máwa. Bassia. Basbib.

Kalich sdílný. Koruna na osmero klaná s trubkau
baatau. Tyinek 2— bkrát wíce ušluw korunowých, we
dwau adách. Bobule 6— 8pauzdrá, pauzder Isenien-

ných, uzrálá I —4semenná, semen ostatních pometalych.

M. dlau/iolistá. B. longiíolia Lín. Lam. t. 398. Diet.

se. nat. all. 3. t. 62. Arbor íacum major Rumph 3. 1. 4 9.

Strom ztepilý , kmene tlustého a wetwí rozewrených,
rozeh ohnutých, llustaunk) ch , šedonýilých ; listy na

konci rozeh lysých, na holém dílu neprawidelne brada-
widnatých sti*ídawé

,
piblížené, apíkaté, wajenopo-

dlauhlé, skoro kopinaté, mladé plsnató, pak olysající,

nejcelejší, obak ostré, na líci tmawé zelené, na rubu
mnohem bledší, 6" dlauhé, V12" široké ; apíky asi 2"

dlauhé, zmládí plsnaté, pak olysající; stopky jednodu-
ché, plsnaté, mnohé, jakoby peslenéné, asi l" dlauhé,

na konci rozeh pod listím pak se prodlužující a sw-
šujíei ; kwéty bílé ; kalich asi '/« ' dlauhy z uštw wej-

itokopinatých, zakonitých, wn plsnaiých; koruna ka-

lichu dwakrále delší, lalokúvv kopinatých ; nlka asi na
palec z koruny umí s bliznau oslrau ; tyinky we 2 a-
dácli nad sebau z koruny wyniklých a stídajících se

;~

plod bobule wejcouitá, žlutawá, dužnatá, mlénatá, o

^— '^, nkdy 2 oeších podluhí)\vatých, skoro 3hranÝch,

ísemeoných. — W Indii wýchodní na pewnin. Kwtc
w kwétnu a erwnu. 5 •

Z<* ilíwí dlají trámy tenké ku stawenf ; zeinkowé 7. wíítwí

zlintowuií i>0( hodní; , jež dobe hoící |»otebnjí pi lowcní ryb,

rukuw fi iiilžw. Kwuty spadlé, usušené a jiak upeené jedí, též wy-

warují z niili luispeuinit, 7. níž ntwoují caltiky na prodej. Téi
kwty ž»^raii ptílci, wewerky , diwocí psowé a žakílow; . 'yni prý

skoro po niili se wztt-kají. Bobule jedí surowó ; nezralé se solí a

koením strojí. List a udéko z nezralého owoce a kury proti wyro-

ženioám potebují.

M. siroUstá. B. lat i foli;! Ro.rh, t. 10. Mahwah-lree
Uíímilt. as. rrs. \. p. 300. /ií,'. Strom mírný s ktnenem
tlustým, toliko H' wysokým, wtwemi rownowážn rozlo-

/.cnými; listv eliptiné, na obau koncích zaokrauhlené,

i)siré, 6" dlauhé, i" široké, w mcziobralníkowé zim
p.idající, a w beznu opét s kwítím wynikajicí; kwétv

|)<i 30 — SO WC swazcích na konci rozeh nachýlené, I
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dlauhé, '/j" široké ; stopky jednoduché, Ikwtó, na palec

dlaulié ; kalich lysý z 8 uštw wajených ; koruna tlustá,

dužnalá, žlutá, baatá o 8 lalocích wajených, o polo-

wiku kratších trubky ; tyinek tebas 32 we 3 radách,

w prvvních dwau adách po 12, w nejhoejší ale 8 ;

nlka dwakrát delší kwt; plod hndý, 2" dlauhý, l"

tlustý, 4pauzdrý, o jediném semenu. — W Indii wý-

chodní na pewniné po clilumech. 5-
Dííwí twrdé, tžké, obzwlášt potebují na písty. Welmi

užitcCný strom, jejž w Bengalích okolo wesnic wzdál 30 —40' od
sebe sázejí. W 7inéin roce kwte; kwtíty na konec dubna padají a

se sbírají ; w 10 roce dáwá polowinau sbírku ; we 20 pestáwá rsti,

kwSte ale a owoce nese až do 100 let ; dosplý strom dáwá 3 ct-nty

kwtu w cen 3 rupií a (iO liber oleje skoro taktéž drabélio. Strom
ten jistjší dáwá wýnos nežli rýže, ))rotože n^-trp surliem. Kwty
jsau znamenitým zbožím, jelikož je surowé jedí anebo s rýží uwa-
ené. Owoce sladké požwají siirowé; též i žakálowé je rádi žerau ;

wydobýwají r, ni li nápoj silaý, opíjející; užitenjší ale jsau pecky,

z jejicbž jader wytlaCují olej.

M. ?ndA'loH>d. B. butyracea Roxb. as. 8. p. 499. ic.

Falvvah, íolwarah. Strom asi ,S0' zwýší ; kmen 2' tlustý,

s korau hnédau, hladkau ,
popelaw skwrnatau ; listy

stídawé, apíkaté, obwejité, kožowité, na rubu plsna-

té, 6— 12" diauhé, 6" široké: stopky strbaulené, Ikwété,

pemnohé, z konce smítkw pod rozhami wynikající,

wlnalé ; kwty wisuté, weliké, bled žluté; kalich na

twero neb šestero klaný, ryšaw winatý ; koruna trub-

ky co kalich diauhé, kraje tup Gdílného ; 30—40 tyi-

nek; wajeník I0~12pauzdrý: pauzder Iwajených, ob-
klíený kruhem pýitým

;
plod podluhowatý, i2pauzdrý,

pometáním ale toliko 2—3semenný. — ÍNa kopcích w
Indii wýchodní na pewnin. Kwle w lednu. 5 •

Ze semen wytiaují mnoho tuku máslowitébo co slanina bí-

lého, jejž jedí a k pálení potebují, anobrž i natírají audy trhá-

ním trápené. Kwtiiw nejedí, málokdy mdlé plody. Díwí jest twr-

dé a trwanliwé. jako tékowé, nedáwá S'' ale dobe zdláwati. Zdali

sem náleží máslowý ntroin, o nmž Mango Park píše, jenž scliea

slowe a znamenité máslo galanské dáwá, není wyjednáno.

Hliwaus. Omphalocarpon.

Kalich 4— 121upený, stechowitý. Koruna podplod-
ní: trubky krátké, kraje na šestero neb sedmero klané-

ho, w ústí 6— 7 šupinami, a mezi dwma wždy po 6—
8 tyinkách. Cnlka niowitá s tlustau bliznau. Plod

dewnatý, zpleštilý, s jamkau hlubokau, w níž cnlka
stálá, mnohopauzdrý

,
pauzder Isemenných. Semena

kostná, wajená, smáknutá, w dužnin sáwnaté, s pu-

pem poboním. Kel bílenatý.



1019

H. ztepilý. O. procerum Pal. de Beauv, 07var. t. S.

f. 6. Strom ztepilý ; kmen na samém konci rozdlující

se na wlwe rozewené, rozhy stidawé, listnaté ; listy

sti'ídawp, písedawé, lysé, lesklé^ nejcelejší, kopinaté;
kwly v\ vnikají ze kmenu we wýšce 8— 10'. Jiná zname^
nitost toho stromu jest ta, že krka plodní u vvnit se-

stáwá z hromady tílek malých, twrdých, zakulatlých,
neprawidclných, nakopaných jako drohky w kamenech
slcpencemi (pudding) nazwaných ; každá ta ástka má
plochy neprawidelné, u wnil jest hlauá a dá se wv-
laupnauli, aniž se roztrhne. Kalich sestáwá ze šupin
poddutých, tupých^ wn pýíitých > ušty korunow stej-

né, wejité, ostré ; tyinky po swazcích ped ušty ko-
runowými. — U wnit Afriky proti hranícím králowstwí
owarského. 5-

Pakor. Chrysophyllum. Goldblatt.

Kalich ódílný. Koruna zwonkowitá, na patero kla-

ná. Tyinek 5 z truhky korunowé wyniklých, uštm ko-

runowým stíných. Blizna písedawá, štítowitá, ó— 10-

laloná. Bohule iO— nebo pometáním Ipauzdrá, 10 —
ucho pometáníiu Iseníouná.

P. ohecnij. C. Ca i ni to hin. Jacq. am. t. Zl. f. I.

Dici. ic. nat. all. Á. t. 63. Anona Sloan 3. t. 229. Caini-

to, caimilo, Slar-apple. Strom ztepilý, nejkrásnjší, roz-

kládá se w ncjohšírnjší koš, díwí ryšaué, hebké; kra
náryšawá, rozsedalá, pewn na dew wáznaucí; rozhy
pýiité, listy wejité, nejcelejší zakonité, tupé neb ostré,

príkožnalé, obak árkowané žebry nejodslálejšími, row-
nými, na líci zmládí šedo|)lsl'naté, pak olysající, lesklé a

syt zelené, na rubu plstí tenkau, skoíicow hndau,
co zlato se tpytící pokryté, stidawé, n" dlauhé, 2" ši-

roké, na apíku sotwa co šestina listu dlauhém, [)ýitém ?

stopky mrjohé a úžlabíkowé , rozestené, tlustaunké,

sotwa zdélí apíku, pýité, Ikwté; kwty drobné, ne-
wonné ; koruny bílé; owoce nejwlší, kulowaté, zwící

welikého jablka, zpleštilaunké , ržowé, nachowé, nebo
modré; slupka lysá, dužnina n»kká, pílepkawá, díwe
uzrání mlénatá, na powrchu phiowá, u wnit špinaw
blawá, lOpauzdrá, sladká, lahodná, jedlá ; semcit 3—

i

erných, lesklých s bílým pupem. — INa Marlinicc, Ja-
maice, w Americe jižné. Kwtc w dubnu až do er-
wna. 5-
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Owoce uáleží k DjlipSíni w Indii zá[)aiiní a tudy pridiází
wbec na stoly; oljzwlášt jicl) sobe oblibují Ameriané; Kwropa-
niiiii na zaátku se nepodobají, jsauce mdlé.

P. drobnoplodý. Q. microcarputn Swartz. Listy vvej-

ité, lysé, na rubu pyifé 5 bobule podluhowalé, úkosné,
Iseinenné. — Podlé ek na Domingii.

Owoce jeho zwící cl)lupatky jest nejsTadší.

P. slihrný, C. argenteum Jacq. am. t. 38. y. 1.

Strom jako pakor obecný ; kra na welnícb a sniítcích

šedopopelawá 5 rozliy pýriié, pak olysající; listy wejtilé,

podlauhlé, zakoníte, tupé, nejcelejší, strídawé, na líci

syt zelené, lysé, na rubu py iitobedwábité, ze stíbrná
zelenawé, lesklé, 6— 7" dlaulié, 2— Ž'//' široké; apík
asi co '/i3 listu dlauhý, pýiitý ; stopky úžlabíkowé,
mnohé (O— 8), sotwa zdélí apíku, Ikwté ; kwéty drobné

;

kalich uštw zaokrauhlených, tupých, pýitých, po kraji

uiázdrowitých ; koruna trnbkowiiozwonkowilá , wn pýi-
lá, uštw zaokrauhlých, kalichu dwakrát delší; owoce
zakulatélé, špinawé nachowé, zwící prostední šweslky
s dužninau mkkau, modrawau, maliko mlénatau, ja-

ko prwního rodu chutnající. — Na Marlinice. 5 •

We wlasti owoce jedí.

P. hriúkowitíj. C. pyriforme IVilld. C. Macoacou
Aahl. 1. 92. Kuicn 30' zwýší, 2" ztlauští ; díwí bílé, twr-

dé, kehké ; kra hladká, šedá, mlénatá : listy siídawé,
podlauhlé, zakoníte, obak lysé ; owoce po 2—4, hruško-
wité, hladké, žluté, se slupkau tlustau, dužnatau, mlé-
natau, dužninau bílau, sladkau a chutnau. — W Guian
a na Domingu po bezích. Zrá w beznu. 5'

Owoce jest chutnjší kainitek antilských a protož je radši

jedí, Jáilra jsau kulowatjší a též jedlá.

P. lysuj. C. glabrum Jacq. am. t, 38. /. 2. vStrom

lóstewíný, pímý, wtewnatý ; listy strídawé, wejito-
podlauhlé, tenkozakonité, nejcelejší, obak nejlysejší a

lesklé, píkožualé, zdélí -i", zšíí P/s"; apík lOkráte
kratší listu, zmládí jako listy n^rozložené, pýité ; owoce
modré, welikosti a twaru oliwek menších; semena mén
smáknutá. — !Na Martinice w lesech.

Owoce dost dobré jedí toliko chlapci a otroci.

P. sladktj. G. glycyphleum Casarefti. Pometia lactes*

cens Velloz. Strom prostední wýšky ; listy podlauhlé,
apíkaté, hladké, na líci lesklé, na rubu bczleské ; kw-
tv bmužné, Izenné a úžlabíkowé; koruna prawidelná,

Sdílná, žlutawá, drobná ? owoce podluhowaté, hladké o

4 semenech plochých, twrdých. — W lesech okolo Rio-

Janeira.
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Kra jeho, w Ewrope Monesin nazwaná, slowe we wlasti cascn

itoce, mohica, hurunhem^ hnrnnhc, ijnrcnhem a wjdiwaliije se w léka-
SÍV.Í. Owoce jelio jest jedoiné. Olej z jader semenowýdi proti blistáin.

SiSOL. LUCIIMA. LuCMA. '

Kalich na patero neb (desatero) klaný. Koruna
wejcowiiá, u prosted baatá, rowná : iišlínv .S s tolika

šupinami z úslí wyniklými strídawycl). Tyinek 5 s ušty

korunowýnji stí'ídawých. Bobule weliká, duznatá, 10-

pauzdrá ; semena po jednom we wšakém pauzdrti o-

krauhloúhlatém, nkdy ponietáním semeno 1.

S. obecni/. L. mauimosa Jiiss. Achras mammosa Lín.

A. Zopota n)ajor Jacq. anu í. 182. /. 19 — picl. t. 59.

Malus persica Sloan. 2. t. 218. Strom wyšší 60, jako nej-

silnjší dub wztyený s košem obšírným z wétwí málo
rozdlen) ih, obljch, rozeh bradavvinat)cli, u listí pls-
natýcb ; kmen 12' wysoký s korau šerau, rozsedalau, w
níž málo mléka ; listy klínowilokopinaté, ostraunké, nej-

celejší lesklé, žebernaté, apíkaté, 8 " dlauhé, 3 " široké,

na konci sméstnané 5 stopky Ikweté, krátké pod listím;

kweiy malé, newonné, pobelavvlé ; kalich zwonkowitý,
lOdílný, stály: uštw zaokrauhlých, ostrých, wncšných'
nejcelejších, wniirních wykrojených ; koruna trubky zwon-
kowilé, kalichu dwakrál delší, kraje na desatero klaného,
píniaunkého s ušty píwejitými, plochými, nejtupjší-
mi: wajeník huatý, obwejilý : nlka šídlowitá, pímá, 1

zdélí koruny; bobule 3— Spalcná, píwejcowitá, tupá,

šerpiwá , hpauzdrá , ryšawá , dužniny mkkém semena
nejwelší, hndá, nejlesklejší, po kraji blawá, šerpiwá

;

jádro blostné. — W Americe jižné, na Kub, .lamaice,

Kartagcn. Kwte w prosinci, zrá w únoru až do dubna. 5 • -.j^.

Owoce dužnina d/we má nilénutati, uzralaii lepkawau, twrdší

nežli jahikowá, cliuti sladké, ponkud mdlé, zápaclui koennélio, a
poCítá se k n»'j(liutnjsímii ; jedí je se Sfawaii limaunowaii, ahy mdlá
diuf se iiaprawila. Tu a onde dlají wfoo z nlio. Kancowé jím tuí-

nejí. Semena (I— 3> preweliká, 'I" dlauliá, 1" tlustá, mají skoápku
twrdnu, jádro bílé ; zapádiá jako mandle horké, diiiti dobré, ná-

horké.

S. kulowatij. L. obovala, Achras Lucuma /?. ct.

Pav. per. I, 239. Strom znamenité wýšky ; listy na pící

dlauhé, obwpjité nebo eliptiné; stopky plsl"nalé, 2— 3» *

kwté ; kwlv na patero klané, .Smužné ; owoce kulowa-

té, weliké, íOpauzdré, I— l2unciowé; semena jako ka-

štany. — VV i^eruwii a Chíli na pomoí a w zahradách
obyejný, kdežto celý rok má owoce. 5-
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Owoce samo sebau padá, naí-ež nkolik dní necliá !»e w ple-
wách anebo otrubách uležeti. Dužnina z nCIio wylilíží jak warený
žiautek, cliuti jest sladké a lahodné, pro mastnost ale hrzo wzbuznje
oškliwost. Dfíwí bílé, celistwé a trwanliwé, slauží na trámy, stoly

a j. Jsau také plody menší bezsemenné

6". ivc/coivilij. L. JCaimito R. cc Schult. Achras Gainii-

to R. cl Pav. per. t. 240. Strom 32' wysoky, nejstinnjší,

nilénatv ; listy obwejitokopinaté ; kwty slilauené, í-

niužné; owoce wejcowilé, niékší a chutnjší pedešlého,
Spauzdré, ponietáním 4pauzdré, ]—osemenné, žluté. —
Sám od sebe roste na chiumecli andeských w Peruwii,

též wšude se sází.

Owoce jeho jedí a dríwí dobré potebují.

Zapota. Achras. Breyapfel.

Kahch Gdíhjy : uštw wejilýcb, poddutých, pile-
hawých. Koruna wejcowilá, na šestero klaná: nstw za-

okrauhlýcli s tolika šupinami vv ústí. Tyinek 6. Blizna

lupá, árkowaná. Bobule J2pauzdrá. Semeno w pauz-
drách ojedinlé, smáknuté, s pupem poboním, dél-

kowjm. Semeno bílenaté.

Z. obecná. A. Sapota Lm. Jacq. avi. t. 41. — piet. t.

41. l.am. t. 205. DicL se. vat. atl. 3. t. (il. Zapota, Za-
polilla, INispero. Strom ozdobný, rozhy tluslaunké ; lisiy

kopinatowejoité. obak ostré, nejcelejší, lysé, tlustaunké,

rapíkaté , 3— 4" dlauhé, roztraušené; stopky Ikwélé,

krátké, úžlabíkowé ; knély newonné, beiavvé, dlauho na

strotn zstáwající ; kalich 6dílný, dílem stálý, lupenijw

pímých, wejitých, poddutých, ostrých, wnéšných krat-

ších, nárvšawých, wnitrních barwených ; koruna kalichu

trochu delší : trubky zwonkowité, zlehka Gbrázdé, kraje

na dwanáctero klaného s ušty O wnšnými wejitými,
zakonit) rni, s vvniíními 6 podlauhlými, wykrojenými

;

nitky šídlowitéj u dola uštw wyniklé; prašníky po-
dlauhlé: wajeník na pólo pohrauzený do lžka hua-
tého; nélka delší koruny; bobule weliká , dužnatá,
mkká, mnohopauzdrá, kulowatá nebo wejcowitá, krka
šcrpiwá, kruchá, hnédorczawá, dužnina špinawé belavvá ;

semena erná, nejlesklejší, nejhoejší. — W Americe
jižné, kdežto i obyejn se sází. Kwte w posuše. 5-

Owoce swíží nemže se jísti, anobrž musí se neibati nležeti,

aby zhnilifelo, ))ak jest náramné lahodno, takže mnozí mu dáwají
j)edek ped ananasem. Kru horkau a twrdau (Coriex Sajiotne) po-
tebují w Americe na místo cbyny, a semeno Iioké {Grnna Sapo-
iillae) proti nemocem kožním.

Z. manilskd. A. dissecta Litu Mimusops dissecta
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Spreng. Manil- Kára Rheed. 4. t. 25- Strom prostedni
\v)šky ; kmen roní mízu lepkawau, newonnau, pikrýwá
se korau crnaw zelenau a wypaušlí wtwe dlauhé s

rozhanii roztraušenými ; listy stíawé, apíkalé, petlu-

slé, kožowité, wajené nebo pipodlauhlé, obak lesklé,

tupé, nejcelejší, dole zaužené, autlé a hust žebernalé,

mezi prsty šustící a ronící šáwu mlékowitau, ostrau,

lepkawau; kwty na koncech rozhowých stopkami dlau-

hými, pýiiými podepené, mezi listím roztraušené ; ka-

lich z lupenw 6, ostrých, wlnkowanýoh, náhnédých ja-

kož i koruna j plod zwící, barwy a twaru zelené oliwky,

naplnný šCawau lepkaii ; dužnina jeho uzrálá jest slad-

ká, náwinná. — W ín a na Manilách , sází se na
Malabaru. Kwte w lipnu a srpnu. 5-

Owoce zralé, lahodné, wzbuzuje diiit k jídlu a usnadiiuje zaží-

wání. Listy roztluCené na kaši a smíchané se zázworein a jinými

rostlinami koennými pikládají se na ochrnulé aiidy.

Opíhled. Mimusops.

Kalich stálý, 6— Sdílný: ušlw dwojadých. Koruna
na šestero neb osmero klaná, 2adá. Tyinek 8 a toli-

kéž nitek bez prašniku s tyinkami se si ídn jících, nad
wajeníkem klímajících. Wajenik mrtnatý ; nlka je-

dnoduchá. Bobule málosemenná, pometáním Isemenná.
O. slkivílij. M. Elengi hin. Roxh. t. 14. Elengi

Rheed. J. t. 20. Klos cuspidum Riimpli 2. t. G3. Strom
ztepilý ; kmen petlustý, takže jej sotwa 2 mužovvé obej-

mauli mohau, odný korau llustau, nerownau, mnoho
mléka lepkawého obsahující; díwí bílé, tžké a trwan-

liwé ; wuve silné, weliké ; koen silný, hluboko do zemé
wniká ; listy stídawé, apíkaié, wejitopodlauhlé, ostré,

kožowité, pewné , nejcelejší, na líci tmaw zelené, \"

dlauhé, 2" široké; kwty úžlabíkowé, stopkaté, po 6—
10 i wíce chomáené, píjemn zapáchají, takže strom
ten mají za krále wšech kwtnatých ; kalich uštw weji-
lokopin.ilých, íadýcli, pýilých, náryšawých; ušly koru-
nowé zdélí kalichu, kopínaté, ostré, naerwcnalé ; tyin-

ky nitek pikráikých ; šupiny obplodni podlauhlé, pyri-

te; blizna Hdiloá ; bobule wajená , oliwce podobná,
tlustá, dužnatá, erwená, Isemenná; semeno má sko-

ápku netuže tlusiau a pak slupku. — W Indii wý-
chodní na j)ud písité. Kwtc celý rok ; kwtv roz^ví-

její se toliko na weer a ráno padají w lakowém mn«»ž-
stwj, že zemé celá jimi pokrytá. Obyejné okolo do-
iiiw jej sázejí. 5*

6á

^^^^
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Koruny op«dlé mají u prosted díru, za kt«rau Je nawlékají a

|)ro líbe/nau wfini co eizy na krku nosí ; zastrkují si je do wlasiiw,

kdežto jako zlaté korunky wylilížejí ; též je obtují bohini. Z
kwetiiw tálinau wodu woriawau. Koen a kru potebují ke kloktání

proti bolení hrdla, z\il)úw a bedláiii ; olej z jader užilecen uialíum.

O. lupolislý. M. Kauki Lin. M. obtusifolia Lam. Me-
trosicleros macassarense Fiumph ?u i. 8. Strom po ska-

lách rostaucí jest nízký, kiwý, w pd písité dospíwá
k weliké wýšce ; kra ernawá, rozsedalá, laupající se

;

rozhy krátké j listy roztraušené a smestnané, podlaulilé,

nejtupjší, na rubu slribrné, SVs" dlauhé, 2"
i wíce ši-

roké; stopky pípotrojné., plsnaté, líbeznau wni wydá-
wající; ušty ki>runo\vé 4t'adé; owoce zvvící dopola wv-
rostlé meruky, hruškowité nebo srdcowifé, dí'ívve žluté,

pak ernohndé, se slupkau tenkau, kehkau ; tím stro-

my jsau pkného pohledu, an mezi žiwým zelenem h-

stw mní se trojí barwa owoce, žlutá, hndá a er-
nawá ; dužnina owoce sladká, jako datlowá, píjemn
náwinná; semena obyejn 3, ídko 2— 'i, msíitá, žlu-

tá, twrdá. — W Indii wýrhodní, na Mohjkách, Maskáre-
nách, též vv Arábii ; sázejí jej též okolo domw pro
pkný pohled. 5'

Owoce poád prodáwají na trhu a jedí surowé.

O. krowní. M. Imbricaria Jf^illd. Imbricaria maxima
Poir, Lam. t. 300, Šindelnice. Bois de [\atte, Bardottier.

Strom, jehož listy smstnané, roztraušené, podiauhlé, že-

bernaté, lesklé, lysé, asi 3" dhiuhé, 2" široké; apiky
IV2 dlauhé; kwly na stopkách ryšaw p\iiých ojedi-

nlé, mezi listím roztraušené, dlají dohromady chomá
konený; kalich uštw 4 wnšných pj^itých, wnití-nich

4 užších, blawých, zdélí koruny, jejížto trubka pekrát-
ka, kraj hwzdovvit rozložený ; tyinky krátké, z trubky
korunowé wvniklé a stíné nitkám šupinovvitým, skli-

menyni nad wajeník ; bobule kulowatá, zwicí proslí"ed-

ního pomarane, nlkau zakonila, rozdlená obyejn
na pauzdra 4 a tolikéž obsahující semen podlauhlých,

nepravidelných, po stran biadawici majících* — W
Indii wýchodní a na Maskarenách. 5-

Nejwzácnejsí strom k stawenf príbytkúw a korábfiw \ též d-
lají z heho Šindele ; owoce jedí.
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K LÍ i\IANO WITE. AIWISIACEAE. MYRSL
NEAE.

Kalich prostý nebo (peídko) na wajeník pirost-
lý, na lwero neb patero klaný nebo dlený, stálý. Ko-
runa obyejn podplodní, na lwero neb patero klaná
nebo dlená, stejná. Tyinky 4— ó, z koruny yvyniklé a

ped ušty jejími postawené ,
prosté, ídko Ibratré,

nkdy s tolikýniiž šupinami plátkowitými (pometalými
tyinkami) stídající se. Wajeník ípauzdrý, cliudo r—
ninohovvajený. Cnlka 1, krátká ; blizna nerozdlená
nebo lalonatá. Bobule nebo peckowice obyejn Ise-

menná, ídko skrowno— mnohosemenná- Semeno šlíto-

wité, na semenici prostední, asto pekrátké, pipewn-
n, bílenat. Kel asto ohnutý nebo hadowit zkiwe-
ný ; koínek hoení nebo dolení.

Stromy nebo ke. Listy stfduwé, ídko stHCné nebo peslenS-
ué, ncjie<lnodiišsí, bezpalisté. Kwety obojaké nebo jjinohomunželné,
prawidelné, ol)yeejn drobné, úžlaliíckowé, iídko konené, cJioináCe-

iié, cboi boliené, hroznné, cliocholiCené nebo latSné.

Náleží sem asi 150 rod (w 14— 16 pokolenídi) rostaurfch me-
zi obratníkoma a blízko nich. Nkteré mají jedowatý |)rwek w so-
b ; též |)iosobuií si i)rwek hoký, swraskawý

; pak i pryskyriCný
nebo siliný, jímž kwty asto woní. Owoce maotiých jedlé.

Prudil. Salvadora. Salvadore.

Kalich maliký ^zubý. Koruna ídílná, podhnuá.
Tyinky 4, na uštech korunowých pipewnné. Wajeník
nadobalní; nlka krátká; blizna jednoduchá. Bobule
kulowatá , Ipauzdrá; semeno w misku mozolowitcm ;

kel pekocený.
P. pcr.ilci), S. persica íJn. Lam. í. 81. Falil. symh.

1. t. 4. Roxh. 1. t. 26. Ke nebo strmek se kmeny
lOstewínými a I' tlustými, rozhami oblými, stínými,
pípodhnnlýtni ; listy stíné, elipliné, ostré nebo za-

koníte, tlusté, lysé , nejcelejší na krátkých .ipících
;

kwty drobné, na hroznech úzlabíkovvých, ojedinlých,
dohromady sestawujících latu rozkladitau • kalich lysý,

pemalý, zubw vvejifých, tupaunkých ; koruna zclena-
wá, uštw wejitých, podwinutých, stálých ; tyinky niá-

lo delší koruny; wajeník wejcowitý se nlkau krát-

kau; b()l)ule zwící hrachu, žlutawá nebo erna*vvá, o je-

dnom semen zakulatlém. — W Indii wýchodní, Arabi!
a Persii. 1.. 5-

65*
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Owoce zralé koením zapicliajfcí a jako eidja xahradníj cliut-

nající jedí. Koen a kra kži zpryskují, listy obmkCují, rozhánjí

ano i proti jedu se wycliwalují.

Lachár. Myrsine. Myrsinb.

Kwély mnohomanželné nebo dvvojdomé. Kalich stá-

ly, na patero, ídko na twero klaný; koruna na patero

neb twero klaná; prašníkw 5, písedawych ; wajecnik

nadobalní , wajeka 4— 5 na semenici stední, nlka
jednoduchá s bliznau lalonatau. Bobule wyschlá, 1-

semcnná.
L. africký. M. aíricana Lm. La7n, t, 121. Vilis idaea

Comm. hort. 1. 1. 6i. Frutex aeth. Breyn. 9. t. b. Ke
dost pkný, wždy zelený, listím k myrt obecné podob-
ný ; kmen šediwý, 2— 3' zwýší ; rozhy mnohé na zp-
sob laty rozpostawené, celé, erwenawé nebo tak po-

zbádané ; listy stídawé, písedawé, eliptinopíokrauhlé,

ostré, dole nejcelejší, proti konci zaubkowaoé, na líci

tekowané, drobné; kwty úžlabíkowé, drobné, potroj-

né, na stopkách krátkých ; koruna bledá, tekami hlino-

žlutými šerpiwá, brwitá, zawená ; tyinky stíné uštm
korunowým ; blizna šttikowitá : bobule Ivvaru a weli-

kosti medwediek, modré ; semeno téhož twaru. — ÍNa

Pedhoí dobré nadje. ^.
L. hustolisfý. M. athruphyllum R. Brown. Alhru-

phyllum lineare Lour. Strom weliký s wlwemi odstálý-

mi ; listy árkowilé, smstnané, na koncech rozhowých
lesklé; okolíky sedawé , mezilistní ; kwty drobniké,
zblá erwené. — W Koinín na chlumech. 5«

Díwí údobno ke stawení.

L. erný. M. melanophleos R. Brown. Sideroxylon

melanophleum Lin. Jacq. h. vitid. t. 71. Strmek s koe-
nem erwenawým, kmenem 6' wysokým, rowným, díí-

wím twrdým, korau ernau ; listy stídawé, podlauhlo-

kopinaté, píkozowité, nejcelejší, 4" dlauhé, IV2" široké;

stopky úžlabíkowé, nahíauené ; kwty zelenaw bílé ;

tyinky njící ; bobule k trnkám podobná, modrá, u
wnil bílá, s peckau hranatau. — Na Pedhoí dobré
nadje. 5'

Listy málo swraskující potebují w lékastwí.

L. ccylonský. IVl. barihesia /?. et, Schnl Anguillaria

barlhesia Lam. Ke rozestený ; wtwe stídawé ; rozhy
lysé, oblé; listy stídawé, roztraušené, píapíkaté, kopi-

natopodlauhlé, nejcelejší, obak lysé, tupé, w apík krát-

ký zaužené, 5—6" dlauhé; laty úžlabíkowé, prodlauže-
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né ; kulich ušlAw krátkých, okrauhlych ; koruna bílá,

kalichu dwakrál delší, kolowiiá, uštw stejných, rozlo-

žených; nitky nejkratáí, dole z koruny wynikléj prašní-

ky podlauhlé, ostré, uštm korunovvým stíné ; nlka
krátká s bliznau jednoduchau ; bobule wysclilá, zwící

pepe, nlkau hrolnatá, Isemenná. — Na Ceylonu a

Burbonu. '^.

Boljule zobají ptáci rádi. Díwí CernS žilnaté wyLlíží jako
peí perliní ; odtud jméno Bois de Pintade.

Klímán. Ardisia. Ardisib.

Kalich ádílný : ušlw wejitokopinatých, ostrých.

Koruna kolowitá, na patero klaná. Tytiinek 5, protiplá-

tených , s krátkými nitkami a sklimenými prašníky.

Cnlka s bliznau jednoduchau ; wajenik mnohovvaje-
ný. Bobule Isemenná ; semeno kulovvalé, w míšku za-

wrené, pupenaté.
K. lapanskij. A., japonica, Bladhia japonica Thunh.

diss. 1. 1. 1. — jup. t, 18. Sankits vulgo Jamma Tadsi
banna Kaempf. Koen plaziwý ; kmen kowitý, zprohy-
baný, pímý, peídko wlewnatý, pídowý nebo stewí-
ný ; listy na konci rozch smestnané, stíné, apíkaté,
wejité, ostré, odstáh*, palené, hoení maliko wtší

;

apík árkowitý, ['" dlauhý ; kvvéty úžlabíkowé, okoli-
natohroznéné, nií ; stopka árkowaná, lysá, pímá, 2pa»
léná ; stojíeky oblé, crwené, nií ; koruna bílá, libo-

wonná ; bobule wtší hrachu, nlkau hrolnaté mají
dužninu bílau, maliko swraskující ; semeno bílé, pro-
zrané , jako oka z oka rybího. — W kowištích
chlumních na Žapanu. %^.

Bobule jedí.

K. nízký. A. humilis VahU Icacorea zeylanica Lam.
t. 136. Tinus Barm. zcyl. t. 103. Strmek zwýší niužej

celý lysý ; listy apíkaté, stídawó, odlehlé, asto pío-
wéj bezžebré, ploché, dole w apík zaužené, kopinato-
eliptiné, nejcelejší, kožowité, ostré, hladké; hrozny slo-

žené, konené, zdélí listu, nejodstáleji a stídawé w-
lewnaté ,

2" dlauhé , stopeky 8— 9'"; listeny nkteré
krátké, šídlowité, padawé, u dola stopeek ; kalich na
patero klaný, ušlw wejitokopinatých, ostrých ; trubka
korunowá skoro zdélí kalichu ; nitky nejkratší ; bobu-
le zwící hrachu, pízplešlilá, z erwena žlutá ; semeno
polokulowaté. — Na slatinách w Siamu, Malakce, Cey-
lonu. \

.

BubulQ rhladící jedí a d{:lají e nich powidla proti horeMi&m.
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ZmAlel. Embelia. Ehbrlie.

Kalich na patero klaný. Koruna kolowitá, na pate-

ro Klaná. Tyinek 5 s tyinkami krátkými a s prasníky

wejitými ; bobule nezralá mnohosemenná, pak pometá-

ním Isemenná.

Z. merazalkoivý. E. Ribes Biirm. ind. I, 23. Boarb.

í. '284. Ke pnuly; listy stídawé, apíkaté, podlauhlé,

wykrojené; hrozny latowité, konené, srstnaté; kwty
drobné ; koruny podduté, chlupaté. — W Indii wý-

chodní. ^ .

Owoce drobné pfidáwají do erného pepe, aby wíce se ho
zdálo.

Nákulb. MaESA.

Kalich na patero klaný, listenoma podepený. Ko-
runa trubkowitá, kraje na patero klaného. Tyinek S,

na krátkých nitkách. Blizna ialonatá. Bobule w kalichu

stálém, Ipauzdrá; semena mnohá, hranatá, na semenici
kulowaté.

N. kopinatd. M. lanceolafa Forsk. Vahl. symb. 1. t.

6. Baeobotrys lanceolata JVilld. Strom mírný ; wtwe
oblé, prauhowané ; listy stídawé, kopinaté, pilowané,
4" dlauhé; hrozny nejsloženéjší, lížlabíkowé ; kwety bí-

lé. — INa wrších w Arábii.

Listy jeho uiídiajf s listím ziinoke jedlého, aby ho bylo wíce
na prodaj.

Opojan. Jacquinia. Jaquinie.

Kalich Sdílný. Koruna zwonkowitá, na patero kla-

ná. Tyinek 5 stídawých s tolikýniiž .šupinami. Blizna

tupá. Bobule kulowatá, mnohosemenná, pak 6— ise-

menná.
».

O. obecný. I. armillaris Jacq, am 1. í'9. — pict^ t.

.S6. Strmek ladný, 2 mužw zvvýší, kmen ztlauští steh-

na, oblý, uzl«tý, L uzlw peslenéné wtewnatý obyej-
n péii wétwemi šediwými: listy (obyejn po ó) pod
wtwemi peslenéné, obwejito- nebo okrauhloklínowité,
tupé nebo wykrojené, s hrotem kratikým, tuhým u-

kononé, nejcelejší, lesklé, kožowité, w apík zauzené, po
kraji nkdy podchlípené, 2" dlauhé. I" široké; hrozny
bwné, jednoduché, 7—8kwté, konené, ojedinlé, od-
vvislé, nejlysejší, co list dlauhé; listeny kopinaté ; sto-

peky asi 4"' dlauhé; kwtv drobné, bílé, jasmínem za-

páchající ; koruny ušet wnšuý poddutý, pímý, ostatní



i naJdiilé, udsiálé ; bobule wtší hracbu, obyejfu' 4se-

ineriná, porneranu(»WH barwená ; semena žiutohndá. —
VV Americe a w Indii západní. 5*

B«>l)ule zol>ají ptáci rádi, af^koli |)r5 jsaii jedowaté. Karaibowé
scini-na usušená, provsrtitná a nawlecná nosí za ozdolm na raiiÉenaii

a tudy jiiíéno Lois a Lrarclets. Listy a rozliy roztluené oiiiaiimjf

ryl>y, tak/.e rukama se dají polapiti.

Prostol. Thbophrasta. Theophbasta.

Kalich na potero klaný, stálý. Koruna zwonkowitá,
na patero klaná, wadnaucí. Tyinek o, kratších koruny.
W ústí koruny šupin .ó. Blizna 2laloná, na nelcn tlu-

sté. Bobule kulowatá s kíirkau kehkau, naplnná dužni-

nau ; semena mnohá na semenici stední.
P. zuba//. T. americana LíVí. Lani. t. 119. Eresia

Plam. íc. 126. Strmek swým jmním w lesech welmi
okázalý. Kmen zwýší asi 3— 4', pímý, nejjednodušší, w
prmru asi 2"; nahoe korau pikrytý trnatau, ernohn-
dau, nerownau ; listy stíné a pesleuné a welmi pi-
blížené dlají na konci kmenu chochol do kola rozlo-

žený, jako na njaké palm a spolu nádrž, w níž dešo-
vvá woda welmi dlauho zstáwá a tím pokažení kwtu a

owoce uskuteuje ; tyto listy jsau nkdy 2" dlauhé, 2
—3" široké, kopinaté, po kraji wykrajowanozubat zu-

bami ukonenými kolcem erným, lysé, kožovvité, dosti

iluštc, na konci tupé, dole zaužené; apík pekrátký

;

mezi listím wyniká nkolik liroznw krátkých, '/a" dlau-

hýt h s kwítín) žluloerweným ; plod zwící malého jablka

s krkau žlutau, kruchau, lesklau, plnau dužniny bílé,

w níž asi 10 semen okrauhlých, ernawých, welikých.
— W Americe horké. 5*

Jakkoli owoce není diutné, hledají a jedí je Kreolowé IjíSí a
erní ; též krysy a nkteí ptáci je rádi žerau. Negrowé potebují
koen k dáwení. ^

P. chl(bou)tj. T. Jussieui Lindl. Ten rod k pedešlému
welmi podobný, liší se listím eabatým, wykrajowaným,
skoro bozžilým, kolcatozubatým , hrozny ijžlabíkowý-
mi, choeholíkovvitými.

Seineuu roztlutieuá prý ua Hajti uatrowt: k dlání clileba po-
ti"ebují.

RoHATKL. AeGICRRAS.

Kalich ódílný, úkosný. Koruna epicowitá, na pan-

teru klaná. Tyinek ó dlauhých, dole srosllých w krau**.

zek. Wajcnik mnohowajený. IJlizna jednoduchá. To-
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bolka kožowitá , wálcowitá , mchy íkowitá, Isemenná.

Semeno w tobolce klíící pikryté mískem epikowW
l^ra. Bílek žádný. Kel pímý, dloh nejkratších.

R. ivonnij. Ae. íragrans Koenig, A. majus Gaert. t.

46. y. i. Rhizophora corniculala Žm. Mangium Rumph
3. t. 77. Strom 10— r2stewíný ; kmen co stehno tlu-

stý ; wtwe ztenené , hebké ; listy stídawé, apíkaté,

eliptiné, ostré, žebernaté, nejcelejší lysé, 4—5" dlauhé,

IV2" široké; koruna bílá, z uštw 5 podhnutých slože-

ná , wonná , wni mnoho nedl podržující; tobolka
2" dlauhá, co brko tlustá, kosowit prohnutá, lysá, hn-
dá, Ipauzdrá, Ichlopná, po stran pukající; dlohy nej-

delší, polooblé, koínek nejkratší, homolowitý, hoení;
bílek žádný. — Na pomoí Ostroww moluckých a no-

wohollandských. 5'
Listy powrdiu sl wypociijí. Plod u welikéin inuožstwí na

pomoí ležící slauží rybám potrawau. Noního íiasu sedí na tom
8troin weliké nuiožstwí sluk, ježto w též dob se dijtají sítmi,

Píwí špatn hoící potebují toliko pekai.

ád 140.

OLIWOWITÉ. OLEACEAE,

Kalich 4zubý nebo sdílný, prostý. Koruna na iwe-
ro klaná nebo -ílupenná, ušlw tyinkau spojených, w
paupti chlopnitých, peídko žádná. Tyinky 2 (peíd-
ko 4), z trubky korunowé wyniklé, peídko podplod-
ní. Wajeník 2pauzdrý : pauzder obyejn 2waje»
ných, s wajeky podlé sebe wisutými. Cnélka 1 nebo
žádná ; hlizna na dwé klaná nebo nerozdlená. Pecko-
wice, b^ule, tobolka nebo nožnika, asto pometáním
Isemenná. Semeno bílenaté. Kel rowný s koínkem
hoením.

Stromy, ke. Listy stíCné, jednoduclié , ídko licliopeené,

1— mnoliojamé, bezpalisté. Kwty prawidelné, obojaké, nkdy nmo-
liomanželné, na liroznech, kytkách, latách anebo swazcích konených
anebo úžlabítkowých.

Potítají sem asi iOO rodíi (w 12— 13 pokoleních) rostaucích w
mírném podnebí obaii zem plek a maliko mezi obratníkoma. Nej-
wíce jich w starém swt a to zase na sewerné pulce. W kiw

re a dílem i we skoápce plodní jest prwek swraskawý ; dužnina plod-

ní jednoho pokolení obsaiuije mnolio oleje. Stromowité mají díwí
twrdé, trwauliwé. Kmeq jednolio pokolení w teplých krajinách prý-

lí manu.



Podadí jsau:

1. OLIIVOWITÉ PRAJFÉ, Listy jednoduché nebo

trojené. Kwty obyejn dokonalé. Plod: peckowice

nebo bobule.

2. SERIKOWITE. Listy jednoduché nebo peené.
Kwty nkdy neauplné. Tobolka, nožnika.

Podadí 1.

OLUFOmrÉ PRAJFÉ. OLEINAE.

Oliwa. Olea. Oelbaum.

Kalich malý, 4zuby, padawý. Koruna nálewkowi-

lokolowitá , kraje na twero klaného. Cnlka krát-

ká. Blizna llustaunká, na dwé wyíznutoklaná. Pecko-

wice s peckau 2— Ipauzdrau, 2— Isemennau, co kámen
twrdau.

O. obecná. O. europaea Lm. Plenk t. 11. Hayn. 10.

t, 10. Diisstld. 3. n. JFagii. 1. t. li\. Planá jest ke,
zahradní ale strom 20 —40' wysoký, wrb bílé podobný,
jeden i druhý wždy zelený ; kra na kmenu a starých

wlwích šedivvá, na rozhách zclenaw stíbrošedá, bra-

dawinatá; listy stíné, kopinaté, až i podlaublé nebo
obwejitopodlauhlé, w apík králky zaužené, hrotité ne-

bo toliku ostré, nejcelejší, po kraji podchlíplé, kožowiié,

na líci tinaw zelené, nídlé, na rubu šediwo- nebo nare*

zowatlolupkowané, ídko zelenawé, asi 2" dlaulié, V«'
široké; kwély drobné, blavvé, na hroznech úžlabicko-

wých, dost hustých, složených, swého listu kratších ; u-

sty korunovvé wejcité , ostré, kraji nadchlíplými pod-
dulé

;
peckowice rozdíln wcliká, tebas zwící holubího

wejce, elipsowitá nebo wejcowitá, léz kulowalá nebo ob-

wejcowiiá, Imaw zelená, do nahndla ernawa a (ialo-

wa, ídko do oerwenawa nebo blawa. — Pwodn w
Lewantu, odkud w nejdáwnjíiích asech pesazená do
Ewropy stedomoské a pozdji do teplejší Ameriky.
Kwle w erwnu a lipnu. 5*

Dwoje udrodky lilnwní dají se rozeznati

:

a) Oliwa lesní Mni. Húj. 94. O. plán neb lesní Wel. 61. C.

O. sylvcstris Duhnm. 1. i. 15- Rlnk. t. 213. Oleaster iJnk ct Hoff.;
khuwitú, siiiflkuw tyrliran>cli, ztrnuwat)';lýcli, listiiw tup^cli a owo-
cc obyjnf; droImCjsílio, Odrodek planj a zdiwoCelj.

/3) Oliwa zahradní Mnt. Hni. 53. B. O. domácí Mat. M'el. 61.

c. O. saliva Unhnin. i. (. li. BUtk, t. 139. (nadiiwedené spisy);
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stroinowitý, beztrný, sinftkftw nepatrn Iiranal^ih, li.stfiw delsídi a

owoce obyejne wStsílio. Ta opt má asi 20 odrodkfiw co do aurod-
nosti, welikosti, twaru a harwy owoce t. oliwek, ano i co do jejich

jakosti, jelikož nSkteré hodí se lépe k nakládání, jiné dáwajf wíce

oleje, který od nktervíJi jest mnohem lepŠí nežli od jiných. Drobné
kulowaté jsau nejle])ší a iirirházejí na stl ; wts/ jedí se w salátu.

Wždycky po dwaii letech jest hojná sbírka. Oliwky k naložení sbí-

rají ped uzráním, luhem prudkým jim ujímají horkosti, núkdy wylu-
pují perku, místo ní dají kaparu a |)ak w oleji je chowají : w ziinS

jsau oliwky uzrálé, mkké a pak surowé s pepem, soli a olejem se

jedí. Nejhlawnejší užitek ale zakládá se ua oleji, který wydobywají

z dužniny oliwowé, a w tom oliledu náleží oliwa k stromm nejuži-

tenjším ; pro ten užitek u welikém množstwí se sá/.í, jako w L»'wantu

a w Ewrope stedomoské, totiž w Kecku, Itálii, Prowincii, Langue-

doku, Hispanii a Portugalu. We Wlašídi ale oliwowé sady w Tos-
kane a Janowsku mají nejsewernejsí hranice, akoli jinde we Wlaších

až po patu Alp oliwy se nacházejí. Oliwky na olej musejí dokonale

zralé býti, jinak olej jest trpký. Protož w listopadu a prosinci se

Cesají a hned na lis dáwají. Pokrutiny slauží k topení; olej wytla-

íený asem usazuje kal (amurca), z nhož dlají wosk na boty a potebu-

jí proti trhání w audech. Olej t»n jest wibec známý dfewtuj, oliivo-

tvý, kteréhož rozdílné rody; nejšpatnjší slauží k oswcowání, w my-
dlástwí a t. d. ; nejlepší, prowancowý (brabancowý) ale do jídel, u

nás toliko na saláty, w jižuých krajinách na místo másla. Olej prwní

tlaCený jest bílý, zasladlý, lahodný, a slowe panenský ; druhé tlaCení

dáwá zažlutlý, prowancowý; tetí ale mnohem wíce oleje poskytu-

je, který špatnjší. Aby oliwky wíce oleje daly, nahriwajf se; skrow-
njším zalietím pochodí olej drewný obecný, zelenaw žlutý, zá-

pachu skrowného, chuti mírné , silnjším zahretim zbytkw po prw-

ním tlaCení jest olej zelenawý, smradlawý. Olej též w lékastwí uži-

teCen, jelikož obmkuje, bolesti ukojuje i ukládá. Newysýchaje ne-

hodí se k malístw a natírání, owšem ale k mazání strojuw.

Kekowé a ímané oliwu Pallad zaswtili ;
ji^jí ratolesti byly

nejwtší odmnau wítzw we hrádi olympských, a jsau podnes zna-

meníní pokoje. Oliwa welini zponenáhla roste a nabýwá stáí nxnolia

wkfiw ; na oliwetské hoe u Jerusalema stojí náramné oliwy, takže

dle mínní nmohýcli pocliodí z Casuw Krysta Pána. Díwí její náramn
pewné hodí se netoliko k pálení, anobrž na díla truhláská, jsauc

merhowáno a pijímajíc pkný lesk. Ze starý- li kmeuw prýští se

pryskyice wonná, storaksu podobná, ke kauení užitená. Kúra ho-
ká a trpká, též list zimnici prý léí.

O. mirysowd. O. ragrans T/iiinh. jap. t. 2. Duhám,
nov. 3. t. 24. Strom we swé wlasti dospíwá k zname-
nité wjsce, n nás we skleníku zstáwá kein 6— 10'

wysokým ; rozliy lysé, zelené, jako smítky roztrojeué,

oblé; listy eliptinokopinaté, zakonóité, dole ostré a w
apík zaužené krátký, na hoení polowin po kraji pod-
chlíplém peoste pilowané, lysé. lesklé, na líci syt ze-

lené, na rubu bledší, 4— 6" dlauhé; kwty drobné, bé-

lawé, pewonné, rozpostawené na hroznech složených,

ídkých, lížlabíkowých, listu kratších, stíonowétewných,
nejlysejších; stopka nejdoleji s listenoma nejiiýma, o-

strýraa, nejmenšíma; listeny u wýniku wéiwicck kopina-
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té, prchawé ; kalich pemalý, uštAw wejitydí, ostrydí;

koruna uštw kopinatých, ostraunkých. — W Cíne a

na Zapanu. Kwte w erwnu a/, do srpna. 5« ^•
Cíííané sbírají kwt welmi libowonný a píidáwají jej do aje

k owoiíawCní jeho.

O. americká. O. americana Lin. Michx. arb. 3. 1. (>.

Strom tebas 30', obyejné ale toliko ke 12—20slewí-
ný; rozhy pítyrhranó ; listy kopinatoelipiiné, piko-
žowité, na rubu bezžebré, na líci lesklé, 4— 6 " dlauhé ;

kwéty ohvcejné dwojdomé, blawé, drobné, welmi won-

n, w úžlabíkácli rozposlawené na broznecb krátkých,

wtewnatých, chudých
;
peckowice zwící malé tesné, mo-

drawé nachowá, pes zimu na strome zustávvající a tak

pkný pobled dáwající. — W Americe sewerné z Flori-

dy až do Karoliny. 5-
O. ivykrojená. O. emarginata Vahl. Lam. 1. 8. /. 2.

Noronhia P. Thuars. Strom zwýší 40—óO' : kmen s ko-

rau popelawau ; listy obwejilé, na konci wykrojené,

dole zatížené, rapíkalé, kozowité, lysé, syté zelené; kwé-

ty nemnohé, na latách konených, u srownání s jinými

toho pokolení weliké ; ušty korunowé wejité, ostraunké;

tyinky pVekrálké; prašníky žláznaté ; blizna 3hraná
;

peckowice wejcovvitá, zwící wlaského oechu. — INa Ma-
dagaskaru. 5 •

Owoce té a pedešlé jedí, a poslední obzwláštS prý laliodné.

Jamowec. Phillvrka. Stbinlindb.

Kalich 4 zuby. Koruna na twero klaná. Peckf)-

wice : pecka se skoápkau papírowitau. Semena ojedi-

nlá.
J. širolíslý. P. latifolia Lin. Siblh. (. 2. Ke wzdy

zelený, zwýsí 2 mužw nebo strom 30stewíný ; wétwe
stíné, oblé, popelawé ; rozby oblé, stíné, našediwélé,

pýité; listy stíné, wejité, dole zaokrauhlené a srdi-
té, kolem dokola oste pilowané, tupé nebo ostré, ko-

žowité. po kraji nepodcblíplc, na líci syt zelené, na

rubu bledší, se žebry newystáwajícimi, anobrž brázdikau
naznamenanými ; apík mnohem kratší listu, tlustý, py-
rity ; kwétv w chomáe úžlabíkowé, na ro/.hách smést-

nané, drobné, bílé; peckowice zwí('í hrachu, (!rnomo-
t\ré. — [Na kopiích Kwropy a ACriky .stedoM»oský(b.
Kvvéie w beznu a dubnu. ^.

Listy liuikú a oatr|)kaló potebují proti viyr:\i.f,n'\níun a wrediun



10:i4

HŽlab. Chionanthus. Schhkeblumb.

Kalich 4dílný. Koruna na twero klaná: ušlAw

árkowitýoh, dlauhých. Tyinky 2 (ídko 4) kratší nežli

koruna. Wajenik 2pauzdrý, pauzder 2vvajen)ch. Pec-

kowice Ipauzdrá, Isemenná, s peckau twrdau, brázdo-

wanau. Semeno bezbílené.

B, ihirginský. G. virginica Lin. Lam. t. 9. /. 1.

Amelanchier virginiana Catesb. t, 69. Ke sliný, 8

—

lOstewíný, welmi wtewnatý ; rozliy lysé nebo na kon-

ci huaté ; listy slíné, apíkalé, kopinald nebo podlau-

hlokopinaté, obak ostré, lysé nebo pýité, skoro o" dlau-

hé a P/4" široké, mkké ; z hoejška smílkvv ili wt-
wiek loských wynikají rozhy nesaucí asi dwa páry li-

stw mnohem menších, jinak podobných a na konci latu

nejbwnjší, roztrojowanau, nejlysejší, wisulau ; stopeky
Ikwlé; kalich ušlw kopinatých, ostrých, lysých; ko-

runa co snílx bílá, asi ^/V dlauhá, rozdlená na ušty 4,

árkowité, nejostejší; tyinky 4, asi 2krát delší kali-

chu; peckowice nachowá. — W Americe sewerné ; u

nás wydrži pod širým nebem. \

.

Kúra korenowá dobrá na rány. Ke kweta bílým kwetem wy-
padá jako snhem piikrytj'.

PtaCízob. LiGUSTRUM. Rainwbidb.

Kalich krátký, Szubý. Koruna nálewkowitá, 4la-

loná. Bobule kulowatá, 2pauzdrá, pauzder Isemen-
ných.

P. obecný. L. vulgare hin. Plenk t. 10. Schnúdt 1.

147. FL (lan. t. 1141. Hmjn. o. t. 25. Ptaízob Mat. Háj.

44. — IVel. ol. Ke ó— lO' wysoký, pvewtewnalý ; k-
ra hladká, nahndle popelawá ; listy stíné, pekrátce
apíkaté, eliptin nebo podlauhle kopinaté, nejcelejší,

píkoznatlé a nkdy (\v krajinách teplých) pezimujíci
;

kwly na latách konených, hustýcb bilé, dost siln won-
né ; bobule zwící hrachu, erné, lesklé, s dužninau Ima-w nachowau, chudošáwnatau a obyejn o 2 semenech
šedoerných, hladkých, siln lesklých. — W kowištícb,
podlé lesvv hlawn w Ewrop prostední a jižné. Kwle
w erwnu a lipnu. '^.

W zahradádí máme odrodky s bobulemi zelenými, listím stra-
katým a bobulemi bílými, s listím trojnatým.

Dobrý jest na ploty žiwé. W mímýoli zimách zaohowáwá list

erstwy až do jara (k. j). n. od 1842. na 1843). Díwí jeho twrdé
hodí se saustružníkm. Bobule nejiríjemaé jsau potrawau mnohým
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ptákim ; gáwa jejidi dáwá modrost nestálau. Listy nátrpké pote-
tiují ko kloktání.

Podadí 2.

SEÍIIKOJVITÉ. LILACEAE.

Seííík. Syringa. Syringe.

Kalich malý, 'izubý, stálý. Koruna nálewkowítore-

picowitá : kraje idílného : uštinv po kraji nadchlíplych a

lim silné poddutých. Tyinky w trubce korunoué pi-
pewuné. Cnlka krátká, niowitá ; blizna na dwé kla-

ná, lluslaunká Tobolka 2pauzdrá, skrze chlopn puka-

jící, 2cl)lopná : chlopní s pvehrádkau. Pauzdra 1^
2semenná. Seniena blanowite obraubená.

.V. obecný. S. vulgaris Lin. Schmidt 1. 17. Schk. t, 2.

Dftsseld. 1 4. /. 10. Bez wlaský, spanielský. Ke O— 20'

wvsoký, nkdy slromowitý; wtwe pínioodstálé, nahn-
díošedó; rozhy nahndle zelené, tup -ilirané, lysé; li-

sty stíné, apíkaté, sirokowejcité, dole písidité, na

konci zakonité, osiré, nejcelejší, ua líci syté zelené,

na rubu bledší, nejlysejší ; kwéty mnohé na latách z

konce rozhowého wyniklých, welikych, hustých lilákowé,

do broskwoerwena , modrawé fialowa nebo fialow
crwcna padající, též i bílé, siln a líbezn zapáchojící ;

tobolka podluhowatá, j— '/i" dlauhá , siln okowil
sn)acknutá, swtle hndá; semena podlauhlá, blanau ob-

raubená. — W Persii sewerné pwodo roslaucí, nyní

u nás wšude se sází, anobrž tu a onde zdiwoclý. Kw-
le w dubnu a kwtnu. "j^.

Zu Casiiw Ferdinanda I. byl ke ten ozdobný Bnshckcm z Cai-
hradii do Wíiln poslán, odkud po celé EwropC se rozšíil. Dríwí
itar.^ícli knieníiw jest pukni; nierliowané a pewné, takže saiistrnžníri

a triiliiári jej potieljowati nioliau. Z tobolek íiork5<'li dlají wýlali,

jenž uedáwno co lék mocný proti ziiiinicem byl wy<:bwalowán. Zu
dríwí možná pretahowati olej, jenžto dríwíiit santalowým zapádiá. Nu
tom kri býwají pryskérky £ili tak nazwaoé i^panielské muSky.

v

S. ínský. S. chincnsis TJn. Jmním podobá se

pedešlému, rozeznáwá sn ale listím drobnjším, wcji-
tým anebo wrjitopodlauhlým a kwíiím wtšíní. — W
Cíne, u nás po zahradách. '^.

•V. perskýy S. persiea Lm. Schmidt t, 18. Dat. ma^.
t. 4bG. Téi k pedešlým podobný ; jest ale ke nino-

heni nižší, s libtím ještó nienšíni, wejuito* nebo kopina*
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topodlaulilyin. — W Peisii. Kwéle w dubnu a kwl-
nu. '%.

U uás w zafiradádi, kdežto uEkdy má wšecky listy wjštpta-
né anelio takowé a jeduodudié na jedQoin kri.

ZiMnÁK. Okkus. Blumeííescme.

Kalich 4dílný. Plátky 4, dlauhé, jazykowité. Nilky

tyinkowé dlaulié. Noinika smáknutá, nalioe pro-
dlaužená w kídlo lupenowité, podlaulilé, Iseuienná.

Z. ostroplodý. O. europaea Pers. Fraxinus Ornus
Lin. Plcnk t. 75H. Dilssiid. 5. t. ló. Rostl. I. ob. 41.

.Jese Mat. i7a/. 32. Jasan manowý, strom manowý. Sironi

ozdobný, 20— 30' wysoký; kra stará nahndlá, rozliy

ponachowlé nebo zsinalé, žlut zkropené; pupence po-
pelaw poprášené; listy slíné, lichoperené, 3—4jamé:
lístky kopinaté nebo podlauhlokopinaté,; zakoniié, dro-

bn pilowané, na líci syt zelené, na rubu bledé: s li-

stím anebo trochu díwe wynikají z konce rozeh a i

nejhoejšího úžlabícka laty nachýlené; kwty bla«é ne-

bo cervvenawé, samí a obojaké
;

palisty kopinaté, krát-

ké ; kalich malinký ; plátky asi 1I3" dlauhé, árkowitoja-

zykowité ; tyinky 2, o málo kratší plátkvv; nlka krát-

ká ; blizny dw kopinaté ; nožnika árkonitokopinatá

na konci nejostejší, nlkau hrotitá, pometáním Ipau-

zdrá, Isemenná. — Na kopcích a chlumech Ewropy již-

né. Kwte vv kwtnu a erwnu. 5*

Z. lupoplodij. O. rotundifolia Ait. Rostl. \. ob. 42.

Podobá se welmi k pedešlému, takže jej mnozí mají

za pauhý odrodek J liší se ale, že kmen jest nižší, wt-
vve zahndlé a pupeny hndé ; že lístky kopinaté, srd-

itokopinaté nebo píokrauhlé, zakonité ; že nožniky
árkowitokopinaté nebo podlauhlokopinaté, kratší nežli

u pedešlého a k tomu ke wšemu nejtupjší a wykroje-

né. — VV stejných koninách. 5-,

Z kmenu obojího rodu prostí se w jižné Ewrope, obzwláste w
Kalnlirii a Sicílii, sama sebau nebo z iidlanýcli ran mana sladká, w
lékastwí užitefná, jíž rozeznáwají trojí druh, w slzádi, trubkádi a

obecnau, jidižto prwní nejistší. Manna mastná prjští se tepruwa w
listii|)adu a jest mazawá, neistá. Dríwí obau potebuje se jako naše

jasaaowé.

Jasan. Fraxinus. Esche.

Kwty obojaké nebo mnohomanželné, bez kalichu

a plátkvv. Tyinky podplodní; prašníky na krátkých ty-

inkách. nlka dosti dlauhá, s bliznau na dwé klanau.
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tluslaunkau. Noinika smáknutá, nahoe ukonená kí-

dlem podlauhlým, lislowiiýui, Isemenná.
./. ztfpilý. F. excclsior Lm. Blah. t. 328. Fl. dan. t,

9G9. Schk. t. 375. Diissfld. 3. t. 3. IVagn. 1. 114. Jese
Maí. JVd. 38. C- Jasan, jasen, jese. Strom ztepilý,

GO— 1
30' zw^ijí; kra nahndlosedá, hladká, pak rozse-

dalá, nerovvná ; pupeny weliké, erné'; listy siíné, licho-

perené, 4—7jamé: lístky písedaué, podlauhlokopinalé,

zakonilo, nestejn pilouané, dole khnowit ztenené,
obak Ivsé nebo na rubu po hlauni žíle pýilé, lístek

konený rapikowaný ; kwty na latách hustých, z pu-
pcniivv poboních na sniitcích vvynikajíci, an listí -.vychá-

zí z pupenw konených ; stopka stíne wetewnatá ; li-

steny ptené, s lístky wláskowitými ; kalich a koruna
nižádné : tyinky 2 ;

prašníky erwcowé, zdélí nitek

;

wajeník co tyinky dlauhý ; nožnika kopinatá nebo po-

dlaulílokopinatá, na konci úkosne wykrojená, žlutaw
hndá, uinohožilá. — VV lesech listnatých po rowinách a

horácb, nejradše podlé potokw a ek, w Ewropé pro-

stední a jižné, též w Asii sewerné. Kwete w dubnu a

k«tuu. 5
Strom ozdolmy w sadecli oltlfbený má následující odrodky:

«) u/isutij (pcndiila), s wetwfiiii wisutjiiii;

P) zltilý (aur«'a), s wetweuii co žlaiitek žlutými;

y) tvyzmriij (crispa), lístkw jakoby zchumlan^cb, tinawozele-

nsíli, wyhlodanýcii a kadeawých;
j ritznolistii (diversifolia), listí pefeiit;lio a jednoduchélio ;

t) ieJuoduchoUst)'! í siniplicifolia), listw wšech jeduoducliýcll.

Dríwí jasaiiowé, bílé a twrdé, netoliko jest doliré k paliwii, ano-

Ir/. údolpiu' na jirá<e truliláské, koláské a saustružnické. Kiira Iio-

ká, swraskawá a slÍ7.Datá porau^í se na místo rhyuy a proti lilistám ;

semena proti neduhm w ledwinácii ; listím krmí doliytek, mléko ale

po nm prý liorkne ; kíira dobrá k w^dláwání kozí a k barwení na

modro a Cerno. Jasan mnoho trpí pryskékami, žiwícími se jeho

listím.

J. zakoníitíj. F. acuniinata Lam. v. F. americana
Mich.r. orb. 3- 1. 8. Strom zwýší 40— 80'

; kmen w pr-
mru 3stíc\víný í listy peené : lístky asi 'Jjamé, a-
píkowané, leskle, zakoníte, nejcelejší, na rubu siwé

;

kwty kalichaté ; pupeny ryzé. — W An»ericc sevverné

z Kanady až do Karoliny; u nás w sadech. 5-
Diíwí dozralé jest l^erwenawé, blána \\'\ bl bSlostná. We

wlhké pdi dobe «e daí a trpí té2 pryskékami.
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JASMÍNOWITÉ. JASMINEAE.

Kalich prostý, 5

—

Bzubý neb tolikerodílný. Koruna
kraje na patero neb osmero klaného, s ušty w paupli
slechowilými a zkraucenými. Tyinky 2, z trubky koruno*

wé wyniklé. Wajeník Spauzdrý, pauzder obyejn Iwa-

jených ; wajeka pvímá ; nlka 1, s bliznau 2lalonau
nebo celau. Bobule nebo tobolka 1—2pauzdrá, I

—
2^^—ninohosemenná. Semena bez bílku anebo s nemno-
hým. Kel rowný, s koínkem dol elícím.

Ke nebo striiuiky, asto pnulé. Listy oby-jne stíCné a slo-

žené, lidiopeené, 1— ninoliojanié, ídko jednoduilié, bezpalisté.

Kwtíty prawidelné, obojaké, úžlabíCkowé nebo koneCné, na stupkách

roztrojowanýdi.

íiád ten sestáwá z 50 rod (we 3—4 pokoleních), rostaiícídi

mezi obratníkoma nebo blízko jid), a nejwíce jidi na polokuli wý-
dioduí. W nidi wládne prwek horký, swraskawý', a nejinnožsí jsaii

okázalé ozdobau a wuní kwlw.

Jasmín. Jasmín vm. Jasmín.

Kalich 5— Szubý neb na tolikero klaný. Koruna epi-
cowitá, kraje h—Sdílného, s uštv píúkosnými. Tyinky w
trubce zawené. nlka s bliznau na dwé klanau. Bobule
1— 2pauzdrá, 1— 2semenná.

J. obeaiý. .f. oíficinale Lin. Duhám. t. 122. Plenk t.

9. Schk. t. 2. b. Jasmin Mat. Háj, 16. i5. -- IVd. 21.

Šešmik, emín. Ke 6—Sstewíný ; rozhy štíhlé, prí-

hranaté ; listy stríné, wyštptané, jjikoby 2— 3jamé s

lichým : lístky wejitokopinaté, zakonité, nejcelejší, ko-

nený lichý dwakrát delší, postranní hoejší jeden neb
dwa nestejnostranné, na stran dolení do póla mezili*

stí dol bžící, ostatní skoro stejnostranné, nesbíhawé;
kwty po ó— 6, na vvrcholících okolikowitých, listu krat-

ších, s listeny šídlowitými ; kalich na patero klaný, uštvv
šídlowitých, skoro co trubka korunowá dlauhých, chobo-
tw ukrauhlených ; koruna bílá, welnii líbez,n wonící

:

trubka ''2" dlauhá, uštw S, wejilých, kopinatých, za-

konitých. — Pwodn w Asii jižn, nyní w celé Ewro-
p jižné až do Swýcar a zdiwoelý. Kwte od erwna
až do jesen. ^.

Kwety druhdy k sílení ncrwuw potebowali, nyní toliko k d-
lání silice Ceinfnowé ili jasinínowé, jež wlastu jest olej behenowý,

kwítím Ceniínowýin owonawný. Též jiini se owouawují pomády, wo-
dy, rosolky, Dlautié wtwe, že iiui skrze kolínka prodiází de, dá-
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wají dlanlié trubky k dýmkám ;
protož w Lewantii bedliw se hledí

dlaiiliýdi w\sfelkw.

J. hruhokwtij. J. grandifloruni Lin. .1. hispanicutn

Mfrian. siir. t. ^6. .Tasniinum catalonicuni Mat. Wel. 21.

Pitsegam mulla Rheed. 0. t. 52. Welmi podobný k pe-
doilému, kmeny ale jsaii pímé, aniž pnulé; listy též

wvštplané, jakoby '3jamé s lichým : úkroje postranní

wpjité, tupaunké, hrotité, konený kopinatý, ostrý, hro-

titý
;

pupeny rownowážné, u pedešlého pímé ; kw-
ty wétší ; kalich ušlw dopola trubky korunowé sa-

hající ; koruna wn erwená : ušlw eliptiných nebo po-

dlauhlych, tupých. — W Indii wychodní; nyní w Ame-
rice jiiné zdiwoelý. Kwte w lét. \.

Kwty k témuž konci slaiiží a jsaii wydatoSjsi, jelikož siln.ji a
pfíjeiiinuji zapácliaji. Též olej jasríifnuwý z nglio dobyti jest lepSÍ.

/. arabský. J. Sambac Lm. Sambac arabum TUL
prs. f, 31. Flos manorae fíunip/i b. t. 30. Ke s kme-
nem asi co prst tlustým, šedokorým a rozhami pyitými,

nékdy se pnaucími ; listy slríné, wejité nebo písrdi-
té nebo podlauhlokopinaté, zakonité, ostré, tupé, lysé

;

w úžlabíkách žíly a žeber jest malá žlázka chlupy pi-
krytá ; apiky asi 2" dlauhé, pýité ; kwely 3— 'i, z ho-

ejších nžlnbíek wyniklé, na chocholiku chudém, listu

kratším ; stopka a listeny cárkowilé, též i kalichy pyri-

te; ušty kalichowé šídlowité, do póla trubky korunowé
sahající ; koruna bílá , zpachu nejlíbezncjšího kwítím
pomaranowým a konwalinkowým, uwadlá erwenawá:
uštv kopinalopodlauhlé nebo wajené, tupé ; bobule ja-

koby dwojatná, leskle erná. — VV Indii wychodní a

Arábii, u nás w híjnech a pokojích pro wni. Kwte
poád, u nás w lipnu a srpnu. '^.

KwPty snadno se naplTiují, a ii.?ty korunowc Im podlaiililé J.

11. 1 e plfno Wo, re\t. t. 497., bn<r '/aokraiililé delSf nežli trubka,
Kudda iinitta Hliveil. 6. f. si. W indii plné kwty nabywaji wcliko-
Mi |>lii\(!i mží. ŽenStiny ozdolnijí ."i kwítím widsy a .šaty. I)("laií z

oli-j proti l>olst)-m. Woda z niib pekapaná iii petažená se

buje jako n-ižowíi. Též moí KwSty we wod, jižlo pak jako
i's!au itžíwají. Za powtií jasného b5wá w trnbce korunowé
'X!\ .šfáwa, iižto cucají.

NorNHK, ^\CTASTHK». TrAIIFRB-UIM.

Kalich Irubkowiiý, celý. Koruna cpico«iiá. na
I ro klaná, ušliVv na konci úkosné uatých, wy-

K-ojoných. Tobolka sm.nknuiá, obraubcná, na dwé dé-
lileln.i, 2pau7.drá: p.iuzder Iseincnných, na hbeiu p-
lí ajicich.

6G
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iV. obecná, N. Arbor Irislis Vahl. Lam. i. 6. Pari-

lium Gaert. t, ál. Manja pnmeram hhctd. I. t. 21.

Strmek pkný, znýší íí^i— 30', poád kviélaucí; kmen
ztlaušli stewíce, šerokorý ; rozhy tvihrané, stiné, po
hranách šerpiwé ; listy stfícné, sedawé, wejilé, ilusté,

zakoncité, na hci lesklé, na rubu belavvo pLnaté, opa-

lené, dolení obak 2— 3zubé; ropík nejkratší, tlustý, py-
rity} kwety konené a líziabíkowé, W dlauhé, nejuon-
nejsi, na stopkách wtewnatých chocholík dlajících, li-

steny wejit}'n)i, širokými opatených ; kalich pílrubko-
witý, po kraji celý, nahoe huatý; koruna trubky wál-

cowité ; wajeník zakulatélý, smáknutý ; tobolka W
dla uhá, ol)srdiiá, zelená. — W pd písité, neúrodné,
na Malabaru. Kwéte poád. \ nebo 5*

Kwty se rozwfjejí w noci, a jak mile prwní paprsek sluneCní

se okáže, se zawírajf. Stopky usušené zapádiají šafránem. Zeiiiko-

wé zuiíiliawše je s diíwím sandalowým a rozetewSe natírají jimi tlo
swé. Trubkau korunawau barwí jídla na žluto jako my šafránem.

Kwty medem zapácliající a nahokle diutnnjírí též i semena užíwají

k posilnuoí nerwiiw, a woda z dícIi tažená hodí se na bolawé oi.

ád 142.

TOLITOWITÉ. ASCLEPIJDEAE.

Kalich prostý , na patero klaný , stálý. Koru-
na podplodní, na patero klaná, prawidelná, w paupéti

stechovvitá, ídko chlopnitá, zkraucená, padawá, w ústí

joasto wéncem opatená. T) inky paterý, nejhlaubji z

koruny wyniklé, s ušty jejími slídawé : nitky asto sro»j

sllé ; prašniky 2pauzdré, nkdy pehrádkami nedolwc-
enopauzdré ; pel za pukáni pauzder srostající w brylky

dle množslvví pauzder, ídko we dw splýwající. nebo
pak po dwau, tyech nebo po jedné na násadky bliz-

nowé pipevvnné. Wajeník : worekv dvvojilé ; nlkj
2, ztuha pibhžené, asto pekrátké ; blizna obma spo«

léná, rozšíená, šlítowitá, .obraná, na hranách tílka pe*

lovvá nesaucí. Plod : mchýík dwojilý, pometánim oje

dinlý : semenice na šew položená, pak prostá. Semeni
mnohá, stechowiíá, wisutá, u pupu uprynatá. Kel pí-

mý, s bílkem asto tenikým ; dlohy listowité ; koínelj

hoeni; pírko nepatrné.

Ke, ideji byliny nebo zeliny, wetsfm dílem mlénaté, ríd^

tnné, s pnm klanbnal\m; listy stí/cné nebo peslenné, nebo stí

dawé nebo žádné ; brwy meziapííní uiísto palistfiw ; kwety obojal



1041

prawidelné, na okolícícfi, diomáficb anebo hroznedi, nEkdy ojedi-

nlé.
Skoro 400 rodúw (w 96 pokolcnídi) sem náleží, jichžto nej-

wStší množstwí roste niezi obratníkonia a w koninách poblíz-

kýcl). Obzwlást bohatá jest Afrika jižná, kdežto asi ij^ wsecfi

známycli jest doniowem. Podnebí uiírné sewerné jest innohein chudší

;

na Kwropu pri(hází jidi 8, a 7 jidi w koninách jižnýcli. Od tojesfo-

witých lisí se obzwlástuí ústrojností kwetfiw, podobají se ale jim sfa-

wau mlékowitau, hoikoprudkau, asto leptawojedowataii, která ii jinjch

jest mírnjší, takže píti se muže, a jiné pro tuž i>finii co wariwo
se potebuje. Lodyhy dáwají wlákno pkné a pewné místo konopí a

Inu; listy jiujdi mají barwinu modrau. upryna se potebuje k wy-
cpáwání podušek a t. d. Moolié jsau w lékastwí užitené. Miiožstwí

jidi oblíbeno pro pSknost a wni kwtw aneb pro obzwláštní jmní.

SwícNÍK. Ceropegia. Leuchterbujme.

Kalich nejmenší, stálý. Koruna dole weliká, kulo-

watá, trubky wálcowité, podluhoxvaté, kraje nejuienšího,

bzubého. Wnec tyuinkowý wnešný zkrácfíný, olaloný,
wnitíní o 5 lupenech jazykowit)ch, nerozdlených. Bryl-

ky pclovvé dole piipewnné, s kraji jednoduchými. Bli-

zna lupá. Mchýiky wálcowité, hladké. Semena u-
prynalá.

S. obecný. C. Candelabrum L/?i. INjolla Rhccd. ÍJ. t.

16. Ker wtwemi tenkými, oblými pne se a otáí na
stromech; listy slíné apikalé, wajecnopodlauhlé, dole

nepalrn wykrojené, Hrdiié, lirolité, lysé, ploché, mírn
wcliké ; kwiy na okolících odwislýcli, welikých, hojných
wzhru obrácené jako swíce na swícnu ; koruna nev/on-

ná : trubky dlauhé, erwené, uštinv malých, žlutých, na
konci klímawém crwených, huualých ; mchýíky 2, dlau-

hé, odwislé, tenké, plné semena wlnatého. — W lesech

pomoských na Malabaru. ^.
List potebují wn proti trhání w audecii a nadýmání. •

Smrdutka. Stapelia. Stapklie.

Kalich králky, na patero klaný. Koruna kolouilá,

I

na patero klaná, dužnatá. Slaup z pludidol složený

njící. Brylky pelowé dole pipewnené. Bliznn tupá.

Mýchýíky piwálcowilé, hladké.

l Rostliny dužnaté, dle jmuní nopáliím podobné, liezlislé. Kwé«
J
ty wrliké wydáwájí pudl sriplinau, jímž masaky klamány jsaiire swé

' raupy na rit- klailau. Pro nb/.wláSlní pohled a pkné kwíy u nás w
zaliradárl) mnoho roduw diowáme.

S. srsfnafd. S. hirsuta Lin. Jacq. stap. I, ;58. Dicf.

f(. nnt. (lil. 3. /. f»0. ÍMin. 1. 118. /. 2. Podkc duž-
6(1*
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nat^, rozdlený na mnoho welwí tlustých položených, z

kolínek koeny wyliánjících a zhora uvpaušljících wl-
we pímé, duznaté, el^rhrané, lyse, zmládí tmaw zele-

né, w podzim erwen nabhlé, po bocích hlubokau
brázdaii na dél opatené a po hranách hrbolikanii,

z jejichžto úžlabíka dole wycházejí stopky jednoduché,
tlusté, oblé, co koruna dlauhé, pýíkowané, nesaucí

kwl jedinký, weliký, ozdobný ; koruna srosiiopláK ná,
rozložená, žiulawá, tlustá, dužnatá, napí árkami ima-

wé fialowými znamenaná: ušly její weliké, wejilé, oslré,

po kraji bílé, huatobrwité, u prosted huaté, wné py-
rite ; wénec wnéšný uštw kopinalých, ostrých, pímých,
rohvv šídlowitých, odstálých, piwskw pirostlých, wej-

itopodlauhlých, co rohy dlauhýeh, —
• Na Predhoí do-

bré nadje, "fx*

U nás w zahradácJi obecná w kruliulídi se chowá ; kwet silnS

mrcbau smrdí.

S. plclotvn. S. incarnata Lin. Mass. slap. t. 34. Eu-
phorbium ereclum Burm. a/r. t. 7. J. 1. VVétwe doko-
nale 4hrané, hladké, nepatrn brázdowané, po hranách

hrbolenaté, a na hrholcích s trny krátkými, ryšawými;
kwéty wynikají z bokinv, písedawé, tweratné, rowno-

wážné ; kalich pímý, .ídílný : uštw wejcilých, ostrých,

zelených, kratších trubky korunowé ; koruna zwonkowi-
tá ; trubka wejcowirá, bledé pleowá, kraj pímoo(e«e-
ný, bdílný : uštw kopinatých , tupaunkých, l'" dlau-

hýeh, u wnit naddulých, po kraji poochlíplých, bled
pleovvých, též i bílých; wénec po kraji zelenawý : uštuw

f) žlutých, pímých, na dwé klaný ci> a rohw ó árko-
witých, do prostedka wehnutých ; nélky žádné, Mizny a

méchýíky dwoje. — Na Pcdhoí dobré nadje.
S. klaubnatd. S. articulata Mass. Kmeny polože-

né, nízké ; rozhy krátké, ze clánkw podluhowatých, o-

blých, sikowané l)radawiénat}ch a trny drobnikými
opatených; kwéty ojedinlé, na stopkách nejkratší* h,

jednoduchých, malé, delší ale nežli stopka z konce ro-

zeh wynikajíci : koruna u wnit pupenenatá, nachowá

:

uštw trojúhlých. — Na Predhoí dobré nadejely.
Hotentoti a pesiliowalci jedí tu a pedeslán co waiiwo

nebo za salát s orcteni, olejui a solí, anebo jako okurky ji naklá-

dají.

Peklccha. [Ioya. IIova.

Koruna kolowilá, na patero klaná. Brylky pelowc

dole pipewnné, klímawé, smáknuté. Blizna zpleštilá,
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s pupencem tupým. Mchyíky hladké. Semena upry-
natá.

/*. obecná. II. caroosa /?. Brown. SchoUia crassi-

folia Jacq. ecloi^. 2. Asclepias carnosa Lin. Sinifh exot.

2. /. 70. Ke s kmenem oblým, nejjednodušším, tebas
10—20' diaiihvm, pn|o>,eným ; listy wajenopodlauhlé,
dužnaté, nejcelejší, lysé, po kraji podchlíplé, apíky sko-

ro zdéií pf)lovviky lislowé ; kwty na okolících welikých,

jednoduchých, kulowatých, odvvislých, úžlabíokowýoh, o*

jedinélých; kahch maliký; koruna kolowitá, solwa do
poluwiky na wnitní slrané pýilá, leskle bílá jako perlv,

prýštící wodu , na patero klaná : uštw maliko pod-
linufých; mchýiky 2 oblé, zakonité, špinawé zele-

nawé, f)" dlauhé; semena mnohá, l" dlauhá, kopinatá,

ostrá, hndá, s uprynau bilau. — VV Asii meziobratní-
Itowé a na Nowém Ilollandu. U nás w pokojích a we
skleníku. Kwéle w le'lé. '^.

Z iiiednfku kwStowélio poád med kn|)á.

Ba&ura. Marsdbnia. Marsdenie.

Koruna wecovvitá, na patero klaná. Brylky pclo-

V.;. pímé, dole pipewnéné. Mechýiky hladké; seme-
na uprynalá.

B. harwlishá. M. linctoria R. Brown. Taram akkar
Marsd. sum. IH. Ke; wéiwe toiwé ; listy srdité, wej-
itopodlaulíié, zakoníte, lysaunké, dole naped ilázna-
lé

;
kwpty na kytkách poboních ; koruny \v ústí wausa-

té ; bli/.na lupá. — Na Sumate.
B. piímá. M. erecta R. Brown. Cynanchum crec-

lam Un. Jacq. h. vind. 1. 38. Apocynum Cltts 1. p. 24.

ic. Vsi kapusta Mul. JPdl- 399. Lodyhy trsnaté, pímé,
lyse', píivéiewnaté , 3— C' wysoké , nalomené neronící

mléko; listy stíné, apíkalé, srdité, wejité, ostré,

jasné zelené, nasiwélc; wrcholíky okolíkowité, béwné,
wélevrnalé, na hoení polowici lodyhowé poboní ; kw-
ly pemnohé, bílé, usušením žluté ; kalich nejkratší ; ko-
runa hluboce rozdélená na ušty podlauhlé, auxké, hwéz-
dovvité rozložené, ncwausaté, í— ;»krát delší nežli trubka,

«'onné ; nélka nerozdlená, spolená obma wajeni-
kíím, blizna tupá, rozdlená. — W Sýrii. Kwte w lip-

ittu a srpnu. \.
I,isty prýští mléko, jež kfiii zpryskuje a požité wnit piso-

•'f <l.'iweoí II Ijhawku; driilidy w lékárnííi-li t»yly (lierf);i Apocyni).

V!-»WX ^í!l{t^<J ^-ll^Li. (Ttn r(W!3C} !-•
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Bbsbdhicb. Pbrgularia. LaCBE5STRAUCH.

Koruna epicowitá, trubky wecowiié. Brylky pe-

lowé pímé, dole pipewnnó. Blizna tupá. Méchýiíky
bichaté, hladké. Semena uprynalá.

B. lysá. P. glabra Lín. Flos pergulanus Ramph ó.

t. 29. /. 2. Ke vvétwí pnulých, dewnatých, nejlysej-

ších ; listy stíné, apíkaté, lysé, wajené, ostré, nejce-

lejší, o polowiku delší nežli apík; kwéty úzlabíkowé a

konené, w okolíky ro/.postavvené na stopkách stída-

wých, skoro rozsochaných; kulich malý, bdílný : uštw
árkowitých, ostrých ; koruna trubky sotwa co kalich

dlauhé, kraje kolowitého o 5 uštech wajených, tupých.

— W Indii wýchodní a na Záw, kdežto po odrách ped
domy se rozpíná, aby husté dáwala besídky. \ .

B. jedlá. P- edulis Thiinb. Koen kulovvatý, duž-

natý, wétší nežli lowéí hlawa ; lodyha niowitá, toi-

wá, jako ostatní díly lysá, popelawá , s wétwemi stí-

dawými, podobnými, niowit}' mi ; listy stíné, nejkratšeji

apíkaté, wejcité, píóeité, na líci zelené, na rubu bled-

ší, obak lysé, odstálé, polopalené ; kwéty nahlauené,
na stopkách wláskowitých, sotwa l" dlauhých ; kalich

bdílný: uštw ostrých, nejkratších; koruna palená. —
We kowišlích na Pcdhoí dobré nadje. '4"'

Jfoteqtoti koen blí^^owitý je'.

NewenCenec. Gymnema.

Koruna na patero klaná, u ústí w chobotech šu-

pinek ili zaubkw 5. VVénec tyinkowý žádný. Brylky
pelowé pímé, dole pipewnné. Mchýíky autle hladké.

Semena uprynatá.
N. mlénij. G. lactiferum R. Brown. Asclepias lac-

tifera Lín. Bylina lodyhy pímé, jednoduché ; listy wej-

cité, zakoníte; wrcholíky složené, zdélí apíkw. — Na
Ceylonu.

Na mlécnatá ; mléko potebují na místo mléka krawflio nebo
jiného ; též na waí s pokrmy, do nicližto mléko se pridáwá.

N. banoiei. G. tingens Sprens;. Asclepias lingens

Jioxh. Lodyha toiwá, lysá; listy srdité, zakoníte, ly-

sé; okolíky úžlabíkowé ; trubka o 5 asách wausatýcli.j
-^ W Pegu.

List jelio obsahuje barwinu modrau.

iV. lahý. G. tenacissimum. Asclepia tenacissima

Hoxb. Ke toiwý; listy srdité, pýité; kwty na weli-
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kých latách ; mechýíky plsnalé. — W Indii w)chodní.
Z lodyli dlají prowazy silnjší konopnýd).

Klkjicha. Asclcpias. A«CLEP1B.

Kalich nejmenší, na patero klany, ostrouštý, stálý.

Koruna ódílná, rozložena nebo podrlilipená. Wénec o

ó lupenech pekocen kuklowit)'ch, a ze dna ržek do
wnii obrácený wypauštjícíclj. Blizna zpleslilá, tupá.

Mchyíky oddlené. Semena uprynatá.
K. hcdwdhud, A. syriaca Lin. iHcnk t. 25 á. Diet. se.

nat. all. 3. 1. 58. 59. Apocynum syriacum Clas. rar. 2.

t, 87. Blak. t. 521. Koen oddenku dužnatébo, pod ze-

mí plaziwého a wypaustjícího mnoho pazauškw vvzro-

stajících w lodybu pímau, 'i
— Islewíunau, jednoducliau,

pýritoplsnatau ; listy weliké, stíné, apíkaté, vvejitc

nebo wajenopodlauhlé, ostré, dole okrauhlené, nejce-

lejší, na rubu šediw mkkoplsnaté ; kwty na okolících

stopkatých. xwqú apíkoma wynikajicích, zakulallých,
nachýlených, silné zapáchajících; koruna spinaw hne-
doervvená : ušlw wejilopodlauhlých ; vvnec z lupenw
pleovvých ; mechýíiky 3— ó" dlauhé, bichaté, šedoplsti-

té, inckkooslenné : semena s uprynau welikau, bílau,

hedwábné lesklau. — W Americe sewerné, a nikoli w
Sýrii, kdežto ale jako w Ewrope jižné tu a onde zdi-

woelá. Kwte w erwnu až do srpna. T^-.

Celá rostlina nabubená nilékeni bflýnj, oslrýin, kauCuk obsa-
hiijfcíin. W teplejšídi konfciuádi sázejí, a wluu ze semen potebu-
jí tlo polStáw, podiiSek a t. fl. Wina jiro sebe ale neiiodí se k
pedení, tiidyx se nifi há s bawinau nebo lied\vál)íin. Lodyliy jako |pn

piprawené dáwají |)í('di\vo. Z listí dulají obkladky na wyraieniny
;

w Americe sewerné potebují kuru korenowau proti dusnosti; tam-
též pazausky na místo fliesti ili Sparglu jedí.

K. Imrasawská. A. curasavica [Jn. Apocynum ereo-

tum Sloan. 2- t. 129. /. 4. 5. Ipecacuanha. l'odke 2—
3' wysoký, pímý, wtewnatý: wtwí oblých, listnatých,

píípýitýclí ; listy kopinaté, apíkalé, lysé, lesklé, ostré

nebo zakoníte, sífkowanožílnaté, blanowité ; okolíky pí-
mé, poboní a konené ojedinMé ; kwétv erwcnopo-
maranowé nebo cerwcowé, malé: uštw podhnulých ;

mchýíky mékkoostenné, — Nejhojnjší co hucii w Ku-
rasaw, Esequebu a Kuman. Kwlc skoro poád, u nás
od crvvna až do íjna. 1f

.

Koreu we wlasti místo ipekakuaniiy

K. protidušná. A. asthmatica Lni- l^ynanchum Ipe-
cacuanha lydld, Jalirb. IViarin. llUó. 1. II. Kovvilá, to-
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iwá, huatá, krom líce listowého ; listy stíné, apí-
kaié, srdoilowejilé, ostré, na líci lysé, nejcelejší, asi

bobkowérnu podobné ; okolíky úžlabíkowé, listu kratší,

chudokvvié, jednoduché, asto prorostající ; kwéty dro-

bné, bélawé ; nichýiky 4" dlauhé. — Na Ceylonu. Kw-
le w plišii. '^-.

Koen na místo ipekakuanby k dáwení potebují a we skrow-

njsícli daw( ídi proti aiiplawici ; též wýborný proti dusnosti sjro-

wáteCné.

fC. jedomorná. A. alexicaca Jacq. A. alexica Gniel.

Nansiera Patsia Bheed. 9. f. 13. Koen blawý, slab
nepíjemn zapáchající, mrcasatý; lodyhy toivvé, oblé,

nkolikostewíné, zelené, lysé, nahoe huatíké ; listy

stíné, rapíkaté, nejcelejši, lysé, tlustaunké, šawau pro-

zraitau naplnné, hoení wejité, dolení srdité; z me-
zi apíkw na jedné nebo druhé stran wyniká hrbolí-

ek a z nho mnoho stopeek Ikwtých, sotwa pale-
ných, huataunkých, autlých, dlajících dohromady oko»

lík sedawý ; kalich malý, huataunký, hluboce na pate-

ro klany : uštw wejitých, ostraunkých; koruna dopola

na patero klaná : ijštw wejitých, ostraunkých, dole

erwenavvých ; mchýíky 2, ostré, zllaušti a zdélí prstu.

— !Na Ceylonu. '4-.

Proti jedu we wlasti užitefíná.

K. hidwatd. A. tuberosa Lin. Apocynum Herm. lugd.

i. 641. Koen jako jablko weliký, bulwowitý ; lodyha

pímaunká nebo skoro položená, slewíná, na kotici

rozewrenowtewnatá , nejsrstnatjší ; listy roztraušené,

kopinaté nebo podlauhlokopinaté, srstnaté okolíky na
konci u wrcholík roxpostawené ; kwty pomaranow
šafránowé ; mchýíky pyrite, — Wšude po škroboti-

nach Saustatí seweroamerického. Kwte w lipnu až

do íjna. "4-.

Bnlwa koenowá, ženauc na pot a usnadujíc wychrkowání, w
lék^rstwí jest užitená ; též i proti krwotokui se potebuje.

OsTNOPi^on. GoMPHOCARPus. Zahnfrucht.

Wnec ólupenný : lupenw u wnit jednoduchých.
Brylky pelowé smáknuté, koncem zteneným pipew-
nné, wisuté. Blizna zpLeštilá, tupá. Mchýíky bichaté,
mkkoostenné. Semena uprvnatá.

O. ivrboUstij. G. fruticosus R. Brotvn. Bol. Mag, 1.

IG28. Asclepias íruticosa Lin. A. íj;labra Míli. ic t, 4.S.

Apocynum cretum Hcnn. lugd. t. 2 i. Strmek 4— Iste^
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wíný, wtwí rowných, dosti dlauhých, aullých, listna-

tých, pyitých; listy árkowiiokopinaté, dlauhé, po kraji

pípodchlipené , lysé, na líci lesklé, na rubu bledší, 4

— b" dlauli, sotwa l" široké; kwty na okolícícb po-

boníci), stopkalýcli, z hoejšího dílu wtwí wyniklých
;

mchýííky nafauklé, nikkoostenné. — Dost obecný za

prwníin pohoím na Pedhorí dobré nadje. Kwte w
listopadu až do kwtna. If-.

Ten rod má we sw)(li mSchýícídi inaohein wíce wlny nežli

klejidia hedwábná, a lépe se též hodí ku |)re(leuí a k duláuí jilsti.

PLCHOPLOD, CaL0TR0PI8. KlELKKONE.

Koruna trubky hranaté : hran u wnit pytlovvitých,

kraje ódílného. Wnec tyinkowý z lupenw lunkowi-
tých, na trubku nilkowau po dél pirostlých. Brylky pe-

lowé koncem zteneným pipewnné, wisuté. Blizna tu-

pá. Mchýíky 2, pometáním I. Semena mnohá, stccho-
witá, wisutá.

P. podivinutij. C gigantea R. Brown. Asclepi.is gi-

gantea Lw. Kricu Rheed. 2. /. 31. Madori Riimph ancf. 1.

11. f. 1. Ke sáhowý, plstí padawau blostný; listy

kížmostíné , odstálé , tlustaunké , kruché, obwejité,
krátce zakoníte, dole srdcitoušaté, K' dlauhé, 2" širo-

ké se swazkem chlupw nad apíkem krátkým, tlustým ;

lata píwrcholíkowilá, bwná , mezi apíky wynikající

;

kalich malý, hwzdowiiý, pitlaený ; koruna skoro '/zpa-

Icná, z blá nachovvá, do ^\k rozdlená : ústí obrané-
ho, nálewkovvitého , kraje s ušty wejitokopinatými, tu-

paunkými, podwinulýnn. — W Indii wýchodní na škro-
botinách. Kwte poád. '\.

Díwf mkké, iako de hezowý, welini užíteCné, obzwláStS
na pradi ruí^niny VVInaii semenowaii, autlejsí nežli hawina, wycpá-
wají podušky ; nkolika kapkami .sTáwy mlé^naté mléko sa sráží ;

z kury wláknaté dohýwaj jistý Um na tkaniny. Koen j)otebují

)>roti usrknutí hadímu ; též !éf:í wyraženiny, hlísty, neduhy nerwowé.
Jindá také do Kwropy |)íi(liá7.el (raitix mutlnrii). Na Baleji ostrowii

krmí kwítím tolio ke jistý druli wrrkuw, kteí se diowají w trub-
ce bambusowé a na jistý hlas wylezSe perau se. Pi tom se sázejí

jako Angliané pi rwatkách kohantídi.

P. ofavaii). C. procera Tonms. A.selepias proccra
Ait. \, gigantea Bot. rcp. t. 271. Hcidil ossar Alpin aci^.

(. 80. P<jdobá so pedešlému ; listy obwejitopodlauhlé,
na nejkratších ra|)ícich ; koruna zwonkowitá, ušlw roz-

ložených. — W Persii.

Ostré uiléko potebují proti wyraženinám, raku a malomocen-
sCwf, Z wlny semenowé dSlají traud ; též jí wycpáwnjf luadrace. Z
listíiw prý w Persii prýští se hmota cukrowitá, cukr ochaiský.
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TOLITA. CVNAHCHUM. ScHWALBBXWUBZ.

Koruna pikolowitá , 5dílná. Brylky pelovvé bi-
chaté, Blízna špídlatá. Mchýíky hladké.

T. monspcUká. C. monspeliacum Lin. Cav. ic. 1.

GO. Jacq. rar. t. 340. Apocynum IV. Clus. 1. p. 126. Ko-
en dlauhý, plaziwý, wlewnalý, co prst tlustý, wypaustí
lodyhy zeiinné, lysé, oblé, pnulé, mlénalé, nkdy zwý-
ší muže; listy apíkaté, okrauhlosrdcité, priostré, oby-
ejn tupé a hrotité, lysé, mkké, pížebernaté, špinaw
šedozelené; kwty drobné, blawé, na vvrcholicich po-
boních, okolíkovvitých ; ušly korunowé kopinaté, po-
dlauhlé, auzké, nejrozloženjší. — !Na pomoí we Spa-
nlich jižnýcli, Francauzích, Wlaších a Recích. Kwle
w Jipnu a srpnu. Tf.

Mléko prudké, zaliusteDé, jest scamonium monspeliense, jež
násiin potištuje.

T. pospolitá. C. Vincetoxicum /?. Brown. Asciepias

Vincetoxicum Z,m. Plcfi/i t. 154. Schk, 1. 5ó. Hayn. 6- t.

30. Dlissdd. 3. t. 10. Lašowiník Mat. Háj. 312.— JFd.
286. C. Tolita. Koen úkosný nebo rownowážný, uzlalj,

obyejn pekausnutý, na mnoho mrcas silných, bla-
wých rozdlený a wypaušto)ící lodyhy pímé, P/a — 3'

wysoké, skoro pímé, jednoduché, na meziuzlí s arau
z pýí kadeawého na dél znamenané, jinak lysé; listy

stíné, ídko peslenné, a trojuaté, králkoapíkaté, z dola
srditého wejité nebo wejitopodlauhlé, zakoníte, nej-

celejší, po žíle, zebrách a kraji jakož i apík pýité;
okolíky ojedinlé nebo dwojatné, poboní, na hoej-
ším dílu lodyhy jednoduché nebo prorostající ; stopeky
mnohokrát delší nežli stopka ; kwty blawé, u wnit
lysé, s wncem žlutawým ; mchýíky 2" dlauhé, rowné,
praužekowané, lysé, bled hndé ; semena s cuprvnau
dlauhau, bílau. — INa skalách, suti, w nejwtším dílu

Ewropy daleko až k seweru. Kwte w lipnu až do
zái. '^-.

Koen Cerstwý jest zápacliu silného nepíjemného, cliuti za-
sladlé a potom nahokloostré, psobí dáwení, žene na pot a n.i moc ;

druhdy se potrebowal proti wodnotlaosti, starým wednm a uštknutí

hadímu (rndix Vinceloxici). Na w sobe uinoho mléka má.

7'. oliwolislrí. C. oleaefolium Nccloiix vo.y t. 3. G
Arghel Delisle aeg. t. 20. /. 2. Hayn. 9. t. 38. Diissdd.

i. t. 13. Arghel. Ke pímý, 2stewíný ; wtwe lysé,

dewnaté, blawé, oblé. Listy sotwa apíkaté, stíné, 2-

palené, kožowité, wejitokopinaté, ostré, swraskalé, na
líci lysé, na rubu pýríkowané, wywýšenými lekauíi bc-
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lawé ; chocliolíky úžlabíkowé, na ppedlauhýcli stopkách,
na dwé klané, 5—Gkwlé ; ušty kalichowé kopinaté; ko-
runy bíle, málo delší kalichu. — W Egyptu hoením
a Nuhii. íf

.

Drobný list bjwá primíiliáa w sennes aleksandrinský, který pak
násiin poCiŠuje. We wlasti ale potebují mdiýíky na místo senný.

Dužnowénec. Sarcosiemma. Fleischkrone.

Koruna kolowitá. Rrylky pelowé pipewnné, wi'

suté. Blizna prílupá. Semena uprynutá.

D. bczlisttj. R. et Scliidl. Cynanchum viminale Lin,

Euphorbia viminalis Lin. Ke pnuly, složený z nkolika
pník muže wyšších, tlauškau brko nemnoho pewy-
sujících, wyhánjících mnoho rozeh dužnatých, mléná*
tých, zelených, prutowitých, spletených, slíných, do-
cela bezlistých, bradawicemi stínými opatených; kw-
ty we chomáích. — Na pomoDí w Africe a w hájích

Indie wýchodní.'^.

Mléko 7, rozeli jest mírné, nakyslé, a tudyž se potebuje na
cestácb k uhašení žízuS.

D. Iraudoivý, S. pyrotechnicum R. ct Schult. Cy-
nanchum pyrolechnicum Forsk. Delisle ac<,^. L 20. /. 3.

Ke wzpíná se na wysoké ke; wtwe rozkladitd, oblé,

lysé, klaubnaté, docela bezlisté ; stopky dole ojedinlé,
nkdy podwojné nebo potrojné, '/j" lauhé, bradawi-
naté, bélawé, na konci nosaucí kwdtiiw 10 strbaulených,
na stopckách niowitých, huatých, žlutawých; kalich

malý, zvvonkowiiý ; koruna ódílná : ušlw na wrchu žlu-

t)ch, dole a wczpod zelených, kopinatých, rozložených,
po kraji podchlípených. — W Arábii. "^ .

Deli wl-twowý na místo traudu potebují,

D. niaiicna//'/, S. stipitaceum R. cl Schult. Asclepias

slipiiacea Forsk. Ke 2l()ketný, pímý, rozklad i tý, nej-

wéiewnatjší, bezlistý ; kmeny Imaw modré, poprášené
maukau aullau, blawau, wélewnaté, nepnulé ; ro/hy
stíné s jednau obyejn wadnaucí; lánky kmcnowé
3palcné, na klauhech zaužené ; stopky krátké, u kolí-

nek nebo z koncuw ro/.howých wvniklé, nesaucí 12 slo-

peek nio«'itý<;h, odstálých, Ikwtých', koruna ušlw ó,

zelených po kraji podchlípených, stopeky kratších;

mchýíky ^palené, šídlowité, tam ploché, Jbrázdé, tu

naddulé, zelené, lysé. — VV Vemenu po lesech. \.
Celá rostlina ii)noho mléka obsaiiujo ; we wlasti jedi rozliy její.
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Skamona. Sbcamonk. Sekamoiík.

Wénec tyinkowý blupenný. Brylek pelowých 20,

hladkých, jsaucích po tyech pipewnené na konec bh-

zn)' bezbrázdé. Blizna na konci ztésnná.

S. obecná. S. Alpini R. ct Schiilf. Periplopa. Seca-

mone Lin Secamone Alp- aeg. t. 134. Ke na stromech

toiwý, hladký ; hsty stíné, apíkalé, kopinatoehpticné,

hladké, na rubu bledší, žebernaté ; laty úžlabíkowé,

stídawé, roztrojené, listu kratší, nahoe nejsloženjší ;

kwely drobné, bílé, u wnitr srslnaté, na stopekách pý-

itych, náryšawých. — W Egyptu a na Pedhoiú dobré

nadje. '^•

Z rostliny té prjStí se šfáwa žlutá, palC'wá, jež wyschlá slo-

we sekamone a násila na stolici žene ;
jest prý scamonium gimjonské.

S. ddwiivá, S. emetica /?. Brown. Periploca emetica

Retz. Wiltd. phylogr. 1. t. h. f. 2. Ke pn oblého, k-
ry rozsedalé, swraskalé ; listy nejkratšeji rapíkaté, ár-
kowitokopinaté, bezžebré, nejcelejší, lysé ; wrcholíky ú-

žlabíkowé, chudokwté; stopky pýité, nejmenšími liste-

ny podepené; kalich králky, pýitý , tupozubý ; ko-

runa hluboce odílná, lysá : uštw árkowítých, tupVxh.

—. W Indii w3''chodní u paty wrchw. Kwte w lét. fí .

Užíwají ji k dáwení.

SvtiDiNA. Periploca. Schlinge.

Prašníky na hbetu wausaté. Brylky pelowé pipew-
nené na konec rozšíený blizny ojedinlé, ze 4 slože-

né. Blizna pílupá. Mchýíky wálcowité, nejrozewenjší,
hladké. Semena uprynalá.

S. obecná. P. graeca Lí/í. Duhani. 2. í. 21. Schmidt

t. 46. Ke do wýšky 10 ano i
40' se pnaucí; listy

stíné, králkoapíkaté, wejitopodlauhlé nebo wajené,
ostré nebo tupé, anobrž i wykrojené, nejcelejší, lysé,

na líci sytozelené a lesklé, na rubu bled zelené, sí-

kowané; kwly na wrcholících konených, rozsochaných
wonné; kalich huatopyitý : uštw wejitých, ostrých;

koruna l" w prmru na plocho rozšíená : uštw ár-
kowítých, tupých a wykrojených, wn zelenaw žlutých,

u vvuit špinaw nachowých, po kraji blohuíiatýcli ; w-
nec tmaw nachowý, z lupenw tyrúhlých, po kraji

obak ztlustlých, na konci mlce wykrojených a odtud
vvypauštjících ržek ; mchýíky 3— 4" dlauhé, díwe
konceuia spojené, pak oddliwše se rozapenp. — W
Lewantu a ecku. Kwte w crwnu až do srpna. \
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tast

Ke dobe se Iiodfcí k pokrjwánf sten a laiif, « naše
...írné zimy dobe snáší. Nabubftn jest mlékem prndkjm, jedowatjin,

jež potebují k umoení wlkfiw , anobrž zaliuštené kii |)o;isfowání

na ntísto skainonia.

ád 143.

TOJESOVVITÉ. JPOCYNEJE.

Kalich prostý, na patero (poíídku na otworo) Lla-

uý. Koruna srostlolnpcnná, podplodní
,
prawidclná, na

piilero klaná, nebo ódilná, w pasípti stei liowiiá. pada>
wá. Tyinky paterý (pre-íclko 4) nákorunní, s ušty ko-
runowýini .stiítlawé : nitky prosté; prainíkv "ipauzdré,

na dél puk.i)ící, asto na bližn ležící
;
pel zrnaty . VYa-

jeník : woreek dwojitý, Ipauzdrý nebo jednodncliv,

2pau/,drv, mnoiiowajený nebo poídku Iwajeny. Cnl-
ky 2, nkdy w i srostlé. IJlizny dw nebo jedn;!. I^lod :

litech) ííky nebo peckonice dwojilé, anebo tobolka, pec-
kowice, bobule, nejaslji 2pauzdré; plody ástené a

pauzdra nmoho — jednosenienná. Semeno nkdy ii-
prynaU'*, bílenaié nebo skoro bezbílené. Kel obyejn
rowný : dloh listonily ch , koínku obyejn wzhru
obráceného.

stromy, ke, l)jliny, obyCejo iiilé^naté. Listy stí/né nebo
pfesltnf^ní, prerídko stiídawé, nejjednodtiSsí rownobžnf; -/.cbernaté,

bezpalislé anelio infsto palislfiw dole na apfkn opatené brwami
nebo -žla/.aiiii. KwPty prawidelné, obojaké, w úžlabíkádi ojedinlé
anebo konené na wn liolír(h.

I!ád ten oli-altiije asi ;U)0 rodnw (w 57 pokoleníib), které sko-
ro werky pebjwají mezi obratníkoma a w konfinádi jioblízkýh.
KwTopa má toliko 5 rod z 3 pokolení. Nejnincžsí kr/isnokwlé
rbowají .«e po wlasterb w zaliradárb ozdoban. Mléko w nicb obsaže-
né ol)yejní; prudké, hoké, anobrž i jedowaté; st-mena nekterýcli
mají prwek pejedowatý. Jiné mají prwky swraskawé a silice. 1'rotoí

we wlaslecb j.saii znamenitvmi léky. Z mléka nekttrjili dol)>wá se
kaiifuk. Mál<>ktt-r5< h mléko jest mírné a mže se po/íwati ; listy

jin>cb a plody diižnaté jsau jedlé. Z lislí nfkterjfli dob5wají barwiím
inodrau a ze semen olej.

Podadí poítají troje,

f. N^ifJOŠhOfn/É. Mpchýiíky 2, oddlené anebo
tobolka 2pauzdrá, mnoho8enr)enná. liílek skrown) nebo
nižádný.

2. AVLWOrrnK Bobule nebo tobolka 2— (íd-
ko 1 — )

pauzdrá, 2— nínohoseincnná. Semena šlítowitá

• bílkem mnohým, obyejné rohowilým.
, ^^ ^^^^



10Ó2

3. CHRASTOLOJriTÉ. Peckowice 2, oddlené ne-

bo srostlé, Isernenné. Bílek tenký, dužnaty nebo roho-

witý, rozblodan}'.

Podadí í.

NAHOSKOTFITÉ. ECHITEAE.

Nahoška. EcHiTEs. Klammerstrauch.

Koruna epicowiiá, uštw krajowých 5, nestejno-

stranných, Woreky 2. Cnlka jediná, niowitá. Méchý-
ríky autlé.

iV. 7iejlcraššL E. suberecta Jacq. am. t. 26. — piet.

t. 33. Ker 10—12' zwýší, sotwa toiwý, sehnutý; listy

píwejité, hrotité, hned lysé. hned na rubu šerpUvé ;

stopky mnohokwté ; kwly wcliké, ozdobné, žluté; ka-

lich ustw kopinatých, padawých; koruna trubky wálco-

wité, co kalich dlauhé, srstnaté, ústí zwonkowitého, nej-

obšírnjšího, kraje z uštiuv nestejn pííokrauhlých, ú-

kosných, co ústí dlauhých ; žlázy poddulé, podlauhlé,

zdélí wajeníka ; nitky u poátku ústí ; prašníky šípowi-

tó ; rnchýíky predlauhé, vválcowité. — INa Jamaice a

Douiingu. Kwte skoro poád. '^.

Celá jest plná mléka liílého, jedowatélio ; nkolik gránw ko-

ene tímoí psa. Jed wurarn nazwaný prý z nho se deiá.

iV. proliemoivá. E. syphilitica Lin. Strom mlénatý
;

listy stíné, krátkoapíkaté, wejité, weliké, pídowé i

delší, žílnatožebernalé, ostré, nejlysejší; stopky úžlabí-

kowé, socháte, a wlwe opt rozdlené na dwa klasy

kratší, kvvílím wšude pokryté; koruna wtší, bílá. podob-
ná jinorodowým, kraje welikého, rowného ; blizna jako

brálu; mchýíky 2, rozewené. — W Surinamu. 5-
Zwaenina z nati wiibec známý lék Surinamíniiw proti emS.

N. pijild. E. pubescens. Plenk 1. 119. Codaga Pa-

la Rhced. 1. t. 47. Strom malý; listy ostré wejité, py-

rite, 6" dlauhé, 2" široké; kwty stopenaté ; koruny
kolowité, bílé, wonné; mchýíky vválcowité, pídowé. —
W Indii wýohodní. Kwte w plíšti.

Kra hoká potebuje se proti bhawce, auplawici a dnám, se-

mena wyhánSjí hlísty {corlex nnlidiscnlericus, Conessi).

TojEŠ. Apocynum. Apocynijm.

Koruna zwonkowitá zakulatlá, na patero klaná. Zaub-

kúw 5 ostrých, w trubce korunowé rawených. Tyin-
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ky zawené. Prasnfky žípowiié, s prostedkem blizny

spojené, ušlw zadních bez pelu. VVoreky 2. nlky
pížádné. Blizna rozšíená, na konci homolowilá. Šupin
5. Mcli}íky šlílilé, oddlené.

7'. miicholapná. A. androsaemifolium Lin, Lam. t.

116. /. 1. Schli. t. 53. A. canadense Boce. sic. t. 16. y.
3. Koen mnoholetý, plaziwý ; lodyha pímá, odstále w-
tewnatá, 2stewíná, erwenawá ; listy slíné, širokowej-
ité, na líci lysé, syt zelené, na rubu bledé, po ze-

brách chlaupkowané, 2" dlauhé, l" široké na apíku l'"

dlauhém ; wrcholíky konené a boní, chudokwlé j

kwty drobné, bílé, erwené, árkowané, konwalinko-
wým podobné; mchýíky sídlowité, lysé, I^A' dlauhé,

hndé. — W Kanad a Wirginii, u nás w zahradách
obyejná. Kwte w Upnu až do ijna. "4-.

Celu rostlina plná mléka bílého, ostrélio a horkého ; koen
léí slaliý žaludek, u wetšíin dawku ale jej pewraciije. Maiirliy

ssajfc« med z kwtuw za sesánek se polapují, a zahynuwše zstá-
vají wiseti; nkteí domníwají se to býti následkem otráwení, jiní

ale, a to s wStší k prawdC podobnosti, pipisují to sewení sesánku
mušího praSníky síjjowitými.

T. konopná. A. cannabinum AU. A. canadense Mo'
ris 3. s. 15. /. 3. y^ 14. Lodyhy pímé, 3ste\víné, na-

hoe pýilé, náryšawé; listy kopinalé, obak ostré, krát-

kohrolé, na líci roztraušen chlupaté, na rubu plsnaié,
2— 3palcné, podepené apíkem pýitým, 2" dlauh} rn í

wrcholíky lalnaíé ; stopky jakož i kalichy pýilé; koru-
ny zcienaw bílé, jichžto trubky zdélí kalichu ; mchý-
íky bídlowiié. — W Kanad a Wirginii. Kwte w srp-

nu a zái. 1|.

Z lodyh dlají w Americe sewerné konopf, jež in<lirkýin

{Indian-llenip) zowau. Wyiiánjíc z koena mnoliolelélio mnoiio lo-

dyii, rostaiic Imjn a nežádajíc i)údy dobré, mohlaby h welikém ninož-

stwí sázená prospšuau býti.

T. a<li iatská. A. venelum Lin. Lobl. hisl. ic. 372. f.
I. 2. Lodyhy oblé, zelcnawé nebo poerwenalé, 2ste-
wíné a wysií, stídaw wtewnaté ; listy slíné, píse-
dawé, podlauhloelipliné, lysé, hrolité, dole zaužené

;

wrcholíky lalnaté, poboní a konené ; kwty zwonko-
wité, erwené nebo bílé ; kalich zdélí trubky korunowé,
plstí maukowitau pokrytý. — Na ostrowech adriatských,

na bezích ernomoí-ských, na pat Kawkasu. Kwte w
ervvnu až do srpna. '4-.

Z lodyh jfj možná také jako z pedeílé dobýwali konopf*

KwCty jako prwní rody lapají maurhy chtCjírí w nich med ssáti.

T. jetllfi. A. reticulatum Lin. A. indicum Lam. Olus
crudum liamph 5. t. \0. f. 2. Pné dewnalé, krátké.
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wypaustjí réwy dlauhó, autlé, liladké, w('tcn'naté, pnulé,

listnaté ; listy apíkaté, wcjité, dole srdrilt*, zakoncité,

obak nejlysejší, na líci žeber úkosn} ch ; kwty drobné,
zelenavvé bilé, úžlabíkowé, wrcholiené , na stopkách

listu kratších s listeny nejkratšími, ostrými: mchýí-
ky obyejn ojedinlé , 4— ó" dlauhé, na prst tlusté,

zelené. — W Indii wýchodní. Tf.

Mléko toliko w uiecíiýríkn se nacliází a nikoli w ostatní<li dí-

lech. Wlna scDienowá leskne se co atlas. List jedí siirowý se ságem,
oediy kanárowýini a d. ; též je swárejí s rybami; listí ženám prý

zmnožuje mléko. Koen ])rý pomáliá zkažeaéinii žaludku , rybami
auebo raky jedowatými naplnnému.

BoBKOWNICE. OÍERIITM. OleANDER.

Koruna epicowitá, w ústí wnená lupeny roztrha-

n na mnoho klanými ; kraj uštw zkraucených. Tyinky
z prosted trubky koriinowé wvniklé. Prašníky .šípowité,

s bliznau spojené. Woreky 2. Cnlka niowitá na kon-
ci rozšíená. Blizna tupá. Zaubky vve dn kalichu wn
koruny. Mchýíky oblé.

B. obecná. iN. Oleander Lin. Plenk t. 128. Lam.
t. 171. Schk. t. .52. Rže bobkowá Mat. IFel. 399. Ker
6— 15' zwýší, wždy zelený •, listy preslenné, trojnaté, íd-
ko stíné, široce árkowitokopinaté, špídlaté, w krátíc*

ký apík zaužené, nejcelejší, po kraji málo podchlípe-

né, skoro rownobžn žebernalé, na rubu aulle síko-

wanožílnaté, kožowité, tuhé; kwty na wrcholících weli-

kých, idaunkých ; kalich malý: uštíjw kopinatošídlowi-

tých, odstáwajících ; koruna I'
2" dlauhá, a na kraji tak-

též široká, ržowá nebo karmínowá, ideji bílá nebo
mdle hlínožlutá ; lupeny w ústí na ^i— 4 nebo wíce zu-

bw rozklané; mchýík 3— 4" dlauhý, skoro wálcowitý,

na dél prauhowaný, hndý ; semena s uprynau na-

hudlau. — W Lewantu až do Indie wýchodní, w Afri-

ce sewerné a Ewrop jižné. Kwte vv lipnu a srpnu. \.
Jeden nejozdobDejsích kíiiw. u uás wiibec w kruhulí 1) <liowa-

ný. Pln jest niléka ostrélio, jedowutého, jeliož w>zew mže býti

nebezpeen; ano w^prawují, že \v liorkýrli krajinách delší meškání

u ke toho škodí, u nás ale w zahradách chowany té moci nemá, jakto

mnoholetá zkušenost dokazuje. Listy moí we VVlaších domácí doby-
tek u p. kráwy, osly, nazrawší se jich náhodau. Práškem z kury za-

hánjí krysy a myši. Zwaenina z listu nebo prášek jejich w mast
rozdlaný zapuzuje neesf, svsrab a lišeje.

B. wonná. N. odorum jíit. N. odoratum Lam. N.

indicum Herm. lugd. t. 448. Tsjovanna areli Rheed. 9. /.

1. Podobná pedešlé, jest ale niž.ší ; listy árkowitokopi-
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naté, a lupeny wéncowé w ústi korunowé tu na ástky
niowilé rozkíaué. — W Indii w^chodaí na poíí a

pomoí. Kwt'te poád. '^ .

W zaliradádi našich též se nachází a hýwá plnokwStá (Rheed.

9. t. 1. Herm. lugd. t. 449. Comm, nmst. t. 33.), s wncem dwojnásub-

ným, jehož aila wnitrní wetSÍ, kadefawá, riižowá, wnušná tiiiaw)!

cérwená. U nás kwte toliko w lét, we wlasti ale celý rok. Weln
wonf. Též jest blokwStý. Kra koenowá, jakož i listy jedowaté

potebují se wnu proti wyraženinám.

CAsToií, Wrightia. Wrightie,

Koruna epicowitá. Ústí s wncem z 10 šupin od-
dlených. Tyinky umící, z ústí wynikající

; prašníky

sípowité, u prostedku se nlkau spojené. VVoreky 2

spojené. Cnlka niowitá, na konci rozšíená ; blizna

užší Šupin ó— 10 dole w kalichu krom koruny, žádné
podplodní. Mchýíky oddlené nebo spojené; semeni*
ce pirostlé.

C. prolibihawcnd. W. antidisenterica /?. Broivn. Ne-
rium anlidisentericum Z!,í'«. P//žX: t. IIÍ). N. indicum i^/í/m,

zcyl. t. 77. Strmek 8— lOstewíný, ozdobný; wtwe
lysé, listnaté, s korau popelawau ; listy sliíné, wejito*
podlauhlé, krátce zakonilé, lysé, nejcelejší, 2'/2—3" zdélí,

l" zšírí ; kwty na chocholících píkonconých, bílé, won-
né, welikosii a tvvaru jasmínowýcii; kalich pýitý ; koruna
trubky kahcliu šestkrát delší, ústí 10 šupinami opate-
ného ; nicliýiíky 2, na konci spojené až do vvypaušt-
ní semena. — W Indii wýchodní, w Malabaru a na Cey-
lonu. Kwte poád. %^ .

Zjiaieninu ze syrowátky a kiiry toho stromku rozmCInnan ii-

žíwají proti plynutí bichu; podobným zpsobuut slauží kra ko-
enowá.

6'. barwiskú. W. tinctoria /. Browtu YAmmerm. Tb.
il. fícis. 11. p. 132* ic. Strom lósteuíný; lisly elipti-

nokopinaté a wcjilé, zakoníte, lysé ; wtwe a choclin-

liky rozewcné; koruna trubky dwakrát delší kalichu;

n)chýíky oddlené. — W Indii wýchodní. \ .

Z té ilobýwají barwu uiodrau, na místo iaJyLÍiu nžíwauau.

WoLHoS. Alstonia. Alstobie.

l'rašníky kopinaté, na dél pelonosnd, od blizny od-
dlené. Woreky 2. Cnélka niowitá, na konci rozší-

ená, lilizna píhomolowilá. Mchýíkv oblé.

fF. dlaiihoplodd. A. scholaris li. Hronu. Kchiics

s«liolaris Lin. Fnla Hherd, I. /. 45. IJgnuni acholarc

67
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Rumph 2. t. 82. Strom s kmenem nízkým ; listy na ko-
línkách rozhowých peslenné ,

petnaié nebo sedmnaté,
obwejitopodlauhlp, tupé, kožowité, žebernaté, a iilau

podlé kraje bžící obl<h'ené, nejcelejší, apíkaté. 'i"

dlauhé, 2" široké; stopek nkolik z mezilisti wyniklýcb,
zdélí listúvv ; okolík složený; kwty drobné, bílé; koni-
na kraje rozloženého, wausatého ; mchýíky dwnjatné,
pldruhostewíné, tedy nejdelší ze wšech známých. —
W Indii wýchodní a na Molukách. Kwte poád. 5«

Dríwí mkké a nade wše známé bSlejší, ježto truhlái zd-
láwají jako lípowé ; jest ale Cerwm welmi podrobeno. Mléko, jímž
naplnn, jest lioko, nikoliw ale prudko. Kra hoká pomáhá do-
be zkaženému žaludku a wjpuzuje Škrkawky.

PoblaMk. Plumeria. Plumerie.

Kalich malý, Sdílný. Koruna nálewkowitá : trubka
dlauhá, zponenáhla se rozšiující, kraj Sdílný, s ušty

úkosnými, ústí nahé. Tyinek S z prostedku trubky
wyniklýcb, prašniky klímawé. Cnlky pížádné; blizna

dwojitá, zakonitá. Mchýíky 2, dlauhé, zakoncité, bi-
chaté. Semena mnohá, podlauhlá, strechowitá a pipew-
nná dole na blánu wtší wejitau.

P. erwcný. P. rubra Lm. Trew. Ehr. t. 41. Jasmi*
num indium Mer. siir. t. 8. Strom zwýší 14— IS', wiew-
natý ; koš obšírný, ídký: wtwí oblých, bradawinatých,
mléka bílého plných *, listy na konci rozeh nahlauené,
wejitopodlauhlé, rowné, ostré, nejcelejší lysé, na rubu
s wystáwající žilau a žebry, 1" dlauhé, na apíku 2pa-
leném, bezžiazém ; kwty nejmnožší, nejlíbeznji wonící,

erwené, ozdobné, na chocholíku koneném rozposfawe-
né; koruna w ústí šafránowá ; mchýíky 2 pnlosle«íc-
né, u prosted na palec tlusté, bradawinalé. — W in-

dii západní, Mexiku, Surinamu, na pd ulhké ; též jej

sázejí 5.
Kwty jako hobkownicowé, wtsí ale a slinjší, nosí ž*'n<!kéj

we wlaseíh ; též je kladau do šatu jako my lawanduli. M'§pcky dflyi

roní mléko leptawé , ktprym bradawice wypalují; též je potebují;
k pocisfowání we wodnatlnosti, wyražeuinádi, nakažení; z kwfi;wj
diají syrup proti diorobám hrudním a z koene tisany rozhániící.j

P. hilij. P. alba Lin. Jacq. am. t. 114. /. 12. — pict\

t. .S8. Strom pedešlému podobný, obyejn iSslewí-í
ný, plný mléka bílého; listy mnohé, kopinalé, po krajii

podchlípené, stewíné ; stopky 3— I z meziiislw wy.j

nikajíci, na konci rozdlené w chocholík ; koruna bloi
stná, w ústí žlutawá, nejlíbeznjší winii široko dalckfi

wypauštjící : trubka nejdelší tlustá, nakiwlá, kraj nf;
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patero klaný, & ušly wejitopodlauhlými, plochými, ú-

kosnýnii, nejrozloienjšími, skoro trubky delšími ; méchý-
íky rownowážn rozewené. — Na skalinách pomo-
ských osirowa Martiniky a Jamajky. 5*

Wne kwStw aiiibrosiowá psobí bolení hlawy. Na Karibejfrli

léí nakažliwé dioroby, epiam tam jjuenowané, když zwareninu z ko-
eue Cerstwého pijí.

OmazeS. Tabernemontana. Tabeknemontanr.

Kalich maliký, na patero klaný. Koruna epicowj.
tá, kraje bdíJného. Tyinky zawené, prašníky šípowité.

Woreky 2. Cnelka niowitá; blizna na dwé klaná, dole

rozšíená. Méchýíky 2. Semena w dužniné pohraužená.
O. citrolistá. T. citrifolia Lin. Lam. f. 170. /. 1.

Sírnmek 12— 15stewíný ; kmen pímý, rowný, tlustý,

rozdlený na wélwe rowné, píodstálé ; kra hladká, še-

dá, rozhy lysé, oblé, mlénatjící ; listy stíné, apíkaté,
tuhé, tlusté, wejitokopinaté, nejcelejší, obak lysé, za-

konité, 4—6" dlauhé, apíky 2palené ; kwély úžlabío-

kovvé, na koncích rozhowých hromadné okoliené, krásn
žluté, wonné ; kalich krátký o ó zubech ostrých ; koru-
na trubky oblé, ku konci tluslnaucí, */«" dlauhé, kraje
z uštw árkowitých, auzkých, prodlaužených, tupaun-
kých, nejodstálejších ; méchýíky nafauklé, dole srostlé,

rownowá/né rozewené, žlutau dužninau naplnné. —
[Na Jamaice a ostrowech amerických. Kwéte w kwétnu
až do srpna. 5-

O. bílá. T, alba Mill. T. citrifolia Jacq. am. 1. 175.

f, 13. Strmek 8— 12stewíný; kra swraskalá, popela*
wá ; listy stíné, podlauhlowejité , zakoníte, tlusté,

lesklé, 5" dlauhé, Vl-í' široké, po kraji eabaté, na a-
píku krátkém ; kwtv blostné, slabé wonící, menší než-
li u pedešlé, na welikých chocholících konených roz-

postawcné ; méchýíky oblé, krátké, ostré, zelené, ro-
wnowážn rozewené; semena hnédá, swraskalá w duž-
niné pomaranowé, mkké. — W lesech na Martinice
a na pcwnin americké.

Sfáwa obaii neostrá proti bolení oPÍ ; kúra lioká wypur.uje
skrkawky a zapn/iiju zimnici. Pro mnohé mlíko slowaii stroniy ty

iiilcu^ {hois laitenx).

O' sladká. T. utilis Jf^. Arn. Hya Hya. Strom weli-

ký, kmenu oO— -iO' wysokého, l'V tlustého; li«;ty oslro-
f lipiiné, kožowité, napí žobernaté ; kwty na okolí-

«ích úžlíibíkowýrh ; kalich brwilý. — W Guiané nad
Hcmerarau. 5 •
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z kAry naezané pr53t( se mnoho mléka diiitnho, ježto pfea
t5'den dá se diowuti a s wodau smfdiané píti.

O. rozetvená. T. divaricata 7?. Brown. Neriuin divá-

ricatuniLíw. N. coronarium Ait. Jacq. rar, t, ó2. Jasmí-

nm zeyianicum Barm zeyl. t. 39. Flos manilhanus Riimph

4. 1. 39. Nandi- Ervalam Rheed. 2. /. 54. 55. Ke 4ste-
wíný ; kra draslavvá, popelawá, rozhy tenké, zelené,

rozkladité, listy kopinatowí^jité, slícné, krátkohrolité,

na líci hndozelené, na rubu bledší, obak lesklé, z ki-
wa rownobžn žebernaté, mlénaté, \" dlauhé, \}\-í' ši-

roké; stopky pídwojalné, 1— Skwté, konené a úžla-

bíkowé ; kwéty blostné, nejwonnjší, jako malé rže,
obyejn plné. — W Indii wýchodní.

Sáwa mírná a dobrá na bolawé oi ; kra koenowá zahání
Skrkawky.

Wahana. Vahea. Vahea.

Kalich nejmenší ódílný. Koruna nálewkowitá , s

trubkau prodlauženau, dole baatau, krajem na patero

klaným, uštw zkraucených. Cnlka šídlowilá. Blizna

dwojšpídlatá, na teri okrauhlém, dužnatém.

W. klcjunosnd. V. gummifera Poir. Lam. t. 169.

Strom anebo ke, jehož rozhy lysé, oblé, listnaté ; listy

stíné, mírn apíkaté, lysé, lesklé, kožnaté, wejité,

skoro eliptiné, tupé, žebernaté, nejcelejší asi 2" dlau-

hé, l" i wíce široké ; kwty lysé, žlutaw bílé, na wr-

cholících konených ; stopeky s drobnými listeny ; ka-

lich uštw ostrých; koruna trubky palené, dole má-
lo nafauklé, kraje z 5 ástek árkowitých, lupaunkých ;

tyinek 5, z prostedku trubky wyniklých, s nitkami

prekrátkými, prašníky šídlowitými; wajeník wejcowitý,

ostrý; nlka šídlowitá ; blizna: 2 body na teri okrauh-
lém, pídužnatém. — Na Madagaskaru. 5-

Mléko, jehožto jest plna, tuhne w kauuk.

SUMENÍK. UrCEOLA.

Kalich 5dílný. Koruna baiikowilá. Tyinek 5. Wa-
jeník obklíený píwskem wálcowitým ; nlka jedno-
duchá, o 2 bliznách. Mchýíky 2 ; semena mnohá, w
dužnin ponoená.

S. prxižnij. U. elastica Roxb. as. rech. 5. p. 167.

fig' Ker na nejwyšší stromy se pnauci nebo po zemi
na 200 krokw bžící, zilauští ramena; listy stíné, wej-

ité, žebernaté, lysé, celé, zakoníte; kwty na lat;
tyinky í dolejška koruny wyniklé s prašníky šípowi-
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l^iui ; medaík okolo wajcníku celý; nlka a blizna

jednoduché; mchýííky '6" široké. — !Na Sumate."^.
Z kry naezané prýští so mléko

,
jež na wziludiii tuhna

))i-ijíiná na sebe |)owalm kauuku , a uiže dokonce na místu nulio

se potebowati.

BrCÁL. VlHCA. SiNNGRS.

Kalich na patero klaný : lalokw rowných, oslrých.
' Koruna epicovviiá : ústí hrané, kraj ušlw S plochých
úkosn uatých. Tyinek 5 : nitky na konci^ ro/.šícné w
šupiny nadduté

;
prašníky pak zkraucené. Cnlka jedno-

duchá, pod koncem obejmutá bliznau kruhowitau, ž.láz-

nalau a na konci s uprynau. Zlázky 2 dole u wajení-
ka. Méchýíky 2, pímé, oblé, auzké, na dél pukající.

Semena podlauhlá, nahá.

Z?, menší. V. minor Lw. Ple?i/c t, 113. Schk. t. M.
Barwínek, brnj. Koen oddenku tenkého, plaziwého, wy-
hánjícího mnoho lodyh podkowitých, nahoe oblých;
lodyhy neaurodné dlauhé, autlé, položené, jakoby wý-
béiky, kwtaucí píme, '/?— i' wysoké ; listy stíné, elip.

tidnokopinaté, apíkató, nejcelejší, kožowité, wždy zelené,

lysé, lesklé ; apiky dole obak se zaubkcm zláznatým ;

kwély ojedinlé, úžlabíkowé, dlauhostopkaté ; ušly ka-

lichowé kopinalé , nebrwité ; koruna */•/' w prmru,
swtle modrá do lilákowa, w ústi bélawá. — W lesech
suchých, stinných, wc kowí na xemí a po skalách
Ewropv jižné a prostední. Kwte w kwtnu až do
záí. If.

Oídobná bylina a proto w zabradádi obyCejná, kdežto niíwá

kwt modrý, bílý, ružowý nwbo nailiowý, nCkdy i plný. Naí liorká,

I

druhdy w Ickarstwí se potfebowala. We Wlnšíli ozdobují ratolíst-

kami mrtw dííti, a protož slowe také umrlci kw?f.

B, w^/ši. V. major Lin. Pervinca vul^aris Diiham.

, 2. t. 25. Vinca pervinca lilak. t. 59, Barwínek I. Mul.

[ Háj. 285. b. — IFel. 234. Podobá se pedešlému, jest

\ ale we wšech dílech wtší, list má wej«iitý, dole okrau-

I

hleny a slabé srdité wykrojený, ušty kalichowé šídlowi •

I
té a kwéty sytéji modré. — W Kwropé jižnjší a Anglii;

n nás w kruliulích. Kwéte celé léto. "H" nebo ti-
Užitek pedešlého.

Obos*. ArLAMANOA. Allamanob.

Kalich hluboce na patero klaný: uštúw kopinatýclji.

Korima nálewkowitá, ncjwlší, píprawideloá : trubky ncj'



1060

delší, kraje na patero klaného, Kraužek okolo wajení-
ka. Tyinek 5, w ústí wyniklých. Prašníky prísedawé,

sípowiLé. Blizua hlawowitá, u prosted zaužená a tudy

jakoby dwojnásobná Tobolka okrauhlá, smáknutá, ko-

žowitá, dlauhými kolci ježatá, 2cblopná, mnohosemen-
ná. Semena okrauhlá, blanowit obraubená, na kra-

je chlopiiowé pipewnná, dwojad stechowitá.

O. hnihokwélij. A. cathartica Lin. A. grandiflora

Lam. t. ni. Herit, sert. 4. t. 24. TFcndl. sert. t. 22.

Orelia grandiflora Aiihl. t. lOb. Ke šplihawý; wiwe
uzlaté, na konci listnaté : listy na každém kolínku 3—

4

peslenné, wejitopodlauhlé, lesklé, zakoníte, tupé, na

rubu rezawé ; kwty chomáené, úžlabíkowé, na stop-

kách pihuatých, sochatých, tuhých, žluté, peweliké.
— Na pomocí podlé ek w celé Kajen a Surinamu.
Kwte w erwnu až do záí. ^.

Zwaeniaa listowá prospíwá dle Linuéa proti kolice uialíské.

Podadí 2.

KULIBOTFITÉ. STRYCHÍNEAE,

Karanda. Carissa. Carisse.

Koruna nálewkowitá, kraje ódílného, ústí nahého.

Tyinek 5 zawených. Wajeník 2pauzdrý, pauzder chu-

dosemenných. Gnélka niowitá. Blizua dole rozšíená,
na dwé klaná. Bobule 2pauzdrá, jedno — mnohoseuienná.
Semena štítowitá.

K. obecná. C. Carandas Lm. Lam. t. 118./". \. Roxb.
t. 77. Carandas Rumph 7. i. 25. Ke nebo strmek 12

— 18' wysoký ; kmen ztlauští stehna ; wtwe rozkladité ;

listy stíné , wejité , hrotité, síkowanožílnaté, tupé,

hladké, nejcelejší 2" dlauhé, V^W široké, apíkalé ; z

úžlabíka (nikoli ze wšeho) wynikají trny stíné, listu

kratší, odstálé; stopky píkonené, dwojatné, Skwté,
zdélí stopeek ; kwty bílé, jasmínovvým podobné, slab
wonící ; bobule jako malé kulky runiné, žlutawé, pak
erné, jako trnky trpké, 2pauzdré, pauzdra o 4 seme-
nech, jichž obyejn toliko I dozráwá. — W Indii wý-
chodní. Kwte w únoru až do bezna. \ .

Z kineau a plodiiw rozinaCkaaýcli prýští se mléko. Owoce
uzrálé wubec požíwají k oberstwení, též do octa nakládají, k Ce-
inui lépe wšeho jiaélio se liodí; pak je jedí jak oliwky aebo kapar-
ky. Pro trny hodí se ke do plotw ; wStwe r.uiládí spletau a toli-

j

ko jednomu kmeou dají rsti a owoee nositi.
I
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K. arabská. C edulis Vahl. Wétwe socháte, oblé,

nahoe huaté, dole lysé; trny 2, w rozporách slíoé,
odstalé, oblé, lysé, na konci erwené, dolejší wétší i pa-

léné ; listy stíné, prísedawé, wejité, ostré, bezžebré,

Hcjcelejší , tuhé , lysé , mezi každau rozporau jediné

dwé, na wétwích kwétaucích obyejné troje dwé, jichžto

wnéšné wétší ostatních ; apíky nejkratší ; stopky kone-
né, dwé nékdy ti, pípétikwté ; kalich píchlupatý, 5-

diin) : uštw šídlowitých, brwitých; koruna trubky row-
né, uštw kraje kopinatoárkowítých; tyinky nedaleko

ústí korunowého ; bobule 2senienná. — W-Yemenu a

Abyssinii. \ .

Owoce we wlastecb jedí.

KuLiBA. Strychnos. Krahenaugenbaum.

Kalich ozuby nebo bdílný. Koruna trubkowitoná-

lewkowitá: kraje rozloženého, .Sdílného, w paupéti chlop-

nitého. Tyinek S, z ústí vvyniklých. Wajeník 2pauzdrý,
innohosemenný. Blizna hláwkowitá. Bobule kulowatá, s

krkau cliruplawau, u wnit dužnatá. Semena na seme*
nici stední šlítowitá, ninohobílená.

K. ohrcnd. S- nux vomica Lm. Plenk t. 117. Roxh.
1. 4. Dilsseld. 7. t. 9. 18. t, 28. Caniraiu Rhced. 1. t. 37.

Wraní oka. Strom okázaly, koše hustého, kmenu 3' tlu-

stého , korau .šerau odného, wétwí uzlatých, rozeh
slriných, lysých, oblých, popelawých, nejhladších ; listy

stiné, píokrauhlé, píkožn.jlé, hl.idké, obak lysé, nej-

celejší, na rubu 3—.')žilé, apíkaté ; chocholíky piko-
nené, krátké, pýilé, z vvtwíek nemnohých, slríných,
dole s listeny malými, huatými, šídlowitými ; kalichy

krátké, o 5 zubech ostrých ; koruna bélawá, dwakrát
delší kalichu, trubkowitá, baatá, uštw krajowých o-

strýí-h, podhnutých, trubky kratších ; tyinky sotwa u-
mící ; blizna tupá

;
plod kulowalý , zwící pomarane,

hnédoerwený, dužnatý, Ipauzdrý ; semena mnohá (),
plochá, okrauhlá, '/«" široká, na druhé stran poddutá,
šcdop(»pehwá, pí-íhedwábnitá, lesklá. — Na Koromande-
lu, Koinín. Kwte w lét. 5»

Koen a kra pelinké, a prwuf ne tná za jistý prostedek proti

lt;i(líinu idu a xiiiinirein wnS a wnit, listy prciti dníiin. Seiiiuna

(wraní oka) obsuliují krutý jed. takže psi ryilile iiini liynaii, pro-
tož i k /.apii/.ptií krys, putkaniiw a )ii>Si 8<* pot»*liuií, a ryiiy «o

linii rliytajf. Ncswfcdoinito jest, když se pidáwaj do silnýiii napojuw,
al.y líiti silnji opíjely. Jsau ale také lékem wflnii niocným w nc-

duzídi rozdíloýdj. WSecky au{:inky zakládají so nu obzwláSlníiii prw-
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ku, kuloibowinnu {StrijchnÍ7i) nazwanéin a na jiném ináwiwéni. Dui-
uina w plodech není jedowatá a jest potrawau rozdílných pták&w.

K^ hadí. S. colubrina LVi. Plenk. t, 118. Modira
Caniram Rheed. 1. 5. Strom pedešlému welmi po-
dobný, takže mnozí je mají za jednostejné. List neji-
tozaokraulily, ostrý, písedawý , obak lysý, tikráliilý,

rownobežné žebernatý ; apíky zstáwajíce na smítcích
pedstawují zpsob rozwilin ; wrchoiíky poboní, mno-
hokwté ; koruna wn huatá

;
plod mkkooslenný. —

W Indii wýchodní a na Molukách. Kwte w dubnu a
kwtnu. %

.

Dwí jelio má píjmení fuuliho (lifpmm colubrinum)^ jelikož

dle domnní jest neomylným lékem proti uštknutí brýlá^íma.

K. istiwd. S. potatorum Li?i. Roxh. t. 5. Strychnos
Tettan colia Retz, Gaert, t. 179. Strom slíonowtewný

;

listy stíné, nejkratšeji apíkaté, wejité, ostré, ptkrá
žilé, žebernaté, obak Ivsé, nejcelejší ; laty 4— 6 z kolí-

nek hoeních na rozhách chudokwté , stopkaté, je-

dnoduché; stopeky s listenv šídlowitými , drobnými;
kwty drobné, nachýlené; kaíicb nejmenší, ózubý ; ko-
runa nálewkowitá, kraje plochého, ódilného, ústí huni-
nami dlauhými, bilýnjí zawreného : nélka jednoduchá í

blizna tupá ; bobule kulowaiá, zwící tešn, Imaw er-
wená, Isemenná, semeno okrauhlé, obak ploché, lysé.

— Na vvrších Indie wýchodní. Kwle w posuše. 5«
Zemkowé jedí dažninii owocní, která díwe sladká, pak ale

hoká a swraskawá. Semena ustisi^ná slauží k ištní kalné wody.
Zeníkowé nepijí wody Pisté, sludniiiné, oblibujíce sob ítnau nebo
rybniCnau. K tonui cíli utPewše siln semt-no w nádob hlinné
nepoléwané nalejí do ní wody a nediají ji státi ; brzo sráží se

kal na dno a zfistawí woda Cistau a zdrawau. Ten prostedek
jest mnohem zdrawjší nežli kamenec, jejž nkteí k témuž pote.,

bují. K tomu cíli užíwají w Egypt od nejdáwajších asiiw hoké
mandle.

A', (malá. S. spinosa Lam. Gucurbitifera arbor
Pluk. phytogr. t. 170. ,/. 4. Strom zwýší 10— 12'; koš
rozlr)žený ; rozhy oblé, lysé ; listy stíoné, obwejité, za-

koníte nebo ostré, nejcelejší 3" dlauhé, 2" široké, oži-

lé, krátkoapíkaté ; z úžlabíka jejich wynikají trny
stíné, nepochybné zakrsalými stopkami jsaucí, delší a-
píku, rowné, ostré; chocholíky úžlabíkowé, na konci
rozeh stopenaté, stíónowtewné ; kalich krátký, uštw
árkowitých

; koruna trubkowjtá , baatá, malá, sotwa
kalichu delší, 3"' dlauhá, w ústí chlupy zavvená ; ty-

inky z dola trubkv; bobule kulowá, 3" w prmru
široká, slupky chruplawé, pak oomaranowé, dužoiny
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inkké, mriohosemenné. — Na pomoí a pisioách vv Ma-
dagaskaru. 5

Owoce laíi clm lahodnaa a welini obCerstwiije ; w hrdle ale

zstawnje jakausi drasnatost, která jakoby náwstí dáwala, že není

zdráwo mnoho owoce toho jísti.

K. pachyna. S. Pseudcchina Hillair. pl. iis. t. 1.

Strmek zakrsalý, 12' zwýSí ; listy wejilé, plkrátžiló,

na rubu ryšaw huaté, 4" dlauhé, 2" široké ; hrozny

složené, ižlabíkowé , chlupaté ; kwty zelenaw bílé,

4'" dlauhé ; bobule žluté, 8'" tlusté, obsahující semena
3— 4, ploská, -sv dužnin zasladlé, chutné. — W krajích

brasilských, Minas- Geraes a Goyaz na^waných. 5*
Kíira hoká, Qxúna do Campo nazwaná , potebuje se na

uifsto rhyny anebo hoce, a neiná jedowUiny w Sob jako jiné w
tom rodu.

K. etík. S. Tieuté Leschen. Ann. Miis. 10. t. 23.

Ker pnuly , na nojwyšší stromy wzstupující, z kmenu
nižádné šáwy neprýšlící ; koen wniká do 2' w zem,

pak se rozkládá rownowážn na mnoho sáhw, zllauští

jest ramena, odn korau tenkau, erwenawé hndau,
hokau, z níž se dobýwá warením klejopryskyice, kte-

rauž k dlání i/pasii, jedu šípowého, nejzhaubnejšího,

potebují: když kcíen crstwý se nasekne, tee z nho
šáwa wodnatá, bc/chutná, dokonce neškodliwá. Díwí
žlutaw bílé, newclmi twrdé, jakoby haubowaté , zápa-

cliu slabého, ponkud hnusného; kra erwenawá, na
rozhách zelená a hladká; listy slíné, eliptiné, zakon-
íte, 3zilé, lysé, tmaw zelené, zmládí erwenawé, 3

—

i"
dlauhé, 2" široké; rozhy mají zpsob rozwilin hákovvi-

tých, stíunolistých, na konci ztlustlých, dole ujalým
I lístkem opatených, takže se mohau míti za list pometa-

[
lý ; kwpt a plod dosawád neznámé. — !Na Žáwé we hwoz-

I dech skoro neproniknutých. 1^.

Kroiníí an?<aru d'iwá ker ten nejkrutjší jed, kterým šípy se
k.ilí. Jak pcfeno, dobýwatí I**! ' kry koenowú, již nastraiihaaaii

j warí w in(!duoéin hrnci, n/. zluistnn na syrup ;
pak nanií( hájí du u(

3 nkterého koení. Til libry kary iláwají asi 8 lotfuv wýtahu. Jed j)ro-

t
atedkiMn žil a iniznic psobí ztrmití a udušení. Žáwanínú mají wo-

! du morxkau za lék proti akowcinu tráwení; nic prý ale ne/pomáítá.
Zwííata jedem lim tráwen.i jedí beze stradni, wyíznuwSe díwe
r.uiu kaleným .^ípcm udt-lanau.

OnKALii*. IcSATrA. IcsATii:.

Kalich ó/.ubý. Koruna nálewkowilá, pedlauhotrub-
ká. Tyinek h. Oobulc wyschlá, Ipauzdrá. Semena



lunohá, podluhowutá, LraDatá, neštilowilá, uu doleníiii

konci pupem opatená.
O, hokij. J. ainara Lm. Camelli phil. trans. 21. t,

1. f. \— 6. Gaert. 1. 119. y. 8. Strom bezbranný, nej-

vvlewnaljší ; wtvve dlauhé, oblé, nejlysejší, šlahauno*
wité, pnulé ; listy wejité, ostré, apíkalé, píní, nejce-

lejší, žebernaté, nejlysejší; laty úžlabikowé, malé, ze

stopek i— okwétých, se stopekami krátkými, tuhými 3 kwé*
ty asi na pí dlauhé, bílé, nachýlené, jasmínem zapácha-

jící; plod jako prostední hrušky podluhowaié, s krkau
wyschlau, nejlysejší, kruchau ; semen asi 15—20 na pa-

lec dlauhých, hndých, brázdowaných, podluhowatých,
3— ibooných, w dužnin horké ponoených: bílek jejich

rohowiiý, nejhoejší. — Na Oslrowech Filipínských ', w
Indii vvýchodní se sází. 1^.

Se iiena , hoh\f sw. Ignacin (faba Set. Ignatii) jsau hoké a
jako wrauí oka ili kulCiby se potebují, ubzwlúšt proti pa-
daucuici.

HuKoúsT. RouHAMON. Lasiostoma.

Kalich krátký, 4zubý, dole podepený listenoma.

Koruna nálewkowilá, králkotruhá, na kraji o A lalocích

tupých, u wníir huatých. Tyinky 4 z trubky wyniklé,

Wajeník nadobalní ; nélka 1 ; blizna tupá. Tobolka
Ipauzdrá, 2semenná.

H. guianskij. R. guianense Aubl. t. 56. Lasiostoma
cirrhosa JVilld. Ke zwýší tí —T, ztlauští G— 1", s korau
šerau, nerownau ; díwí bílé ; wétwe stíné, ryšaw py-
rite, šplihají se po blízkých stromech a chytají se jich

rozwilinami úžlabíkowými, jednoduchými ; listy stíné,
mírn apíka(é, lysé, wejité, nejcelejší, ostré, bled ze-

lené, 3žilé, 2" dlauhé, 6'" široké ; apíky krátké, pýité,
laty úžlabíkowé na krátké stopce dole s listenoma nialý-

ma, stínýma ; kvvty stíné, písedawé í koruna bílá ;

semena na jedné stran zpleštilá, na druhé naddulá. —
W Guian nad ekau Sinemarim eenau. '\.

Z jedowatého mléka w ke obsaženého prý dlají diwodiowé
jed kurare juieoowaaý.

Kkušb. Pacukia. Pacdkie.

Kalich ódílný: ušlw obwejitookrauhlých, ostrých.
Koruna trubky krátké, kraje o o lalocích úkosných, re-

abatých. Tyinek 5, s nitkami nejkratšími, prašníkv špí-

dlatými, Gaélka 4boná ; blizna wejiia, na zawit árko-
j
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waná, postawená na ter plochý. Bobule peweliká, hiuš-

kovvitá, dužnatá, Ipauzdrá. Semena twrdá, hranatá, w
dužnin hnízdiwá.

K. wonná. P. guianensis AuhL t. 10a. Willough-

beja scandens Willd, Ke, jehož kmen ztlauští 3"; wt*
we uzlaté, šlahaunowité, toéiwé, na nejwysší stromy se

pnaucí ; listy stícné, wejiié, ostré, eí-abaié, lysé, tuhé,

Idadké, 3" široké, 7" dlauhé, nejcelejší, žeber oerwených,

na rubu wysláwajících; apíky krátké, oblé, objímawé
;

kwty žluté, chomáené, na stopkách dlauhých, úžlabíko-

wých, wétewnaiých, na místo rozwilin » ovvoee žluié. —
Podlé rek w Guian. '^.

Owoce zralé líbezn zapáchá a jí se

PloskoS. Ambblania. Ambelanie.

Kalich krátký, uštw 5, ostrých. Koruna trubko-•--y, — ", j 7 .

wilá, vv ústí zaužená, kraje z lalokw 5, wejitých, roz-

ložených, úkosných, eabatých. Tyinek o, zawrených.
Cnlka a blizna jako krušowá. Bobule dužnalá, weji-
lopodluhowaiá, lysá, swraskalobradawinalá , 2pauzdrá.

Semena široká, smáknutá, mkkooslenná, na semenici

a útlé piipewnná.
P. kyselá. A. acida Aahl. t. Í04 Willughbeja acida

lydld. Strmek nízký í kmen 8' zwýší, 7
" ztlauští, wét-

\ve šeié, uzlaté; lisiy siíoé, wejitopodlauhlé, nejcelej-

ší, lysé, pewné, po kraji píerabaté, 7" dlauhé, 3" širo-

ké, na apících krátkých ? kwétv bélawé, úžlabíkowé,
na chocholících malých, prísedawých, Irojainých anebo
tweroatných » bobule 2" dlauhá, l" tlustá, cilronowe
žlutá? semen 12, w dužnin šáwnaté, píjemné návvinné.

— W lesech kajenských a guianských. Kwle w íj-

nu. 5-
Dužnina za(li:laná welini oberstwuju, též proti auplawici pru-

apíwá.

P. jedlá. A. edulis. Willupfhbeja edulis Uoxb. 1.

280. Ke šplihawý, ohromný, na nejwysší stromy se

pnauci, korau polopalenau odéný ; listy slíné, elip-

tiné, 3— S" dlauhé, 1—2" široké? kwéty polopalcné,
bled erwené, na wrcholících apíku kratších ; bobule
/.wící psti s krkau žlutnu, rozdroliwau ; semen nko-
lik bobowilých, w dužnin žluté, wlákny bawinowitými
pron)íchané. — VV Indii ivýclH)dní. '^.

Zeiiikowó ol>liliiijí (*obS to owoce. Z koena prýil( ae Sáwa
lepká, w Spatný kauSuk tuhnaucí.
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SladoS. Hancornia. IIancorsie.

Kalich malý, .Sdílný. Koruna epicowitá, kraje ob-

šírného, w ústí chlupatá. Tyinky krátké. Blizna roz-

Žtípená. Bobule mnohosemenná.
S. ozdobný. H. speciosa Gomez. Mangaiba Margr.

t. 122. Piso t. 76. Strom jako naše wisne ; smítky klau-

bnaté, nahoe dwojsené, s korau šerau, mlénatau ;

listy stíné, podlauhlé, tuhé, hladké, IV2" dlauhé ; kw'
ty 2—3, na okolících konených, l" dlauhé, esraíno-
wýni podobné, bílé, wonné ; bobule zwící šwestek ano i

slepicích wajec, nkteré kulowaté, jiné wejcowité, plné

mléka trpkého a hokého, ježto nemohau se jísti, nežli

samy od sebe upadnau, naež jsnu zelenaw žluté, po
jedné stran pkn z erwena kropenalé a obsahují duž-

ninu bílau, mkkau jako máslo, náwinnau a pelahodnau;
semen 5— 6 žlutých, sladkých, kteráž s dužninau poly-

kají. — W Brasilii ; vv Pernambuku a Babii jsau ho celé

lesy. Kwte koncem zimy, t. w srpnu a pes 9 msí-
cw zdobí se owocem. U Olindy zraje w listopadu ne-

bo prosinci, na nejmnožších místech \v lednu a únoru,
nad Františkem ekau ale w dubnu a kvvtnu. Též jej

jako jiné stromy owocné sázejí. 5*
Upadlé owoce codenn sbírají, a které není ješt dost mSkké,

aediají pes noc ležeti. PJedelá žádné nelibosti, byf se i)o i sebe
více sndlo. Nabubeno jest mlékem, kteréž sebe menším pitlae-
ním wytéká, pelahodnS cluitná, tak jako diižnina, ježto w hub se

rozplýwá, welmi obcerstwuje a zdráwa jest. Portugalci owoce na-

kládají, naCež mu nic roweu není ; tak je posílají také do Ewropy.
Jest pocliybno, zdali w Americe jest pknjšího a diutnífjsího owoce.
Ze sfáwy dlají také kauuk a zhotowují nápoj píjemný, jenž prý

pres míru pitý psobí žlautenici.

Podadí 3.

CHRASrAUNOTFirÉ. RAUWOLFIEAE.

C11RASTAUN. Gerbera. Schellenbaum.

Kalich stálý, odílný. Koruna nálewkowitá : trubky
kejowité, ústí obraného s > šupinami, kraje zwonkowité-
ho, rozdleného na uštvv o, úkosných, tupých. Tyi-
nek ó, krátkých, z prostedku trubky. Blizna tepenitá,
jakoby na dwé klaná. Peckowice kostná, 2pauzdrá,
4chlopná ; semena 2— J, dužninau masitau obklíená.

Ch. ostrolislý. C. A.hovai Lin. Bot. mag. t. 7.37.
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Bol. rep. t. 231. Piso t. 308. Strom zwící naSi hruS-

ky, s korau šedau , nilénalau, nahoe wélewnatý a

listnatý; listy písedawé, wejité, ostré, pííkožnaté, 3"

dlauhé, 2" široké, wždy zelené^ nejcelejší, lysé 5 kwty
asi 1'.2" dlauhé, po 6— 7 na stopce 3—4"' dlauhé, ko-

nené; koruna swtle žlutá, slab zapáchající: trubky
dwakrát delší kraje » peckowice zakulatélá, zpleštilá, zwí-

cí kaštanu, bílá
;
pecka trojhraná, lesklá, hladká. — W

Brasilii na písku wlhkém. Kwte poád. 5-

Wsecky díly nabubené jsau mlékem bílým, které obzwlá^tS z
rozeh ulomenýdi se prýští. Strom poražený smrdí, takže není k ni-

íeimi ; do wody iiwržen oiiiamuje ryby, takže rukama dají se chytati.

Jádra obsahují jed nejrychleji moící, takže diwociiowé ze zásii, ob-
zwIáštC miižowé uražení ano i ženy, asto pra wec nepatrnau je sobS

dáwají, rozmcifíujíce je a podlajf pímšnjíce do jídel aneb do tabáku,

Skrnpul jelio pozený iní prudCeji nežli kterýkoli jed, a co nejlioršího,

není dosawád léku i)roti nim známého. Diwocliowé neokáží Kwropanu
tolio stromu, aniž nui dají jelio jader, bojíce se, žeby on je mohl otrá-

witi, ale tají se s nimi, aby (ím snáze swé pekelné tráwení prowo-
diti mohli. Skorá])ky nawiekují na suíiry a nawazují na nohy ob-
zwlážtu pi tanci, aby skákajíce harašili. Nazýwají se oechy ha-
dimif protože prý usíknutí hadí léCí, bywše roztlueny a na ránu po->

loženy.

C. úzkolistij. C. Thevetia Lin. Jacq. am, t. 34. —
picl. t. n. Dici. se. nat. all. 3. 1. SG, ó7. Ycotli Ikrn.

mcx. p. 443. Strmek ozdobný, nabubený mlékem bí-

lým, jedowatým, pímý, 12stewíný; smítky oblé, ne-
pewné, opadalým listím bradawinaté i listy árkowité,
zakoníte, roztraušené, mnohé, wícc mén 4" zdélí, na
koncích rozhowých ; stopky obyejn Ikwlé, nkdy
chudoktvlé, iižlabíkowé ; kwly ozdobné, nejwonnjší,
wcliké, žluté; plod zelený, '/V tlustý, zakulatlý, zplésti-

launký, lesklý, na konci teckama prohlubenýma zname-
naný a brázdama na kíž bžícíma, jichžto jedna patr-

njší skrze teky prochází ; pecka zpleštilá, tup a ne*
patrn 4boná, 2pauzdrá, 4chl<)pná

;
jádra ojedinlá. —

INa Kub, Martinice, w Akapulku a Fanam. Kwte w dub-
nu až do crwna. 5 •

Semeno potebují proti uštknutí hadímu. Diwocliowé potebu-
jí peckowice na místo chestaCek.

Ch. sladhomlék,j. C Manghas 1.vn. Gncrt. t. 123.

Arbor lactaria fínniph 2. t. 84. Odollam lilu cd. I. /. 39.

Strom, jehož kmen ztlauští muže, s wtwcmi odwislými,

klaubnatými ; lisly stiidawé, roztraušené na konci rozeh,

Sirokokopinaté, apíkalé, lysé, nejcelejší^ l' dlauhé, 2"

široké, když padají co rak erwené } hrozny konené.
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wtewnaté, nestejné ? kalich hluboce ódílný: uštw kopi-

natých, rozloženích, hai wen}ch, padawých ; koruna bílá,

nálewkowitá : trubky kalichu delší, u wnil hranaté ; kra-

je Sdílného, s ušty wejitými, kratšími nežli trubka ; ty-

inky nitek nejkratších, z hoeního dílu trubky wyni-

klých ? prašulky wejcowité, 4hrané, zakryté wlnikau trub-

kv ; wajenik na dwé klaný ;nélka niowitá; blizna wej-

itá, rozštípnutá
;
peckowice wejcowitá, zwící husího wej-

ce, zelená, nejdrobnji béloteckowaná, po jedné stran
smáknutá a s nepatrným šwem ; semena 2 jakoby ka-

štany. — W Indii wýchodní podlé wod. 5-
Díwí mSkké, mléka ,neštiplawélio plné; zwainina z nho oby-

ejný prostedek potisiiíM dolem. Ulili z nelio jest dobré na prach

rnCniCný. Jádro z peckowice není jedlé, dobýwá se ale z nSho olej

na swícení.

Zmijowicb. Ophioxylon. Schlangenholz.

Kwty mnohomanželné. Obojaké: Kalich na pate-

ro klaný : uštw nejmenších, rowných, ostrých. Koruna
nálewkowitá, trubky dlauhé, niowité, u prosted ztlustlé,

kraje na patero klaného. Tyinky krátké. Blizna hláw-

kowitá. Bobule 21aloná, 2pauzdrá ; semena drobná,

zakulatlá. Samí : Kalich na dwé klaný. Koruna w
ústí medníkem wálcowitým opatená. Tyinky 2.

Z. obecná, C. serpentinm Lin. Lavi. t. 842. J. 3.

Jacq. schoenb. t. 389. Radix Mustelae Rumph 1. t. 13.

Sjouanna Rheed. 6. t. 47. Ke pímý, málowtewnatý

;

lisfv po 3—4 peslenné na každém kolínku, lysé, wej-

itokopinalé, ostré, 4" dlauhé, mírné apíkaté; kwéty

drobné, obojaké a samí promíchané, na wrcholících

úžlabíkowých, blawé nebo erwenawé. — Na Malaba-

ru, Žáw a Ceyionu. Kwéte poád. \.
Koen dewnatý, žintý, swraskalý, krurlty jako sklo, diuti fi-

st hoké, má se za inocný lék proti jedu hadímu a šípem do tla
"wprawenému, též i proti hryzení a dáwení. TPm wlasfnostem prý se

nauíili od promyky jisté, siri nazwané (Iclineumon ), která list žv\ýká)

bywsi iedowatým hadem uštknutá. Protož slowe dlriwitn hadím (lignum

colubrinum), který názew také jiným se pidáwá.

Wraskaun. Alyxia. Alvxie.

Koruna íepicowiiá, w ústí nahá. Tyinek ó, za-

wrenýeh. Wajeníky 2, chudowajené. Cnélky 2, pí-^
spojené. Bii/na tupá. Peckowice 2 (druhá asto pome-
tawá). nožiité, tduché, Isemenné, nebo etézowit slo-
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zené, dopola 2pauzdré. Semeno 2diinp. Bilek roho-

witý, rozhlodaný. Kel rowný.

M. hivézdnafý. A. slellata Forst ^en. 1. 18. Pulas-

sari Rumph b. t. 20. Ke šplihawý, s wlwemi dewna-
tými, tenkými, oblými, korau popelawau odnými ; listy

po 3 peslenné, kopinalé, tupaunké, nejcelejší, obak
nejlvsejší. I'/?" dlauhé, 4" široké, w apík krátký se zu-

žující, Ižilé, nejaulleji rownobežne mnohožebré ; wrcho-

líky úžlabíkowé, stopkaté, u rozdlení na wetwe s liste-

nonia malýma, šídiowiiýma, listu mnohem kratší } kalich

z lupenw ó, cárkowitosídlowiiých , odstálých; koruna
nálewkowitá : trubky kalichu mnohem delší, ušiw ;> li-

kosných, wejiiých ; wajeník dwojatný » nlka jedno-

duchá, niowitá ; blizna hláwkowitá, wausalá ; peckowice
zwící wišn, obyejn toliko jedna. — W lesech Indie

wýchodní. Kwte skoro ooád. '^.

Kíím wnnná potebuje se proti slabéiim zažfwání a zimnirern

zlým; též do Kwropy se zawáž{ (cortex Alyxiae) w kusech 6" dlaii-

liýcli. swiniilýrh, u wnit tíílými lilatuii potažených.

ád 144.

DOPRÁKOWITÉ. LOGANIEAE.

Kalich prostý, 4— šipný nebo tolikerodílný. Ko-
runa podplodní : kraje 4— ó-, idko lOdílného, w pan»
pti zkraucenho. Tyinek z koruny wyniklých tolik co
uštiiu' korunowých, ídko mén, prošlých i pel pracho-
witý. Wajeník 2-, ídko 4pauzdrý ; wajeka na os**,

nkdy semenici slaupowitau dlající, pipewnná. Cnlka
1 s hliznau jednoduchau, ídko nlkv 2. Tobolka ne-
bo bobule 2--4pau/drá, mnnhoscmenná, nkdy pecko-
wice o 2— 4 peckách. Semeno pím nebo štítowit

pipewnn, bílenalé. Kel zawen), koínek asto do-

lw obrácený.
Ke nebo stromy, Hdko byliny bezmléké. Listy stífné, je-

ilnoilmbé, neicelejsf, Palisy nieziapíné, asto poswowit?; srostlé.

j>eiídko žádné. KwPfy obojaké. Pasto priiwidlné, na wrrholírMi

aDel)o hrozne' li konernýih aneb úžIabfPkriwVih.

Sem náleí.í 75 rodfi íw 9—10 pokolení, b) mrzi obratníkoma
oboiflio swPta ro/.losowanýi li ; 45 náleží jiih Nowému Ilolhndu. Co do
aiiCinkuw zniine toliko níisledujfrí.

Dopr.ÍK. PoTAI.IA. PoTAlIR.

K.ili(h kozowilý, biírwený, 4dílný, Koruna zwon-
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kowitá, na desatero klaná. Tyinek 10, dole spojenýcb.

Diizna slítowiiá. Bobule 2pauzdrá, mnohosemenná.
D' hoký. P. amara Auhl. t. 15 1, ^'lcandra araara

Willd. Ke piímý, kmensv jednoduchých, uzlatých, co

prsl tlustých; listy stíné, podlauhlé, dole zaužené, na

konci tupaunké, žilau wystáwající protažené, V\{ dlau-

hé, ó" široké ; apík krátký, dole rozšíený w pošwu ob-

jímawau ; kwely 3— 5 na chocholíku stopkatcm, úžlabi-
kowém, stíné, o stopeku opené a dole listenem šupi-

nowitýra opatené; kalich ryzý; koruna kratší kalichu,

bílá, hluboce na desatero klaná; prašníky zelené; plod

kulowatý, dužnatý, Gboný, zwící wišn. — W prale-

sech guianských. Kwete w kwtnu, zrá w íjnu, '^.
Wšecky jeho íiástky jsau horké; z mladýcJi rozeh prýští se

pryskyice žlutá, která w ohni wydáwá zápach iiFíjeinný jako ben-

zoeiii. Listy a rozhy potebují w tisanách k léení euiy ; wtsí daw-
ky psobí dáwení.

ád 145.

HOCOWITÉ. GENTIANEAE.

Kalich prostý, 4—-ódílný, ídko 6— I2dílný. Koruna
podplodní, 4— I2štpná, wadnaucí, peidko padající, w
paupéti zkraucená, w ústí nkdy s wnceni. Tyinky z

koruny wyniklé, obyejné prosté, a jich tolik co uštw
korunowých, s nimiž se stídají. Pel prachovitý. Waje-
ník 1, mnohowajený 5 nlky 2 nebo 1 a tenkrát na dwé
klaná; blizny 2— 1. Tobolka mnohosemenná, 2chlop-

ná, bu Ipauzdrá, na krajích chlopowých semenonos-
ná, bu 2pauzdrá, s kraji chlopíiowými do wnilr obrá-

cenými, pehrádku dlajícími, a lak semenici osní déla*

jícími; nejídcji bobule mnohosemenná. Semena na-

há, bílenalá. Kel rovvný, zavvený ; koínek k pupu
elící.

Zeliny, byliny, ídko ke. Listy stíCaé, ídko peslenné
anebo strídavvc, nejjednodušší, obyCejnS žilnaté, bezpalisté, Kwety
obojaké, prawidelné, konené nebo úžlabíckowé, ojedinlé uebo wr-
choliceué, nkdy ciioináCené nebo hroznené.

Do tolio ádu náleží asi 340 rodfiw (w 84— 38 pokoleních) po
celém swetS rozbytowanýrii, z dolin až k wecnému snhu hor a ze-
mí pítotnowýcli ; nejwetši díl náleží podnebí mírnéiiui, takže sewer-
né zase bohatší jižného. Wšecky wyznacuií se wytažcniuau hokau,
odkud se honosí chutí wíce níénS hokau a i)oítají se k lékm posi-

lujícím, protizimniuýui. Jinak ale uejsau užitené. Mnoíié pro oz-
doba swého twaru a kwetiw jsaa w zahradách oblíbeny.

i nox**



Rozdluje se na tré podadí:

1) PHÍLITOJVITÉ. Tobolka jednoduchá, jedoo-
pauzdrá.

2) rAULlCOWlTÉ. Tobolka jednoduchá, jedno-
pauzdrá.

3) KALANKOIFITÉ. Tobolka z 2 pauzder odd-
lených složená ; semena šlítowitá.

Podadí 1.

PhiUTOfFíTÉ. GENTIANEA VERAE.

HoRC. Gentiana. Enzian.

Kalich taulowilý, mázdrowilý. Koruna kolowitá,

trubkj nejkratší, dole h— 6 ilázkami opatená. Tyinek
5. prašniky w trubku srostlé. Cnlka 1 ; blizny 2, pod-
winuté. Tobolka wejcowitá, Ipauzdrá. 2chlopná, po kra-

jích chlopowých semcnonosná, okwiím zwadlým za-

stená. Semena mnohá, zpleštilolupkowitá.

H. iíutý. R. \\iica Lin. Plcnk t. Ió6. DiisseJ.. 16. ^
15. Rosil. I. oh. 59. Horce Mat. Háj. 181. b. — Jfel.

'^\Z. b. Koen oddenku tlustého, oblého, prsténkowa-
nebo, swraskalóho, pírozdlcného, nkolik slewíc dlau-

hóho, hndého, u wnii žlutého ; lodyha oblá, hladká,

lysá, 2— 4' wysoká, dutá; lisly nejlysejší: kocnowé wcj-

itopodlauhlé, ožilé, nejlysejší, hladké, G" dlauhé, 2— 3"

široké; apíky žlabowiié; listy lodyhowé dolení wejité,
sedawé, dole srostlé, hoení srditowejité, nojhoíejší

srdité, poddulé, srostlé ; z úžlabíka listw hoejších
wynikají stopky tlusté, krátké, rozdlené na mnoho sto-

peek asi Vj" dlauhých, Ikwtých, a tudy jakoby peslé-
nck ; kalich wejcowitý, jednostranný, 3— išlpný ; koru-
na asi I" w prmru, kolowitá, žlutá: trubky nejkratší

ušlúw 5— G, podlauhlokopinatých, ostrých ; prašníky sro-

stlé w trubku, po jedné stran na dél pukající ; tobol-

ka na kratiké nožce sedící. — Na pastuinách hor, jako
jsau Pyrenejc, Apeniny, Alpy, Tatry. Kwtc w lipnu a

erwnu. '^-.

Koen ferstwíl welmi nepríjeinní; zapádtá, clfwc! diiifná na-
ílaiUé, pak Wlini lioce. W lékárnádi slowe rmlix Gciifiniinc uin-

jorig. Dt-lají 7, olio ná|)oj Ifliow^ i ol>o{<iijí jfin koalky a rosolky.
Též jej (láwajt <lo piwa na místo rliiDHle.

68
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ZÁTIJLAM. ColLANTHA.

Kalich irubkowitý, mazdrovvit}', po stran na dél pu-
kající. Koruna zwonkowitá, kraje na patero neb na še-

slero klaného. Tyinek ')— 6; prasníky srostlé. Zlázky
nižádné. Semena zplestilá, mázditoobraubená.

Z nachowý. C. purpurea Borkh. Gentiana purpu-
rea LÍ7i. Fl. dan. t. 50. Phnk 1. 109. Koen oddenku
oblého, tlustého, dlauhého, ninohohlawého, wn žluté-

ho, u vvnilr bílého, nahoe šupinatého; lodyha nepatrné
uhraná, zoblená, zelená nebo ponachowélá, 1— 2" zw^ší;

listy koenowé wejcité nebo wejilokopinalé, dole sro-

stlé, hoejší kopinaté nebo širokokopinaté, dole zauže-

né, wšeckv ožilé, niékké, zelené ; kuéty konené o— ó—6,

pekrátce stopkaté ; kalich podlauhlý, na konci 2— -izu-

bv ; koruna weliká, píkožnatá: trubky žluté, kraje na-

chowého, u wnit tinawéji teékowaného ; wajenik we-
tenowiiý, nozkat) ; blizna na dwé klaná, rozewená • to-

bolka wetenowitá, dlauhonožiná, dole s bradawikami.
— !Na lukách pyrenejských, alpských, též w INorwegu.

Kwte w srpnu a záí. "4-.

Koen se potebuje jako pedešlého.

HoEPNÍK. PSEUMOMANTHE.

Kalich Irubkowitý, na patero klaný. Koruna zwon*

kowitá. Tyinek 5 í prašníky \v trubku srostlé. Cnlka
I, krátká; blizny 2, podwinuté. Tobolka podluhowalá,

Ipauzdrá. Semena mnohá, zpleštilolupkowatá.

H. uherský. P. pannonica Schmidt. Rosil. 1. ob. 60.

G. pannonica Jacq. aust, C 136. G. punctata Jacq. Ko-
en mnohohlawý, oblý, swraskalý, 1— 2' dlauhý, co prst

tlustý, žlutohndý, u wnit zažlutlý ; lodyha oblá, hlad-

ká, dutá, pímá, I— 2' wysoká ; listy koenowé na íapí-

cích širokých, dole jakoby pošwowiiých. wejcité, wcji-

tokopinaté nebo eliptiné, 1—6" dlauhé, 3— 2" široké,

lysé, bžilé ; listy lodvhowé Iwarem jako koenowé, zau-

žené w apík krátký dole se stríným srostlý, nejho-

ejší sedawé, wejitokopinaté ; kwéty sedawé (7— 2), ú-

ilabíkowé a konené, hromadné a peslenéné, l'/2 dlau*

hé, welmi ozdobné; kalich trubkowitý, nepatrn hhraný,

na patero neb na šestero klaný : uštw pímých, prístej-

ných, kopinatých, ostrých, co trubka kalichowá dlau-

hých ; koruna kožowitá, nachowá, tekami imawéjšími
zkropená : ušliiw obwejitých, nejtupjších, zdélí tetiny



korunowé; choboty nejtupjší < tyinek 5— G— 7; prašní-

ky srosilé; wajeník nožkatý ; tobolka nožkatá, dole G—
7 bradawikanii opatená — ^'a paslwinách a lukách

horních na Alpách, Sumaw, Tatrách. Kwle w lipnu a

srpnu. "4-.

H. íekatvaníj. P. punctata Schiaidt. Genliana punc-

tata Lin. Jacq. aiist. app. t. 28. VVeiiui podobny pedešlému ;

koruny obyejn na G klané, zwonkowile', nejtekowanej-
ší : uštw wejiiych, nejtupjších, s clioboiy nejtupjšími;

kalich mazdrowitý : uštw stejných, trubky kalichoué del-

ších, chubotw nejtupjších. — INa horách E^vropy pro-

stední. Kwte w lipnu a srpnu. '4-.

H. zwonkowitij. P. campanulata Schniidt. Gentiana

campanulata Jacq. aasl. app. t. 39. Též k pedešlým po-

dobny ; koruny na sednjero klané, zwonkowiié, árko-
waoé, jednobarevné : uštww wejitých, tupých ; kalich

pímázdronitý : ušliiw nestejných, vvejilých. — [Na horách
korulanských, švvýcarských, na Pyrenejícli."^-.

H. lolilowitíf. P. asclepiadea Schniidl. Gentiana ascie-

piadea Lírt. Jacq. ausl. t. 328. Rosil. 1. oO. 91. Oddenek
koenowý mnohohlawý, oblý, nerowný, dlauhý, bled
hndý, u wnit blawý, wiewnatý ; lodyha pimá, I

—
iVí' wysoká. jednoduchá, nepatrn uhraná j listy kižnr.o-

slíné, wejitokopinaié, jakoby objímawé, ostré, lysé,

ožilé, •»" dlauhé, l' široké : kwty úžlabíkowé, stíné,
asi 1" z" dlauhé, ozdobné, sedawé nebo pekrátce siop-

katé ; kalich trubkowitý, na patero klaný : uštuvv písiej-

ných, kopinaloárkowitých, ostrých, s choboty ncjtupj-
Šínii, pak po stran pes polowiku pukající ; koruna
pkn modrá, nkdy bílá : uštw wt-jitých, choboiriw
nejtupjších. — Na pastwinách a lukách horních z Mau-
ritanic po Ewrop wýchodnjší až k moi ballskéuju.

Kwte w srpnu a záí. ^.
W.ííií<ky troje, olizwlú^^to dwa |irwiií, w lékafstwí na iiiísllio íce

ilutélio se potebují a hofci yenlianit se na/^wajf.

PÍLlT. ClMlMALIS.

Kalicli trubkowitý, zehnný, kraje na iwcro neb
patero klaného. Koruna zwunkowitá, pu kraji nn

ctwero neb na patero klaná, se zuby mezitišiými <>-

strými. Tyinek ú
;

prašníky w trubku srostlé. Med-
niky žádné. Semena nezplešlilá. bezkidlá.

/'. ohtcni). C. Pneumonanthc Borkli. Hustl. 1. ob*

<•-. (ieniiana Pneumunanlhe TJk. Fí. da. /. ÍGU. IHnk
m*
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t. 160. Koen tenký, wlewnalý, blawý ; lodyha píitiá,

l"— r \v\soká, nepatrné *ihraná ; listy árkowité, kopi-

niiié. wejcitokopinatí'', a hoejší cárkowilé, slíné, sedá-

wé, d( le srosih' w pošwu objímawau, nejlysejší, Ižilc^

tupé; k'Aly iižlabíckowé a konené, ojedinlé, králko-

slopené; kalich zwonkowitv. lys}', o 5 uštech s chobo-
ty nejtupjšími; koruna V\{' dlauhá, ozdobná, tnjawt

modrá, u wnit nkdy bíle lekowaná. — Na pastv^ináol

obzwlášté holaunkých po Ewrop celé z Anglie na Kaw-
kaz, z Norwegu do Sicílie. Kwie w srpnu a záí.^*

Kolen hoký druhdy w lékastwí potrebowali {rndix pnevtno-

nanfhps), též i list a kwet (herla et fores pucuntoiianthes).

Prostkelenec. Ericoila.

Kalich Irubkowity, na patero klaný. Koruna ní

patero neb na twero klaná : ústí holého, ušlw celých
Medník žádný. Tyinek ó ; prašníky prosté. Semen.
uiní)há nt/.plešlilá, bezk ídla.

P. kiiíowi'1. E. cruciata Borkh. Bostl. 1. oh. 63
Gentiana cruciala Lin. Jacq. atisf. t. 272. Prostelené ko
ení Mat. Háj. 182. — JFd. 2 1 o. Prostelenec, hadowník
Oddenek koenu kohnojdaucí, welenowitý, mnohow'
leviný, wéiwí rozdílné spojených, a tudy jakoby proste
leny, wné nahnédle bílý, u wnit bílý; lodyha zdélí píd

wzslaupawá, dole tenší a dnojbilá, nahoe oblá ; listi

sedawé. kížniostríné. dole w pošwu srostlé, auzkokopi
naié, 3—4" dlouhé, 'U" široké, žilé, tupé; kwéty úzla

bíkowé a konené, peslenéné, doleji ojedinlé ; kalii

zwonkowitý, píkoznalý, -izubý, zubu jednoho wétšího

koruna palikowitoepicowitá : trubky nahoe baíiaté, bé
lawé, kraje 4-, ídko .^dílného, swétle modrého, asi zdé

li pélinv korunowé, s uštv wejilokopinatými, ostrými

zubinv meziušlých Stihlých, oste na dwé klaných ; wa
jeník sedawý : tobolka sedawá : semena elipsowitá. hlad

ká, leslxlá. hnédá, drobniká. — Na suchopaích wýslu-

ných po Ewropé prostední. Kwéte w lipnu a srpnu. "4-

Koen Iiofký hýw^' jindá w lékastvsí welmi wážen, a nedáwnt
nehni, ac naprázdno, bjl wycjiwalowán proti psí bsnosti,

P. gangcskij. E Chirayla. Gentiana Chirayta Roxl
Jf^allich ag. f. 252. Koen skoro dewnalý, mrcasatow
lewnatý ; lodyha 2—-4' wvsoká, dole wétewnatá ; iislj

kof)inaté. sedawé, 3— ožilé; apíky pošwiwé ; kwéty sko
ro k<íl()wité, na twero klané; prašníky hadowité. — Ní

wrších podlé Gangy proti seweru položených. T^.
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Koen a list Iiokí jsaii wýl>ornýi» lékem jako liorec žlutý

(itliiiiles Chitnijice)
;

jest prý calninus aroinnticus urabskýdi Ikaraw.
Téí jím barw ' ua žluto.

l\0S'TKEK. EUKYTIIALIA.

Kalifli trubkowiiý, zelinný, na twero nebo na pa-

lero klaný : uštw nkdy nestejných. Koruna epicowi-
tá, wncená lupínky tepenitozubatými. Tyinky 4— 5 >

prašníky prosté. Semena nezplešlilá, bezkrídlá.

N. huikt). E. Aniarella Borkk. Rostl. 1. ob. 6i.

Gentiana Arnarella L///. Rcichcnb. ic. \. / 11^- 119. *2. y.
1\H. 2."»0. Koen letní, wi-etenowitý, prohýbaný, wné
špinaw žlutý, u wnil blawý ; lodyha pímá, 2"— '' wy-
sokii, wétewnalá welwemi kratšími nežli meziuzlí, ty
hraná; listy wejitokopinalé, tmaw zelené, na rubu hle-

de', po lodyze dol sbíhavvé a ji twerhranící ; kwiy o-

jedinlé, na stopkách kalichu kratších ; kalich o a uštech

kopinatých, ostrých, skoro stejných ; koruna epicowitá.

kalichu dwakrát wtší, na patero-, ídko na twero kla-

ná : uštw kopinatých, nejoslejších, bled modrých

;

lupeny wncowé z kraje ústního wy nikle, wejité, oste
auzce rozsekané, pímé, protiušté. — Na Itikách wlhaun-
kých, wyšších po Kwrop prostední a studenjší. Kw*
lu \v srpnu a záí. "4-.

Na( druhdy potebowali w lékastwf jako zemžluc {herhu Gci
limwllne).

ZRuSilÍLu. Ekythrara. Taumrndguldp.kkraiit.

Kalich irubkowiiý, .Szubý. Koruna nálewkowílá, na
patero klaná. Tyinek h ? prašníUy odkvvllé xawité.

Mcdník žádný. Cnélka jediná ; blizny '3. Tobolka we-
tonowilá, Ipauzdrá. 2chlopná, po krajích chloptiowých
siiucnonosná, okwétím zastená. Semena n)nohá, ne*

/pleštilá.

Z. lékaská. IC. Cenlauriiim Ptis. Hayn. I. t. 21).

Diisseld. f). /. 8. Rostl. í. ob. G7. (íenti.ina Cenlaiirium

Lin. Fl. dun. t. (517. Zeméžlu menší Mat. Ihij. 181. —
íVd. 212. C Koen ozimý, mrcasato« étewualý, bled
hndý ; lodyha pín), \"— 2' wysoká, dole wétewnatá,
oblá, dutá, 8 meziu/.lim listdw delším ; listy koenuwé
na zpsob rže rozložené, k zemi pillaené, jako lody«

huvvé dolejší podlauhlokopinati*. jakoby nejkratšeji /a*

konité, tupaunké, hol-ejši kopinalé, ostré, wšecky nejly-

sejší ; kwety konené, dohrouíady \vo wrrholík rozposta-
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wené ; '.vtwí a wiwiek rozsocho nvch ; listeny Arkowi-
ló, <»ds'i'nvající, trochu delší kalichu sednwého, do póla
na patero klaného; kalich uštw pímých, sídlowitých

;

koruna kalichu d\vakrát dolší, kraje z ') ustw elipli-

nýoh, maliko poddutých. ržowých ; tyinek 5, umí-
cích : prašníky pak Iikrát zawiié; toholka podluho-
wiiá ; semena pedrohná. — ^'a pastwinách hlinatých^

suchých, hajních po celé Evvrop. Kwete vv erwnu až

do srpna. 5-
Na co lék žaliidku slahému pomáhá (Centaiiriiiin minus); též

místo chmele do piwa ji herau sládci šibalowé. Nawrhli ji také k
harwenf na žluto a k wydeiáwání kže.

Zarcanka. Chloka. Chlore.

Kalich hluboce 8— lOdílný. Koruna nálewkowilá,

na osmero klaná. Tvinek 6 pekrátkých, z ústí vvyni-

klých. Cnlka i ; blizna na twero klaná. Tobolka 1-

pauzdrá, 2chlopná : chlopní po kraji semenonosných.
Z. prorostlá. C perfoliata Lin. Schk. t. 106. RoslU

1. oh. 66. Zemžlu menší Mat JVel. 212. C (obraz pra-

wý). Koen letní, mrcasat wiewnatý ; lodyha pímá, 1

"

zwýsí, nahoe sochala ; listy koenowé obwejité, dole

zaužené, na konci nejtupjší, ržowit po zemi rozlože-

né, lodvhowé trojúhlowejité, stíné a docela srostlé, *//'

dlauhé, nejtupjší, ostatní ostré; kwtv žluté, 3— 7, dlau-

hostopkaté, dlají na konci malý stažený wrcholík ; ka-

lich až dol Sdílný : uštv^* sídlowitých, koruny kratších,

Ižilých; koruna ušlw podlauhlých, tupých. — Na lu-

kách wlhkých Ewropy teplejší. Kwte w lipnu a srp-

nu. 0.
Ni Iioíká (Cfiitaurium iutcumj potebuje se jako zemežluC.

Plcíkoplodka. Fkasera. Frasere.

Kalich hloboce sdílný, rozložený. Koruna mno-
hem wtší kalichu, nejhlaubji idílná, rozložená, ii pro-

sted žla/.au chhipalau opatená Tyinky -í- Cnlka
1 ; hliny 2, tlusté, žláznaté. Toholka wejeowitá, welini

smáknutá, po kraji hluboce wykrajowaná, píchruplawá,
Ipauzdrá, po krajích chlophowých semenonosná. Semen
8— 12 elipiiných, mázdVitoohraubených.

P. horká. F. VVallori Muhx. Bart. inaL t. 35. By-
lina ozimá; lodyha :}— (i' wvsoká ; listy slríné nebo pe-
slenné, wcjilé, podlauhlé; kwly hromadné, zelenaw
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žluté nebo pínaehowelé. — W bahnech Karohny dole-

ní, též podlé jezer Pensylwanie a Nowého Boraku.. Kwe-
ttí \v lipnu 3 srpnu. ^ •

Koen pelioký snadn |»oCišiije liorem a dolem ; we wlasti

jej |)oiíljiijí jako my koen koloinho.

DUBANKA. SWERTIA. SvVKRTIE.

Kalicli bdíhiý. Koruna kolowitá, kraje rozložené-
ho, plochého. Sdílného : ušlw dole opatených ubka-
nia inednatýma, po kraji tepenitýma. Tyinek 5. To-
bolka Ipauzdrá: chlopní po kraji semenonosných.

D. lalnntá. S. peren nis Lin, Jacq, aust. t. 2i3. Rosil.

I. oí). 68. vS. paniculata Lam. Koen krátký, hndý,
mnoho mrcasii tenkých wypauštjící, mnoholetý; lodyha
pímá, nejlysejší, jednoduchá, 5— 12" vvysoká ; listy elip-

tiTiné, tupé, ó—Tžilé, lysé, lesklé, koenowé a nejdolejší

w apík zaužené, hoení sedawé, dolení stídawé, hoej-
ší a píkwétní stíné ; kwly na lat konené rozposta-

wené : wtwí a wtwiek stíných nebo toliko socha>
tých, íhraných ; stopeky ojedinlé, íkwté, íhrané, ku
konci llustnaucí ; koruna špinaw bledomodrá : uštw
kopinatých, rozložených, trubky pekrálké ; tyinek 5,

kratších koruny, rozložených ; wajeník smáknutý ; nl-
ka nejkratší, na dwé klaná ; blizny 2 í tobolka wejcowi-
lá, smáknutá, delší kalichu ; semena drobniká. — W
rašelinách na jihu horních, na seweru nižších, po celé

Ewrop. Kwte \v srpnu. "4-.

Koen pehorký jakož i na tu i onde na místo hoce se

|)otel>iij«.

PUCHATKA. VotlIRIA. VoHIRIB.

Kalich nejkratší, ihowiiý, o 5 uštech pímých, o-

sirých, dole se šupinami 3— 2. Koruna epicowitá: trubky
nejdelší, oblé, dole a nahoe natauklé, kraje rozložené-
ho, na 5 ušlw wejilých rozdleného. Tyinek 5, íd-
ko C: prašníky w ústí písedawé. Cnlka 1; blizna u-

atá, jednoducliá. Tobolka ipauzdrá, 2chlopná, po kra-
jích chlopowých ncsaucí semena mnohá, drobniká, w
U)íšku zawrená.

P. rulinvá. V. rosca Auhl. (. 8:'../. I. Lam. r. 109.

Koen složený z bulew co pst welikých, ncprawidelných,
wn naryšavvlých, u wuit bílých a z u)rcas ; lodyha na
3— \ ~\3 vvlwí rozdlená, wzslaiipawá, uzlalá, na každén»
uzlu opatená šupinama stínýma, duinalýma, malýma.
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eliptinýíiia, zakoniiyma, listy dosazujícíma ; kalich 2

—

3 šupinami podepen: koruna ržowá, s trubkau I'/?"

dlauhau. — VV lesech guianských.
Garipowé jedl hlízy korenowé w j)'jjielu uj)eCeaé, jejichž cliuí

weltiii zeiuákowé se podobá.

Poáradí 2.

TAULlCOmrÉ. CHIROINIEAE.

HoíÍEPNÍK. EXACUM. BiTTEKBLATT.

Kalich 4dílný. Koruna pizwonkowitá, na lwero
klaná: trubky kulowalonapuclilé. Tyinky 4; prašníky

rowné, nezawilé. Cnélka J ; blizna hlawowitá. Tobolka
smáknutá, 2pauzdrá, mnohosemenná , na konci pu-

kající.

H. latnalý. E. spicatum Vahl. Coutoubea spicata

Auhl. t. 27. C. alba Lam, t. 'i9. Zelina lodyhy 2sle-
wíné, nkdy z nejhoejšího úzlabíka wtewnaté, nepa-

trn 4boné; listy sedawé, obdálné, 2palené, nejhladší,

nepatrn žilnaté, nejcelejší ; klas jehlatcowitý, skoro na

pí diauhý-, listen pod každým kwtem šídlowitý ; kw-
ty peslcnné (3— í) ; kalich trubkowitý : uštw kopina«

tých, welmi zaužených ; koruna kalichu dwakrát delší,

kraj w paupli -ihraný, zkraucený ; tyinky nitek dole

rozšíených, nahoe klímawých ; tobolka Ipauzdrá. —
VV Guian a na Kayen.Q.

H. ívétcivnafý, E. ramosum Vahl. Coutoubea ra-

mosa Aubl. t. 28. C purpurea Zam. /. 79. Zelina > lo-

dyha pímá, pítyrhraná, silnin a jednoduše wtewna-
lá ; listy palené a delší, kopinale', obak ztenené, nejce-
lejší, na líci nepatrn žilnaté, píkwtní užší, jichžto do-
lení delší kalichu, nejhoejší sotwa zdélí stopeky nej-

kratší ; listeny 2 šttinowité pod kalichem podlauhlým
8 ušty kopinalými, ztenenými, mázdrowit obraubený-
niii koruna trubky co kalich dlauhé, uštw wejitých,
ostrých. — W Guian. 0.

Guianští obuii tSdi bylin užfwají w lékarstwí na místo Iioce.

PlCHOKWET. LlSlANTHUS. BaUCHBLCME.

Kalich zwonkowitý, kýlatý, krátký, hlaubji nho
niloji na patero klaný : uštijw wejitých, kopinalých,
n)ázdrowit ohraidjcných. Koruna nálewkowitá : trubky
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kalichowé delší, u prosted baaté, kraje na patero klané-

ho s ušty wejitymi nebo kopinatými. Tyinek ó; praš-

niky klímawé. Cnlka jednoduchá j blizna na dwé klaná.

Tobolka wejcowitá , zakonila , 2pauzdrá, 2brázdá, 2-

chlopná. Semena mnohá, pístechowitá, teníko obrau-

bená.

P. ivywýšený. L. exaltatus Lam. Gentiana exaltata

Lin. Plam. am. ^ 81. Koen wtewnalý, wzhru mrkwo-
wii tlustnaucí; neilysejší ; lodyho P j' wysoká, dole list-

Hatá, nahoe ph'nahá, uhraná, nahoe sochala : lisly se-

dawé, wejilopodlauhlé, oslré, násiwé, ÍVzilé, 2" dlauhéí

listeny šidlowilé; kwty dlauhoslopkaté, konené a roz-

porní ; kalich ušliiw šídlowitých, delších trubky koru-

nowé ; koruna pí/.wonkowitá, modrá, w úslí malý w-
nec mající, s ušly zejkowanými ; tyinky njící ; to-

bolka oliwowilá ; semena lepkawá, erná. — Na místech

vvlhkých Indie západní a Ameriky jižné. ^.
Koen jelio jako u nás Iiocowý we wlastecli potebují.

P. hrubokwHý. L. grandiílorus Aabl. ^ 81. Lodyha
2— 3'; dole ihraná , nahoe oblaunká , nápýitá; lisly

sedawé a poposrosllé, wejilopodlauhlé, ostré, 2—

3

dlauhé. O— 10" široké, mkké, na obau stranách ob-

zrtlášl na kraji a žilách krátkými chlaupky obrostlé:

lata sochala ; kwty weliké, konené a rozporní, odwislé

;

kalich králky: ušlw ilntawých, blanowitých ; koruna
zelcnawá : ušlw zaokrauhlcny ch , eitých; tyinky 3

delší njící ; tobolka wajená, zakonila. — iNa niíslech

wlhkých w fjuian, Kayen.Q.
P. kildlnlij. I.. aíalus Aubl. t. 80. Zelina ; lodyha

pímá, jednoduchá, klaubnatá, ustewíná, blanikau kí-
dlatotyrhraná ; listy podlauhlé, zakoníte, dole zten-

ené, lysé, mkké, úkosn žilnaté, 3palené; kwty zc-

Icnaw bílé, na stopkách sochalých , koiených , roz-

porní a konené dlají dohromady wrcholík bwný ;

slopeky se žlázkau a li^lencu) šupinowilým ; kalich krát-

ký ; koruna hlawá trubky brázdowané, ušlw krajowých

stejných, obak se skwrnau zelenawau ; tobolka kali-

chu áslkau zastená. — VV Kayen a Guian. ©.
P, nachowllif. L. purpurascens Aub. 1. 15). Lam. I,

107. /I 2. Zelina; lodyha jednoduchá, slewíná, nepa-

trn hranatá; listy tluslaunké , wejité, oslré, sedawé,
lysé, úkosn žilnaté, doleni 2" dlauhé, J" široké ; lata

sochala na každé stopce kwlw 5— G, slopckami po-

depených, nachovvých, díwe pímých, pak nahnutých ;

kalich krátký, králkouictný ; koruna skoro '.>'" dlauha,
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usluw krátkých, oslraunkýoh; tyinky skoro njící

;

tobolka weji^owitá, delší kalichu zakonila. — Na ska»

Jách w Guian. ©.
Ten a pedešlé dwa rody majíce naí liorkau, potebují se we

wlastecli na místo našin&ké zemežluCi.

P. zclwicoividj, L. chelonoides Lín. í^ysý ; lodyha 2
— 3' /wyší, jednoduchá, oblá; listy podlaiihloeliptiné,

lupaunké nebo náoslré, tikrát Sžilé ; lata sochatá nebo
roztrojená; kwly dlauze hroznné, obdálné , jedno-
stranné, odwislé ; kalich homolowiiý : uštw krátkých,
tupých; koruna žlutá: trubky posehnutó. — W Surina-
mu a Kayen. O.

Naf pelioká poteSiije se jako pedeslycli : po wtšíiii dnwku
ale prý žene na stolici. Ped oasy w lékárnách ewropských byla
chowána a herbn Lisianthi jmenowána.

Zawilka. Sabb4TIA. Sabbatie.

Kalich 5— 12dílný. Koruna trubky bakowité, kra-

je 5— 12dílného. Tyinek 5; prašníky pak podwinuté.
nlka 1 : blizna 2dílná : uštw zawitých.

Z. hranatá. S. angularis Pursh. Chironia angularid
Lín. Bylina pímá; lodyha stewíná, uhraná, po hra-
nách blánatá; listy stríné, poloobjímawé, wejiié, krat-

ší nebo delší, širší nebo užší ; stopky prodlauženocho-
choliené; kvvty nachowé ; kalich skoro kratší, nežli ko-
runa : uštuw kopinatých. — W lesech stinných a na pa-
žitech kopeních w Kanad až do Karoliny. Kwéte w
erwnu až do srpna. ^.

We wlasti potebují naf jako my zemžluc, protože má tytéž

wlastnosti.

Taulice. Chironia. Chironib.

Kalicli ódílný, stálý, pímý : uštw podlauhlých.
Koruna stejná : trubky užší, kraje o 5 uštech wejitých,
rozložených. Tyinek h; nilkv široké, krátké, z konce
trubky wynikló; prašníky podlauhlé, pímé, weliké, klí-

raawé, pokwtše zawilé. nélka sehnutá ', blizna wzstau-
pawá, hláwkowitá. Tobolka nkdy zdužnatlá, wejcowilá,

2pauzdrá. Semena mnohá, drobná,
T. lahodná. C. fruclescens Lin. Lam. t. 108. f. 1.

Rosil. \. ob. 67. Kovviiá; kmen tyrhraný, plsfnatopý-
itý, nkolik stewícw vvysoký; listy kopinaté , nebo
árkowitokopinaté, plsoatopýité, tupé, Vlí' dlauhé ; ka-
lich zvonkowitý, lupenw wejitých. tupých, píplsna-
lých ; koruna vveliká, krásn ervvená, kolowitá, rozloze-
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ná : uštuw podlaulilých, lupoxakonilých ; prašníky wc-
liké, zawilé, podluliowaté; tobolka zbobulelá. — W Ethi-

opii, u nás w kruhulích. Kwte w lipnu. fi.

Podadí 3.

KALANKOWITÉ. SPIEGELIEAE.

Kalanka. Spiegei.ia. Spikgelib.

Kalich nejmenší bdílný : uštw ostrých. Koruna
nálewkowitá: trubky kalichu mnohokrát delší, dole znu-

zené, kraje rozloženého, na ušty zakoniié rozdleného.
Tyinek ó ;

prašníky stelowité. Cn.^^lka jediná ; blizna

jednoduchá, ostrá. Tobolka mnohosomenná.
K. hlíslowá. S- anthelmia Lin. Plenk t. 88. L,am> t.

107. Dussfld. .. t. 2. Arabohaca Macg. t. ó. Koen letní

jednoduchý, rowný nebo kiwolaký, n)noho mrcas wy-
pauštjící ; lodyha pímá, \' wysoká, oblá, lysá, dole

stríné wctewnatá wtwcmi co ona vvysokými ; listy do*
lení stíné, kopinaté, w apík zaužcné, dole srostlé pa-

lisicm wcjcilvm, tupým, mázdrowit}m, ostré, po kraji

ostenckami šerpiwé, r)žilé ; listy hoení stíné, piblí-

žené, takže jakoby twernáté, podlauhlokopinaté, dole
zaužcné w kralický apík a srostlé též palistem, pokraji
šerpiwé, II— nžilé ; z úžlabíka hoeních listw wynika-

jí stopky ojedinlé, nesaucí kwéty ídko klasowité, je-

dnostranné, podepené o kratiké stopcky k ose pi-
tlaené, listenoma árkowitýma u wzniku opatené; kla-

sy 2— 4" dlauhéi oblé, pímé; kwéiy drobné; kalich

kwétaucí uštw pímých, šídlowitých, koruny dwakrát
kratší; koruna naržowelá, uštw wejitých ; tobolka
jakoby složená ze dwau oddlujících se pak, zakulaté-

lých, na hboté bradawinoté šerpiwých, 2chlopných,
mnohosemonných ; semena drobná, štíluwirá, na semeni-
ci ze wnitniho boku wyniklé. — Na n)ístcrh stinných,
teplých po Martinicc, J.imnice, Kayené, l^rasilií, Nowé
Andalusii. Kwte we wlasli poád, u nás w srpnu a

zái. O.
Koen a na smrdí nepríjniini petruželí, dintnajf xaliorkle

:

on;i wyliání Xkrknwky i oiiiaintij<^ ; siiSená innolin moci pozbjwá.

A', cnvcowii. S, marylandrica (lan/, cl Hopc. Plrnk
í. 80. Schk. i. 37. llfti/n. I, 44. J. 5. Loniccra marylan-
dera /;,»;. Koen mnoholetý; lodyha 4hraná, lysá, keh-
ká, l' wysoká ; listy stíné, odlehlé, nejcelejší, lysé.
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odstáló, stríné, sedané, wejitokopinaló ; z úžlabíka
listw nejhoejších wynikají klasy jednostranné ; kwéty

sedawé, a pi každém hsteny 2 šidlowité, krátké ; kalich

ušlw šídlowitých, pímých, koruny n)nohem kratších;

koruna delší palce, wno erwcowá , u wnil ry/.á, na-

hoe óhraná, w ústí lirbalá, dole rozšíená; kraj lalo-

kw kopinatých. podwinutých ; tyinek 5, kralšícli trub-

ky ; prašníky klíuiawé; nélka oblá, dole klaubnalá, ho-

ejší ástka padawá; tobolka zakulatélá: pauzder 2-

chlopných; semena hranatá, šerpiwá. — We Wirginii,

Marylandé, Karolín. Kwte \v lipnu až do záí. '^.

Naf smrdí, protiwnS a hoce chutaá ; též s« jiotelnije k wy-
puzení škrkawek ; ii wtšíin uinož:<twí oinainuje a psobí zúwra a

šewelení.

ád 146.

WACHTO VVITÉ. MESYASTHEAE.

Kalich odílný, stálý. Koruna podplodní, Sušetná :

uštw w paupti wehnulýcK , chlopnitých. Tyinek ó

nákorunních, s plátky stídavvých. VVajeník na teri
nebo žlázami obklíený, Ipauzdrý, mnohosemenný. Gnl-
ka 1. Blizna 2dílná. Tobolka Ipauzdrá, 2chlopná, nkdy
nepukawá : chlopn po krajích wehnutých semenonos-
né. Kel pímý, oblý s koínkem k pupu elícím dlau-

hým, s délohama krátkýma, w bílku zawený dužnatém.
Kád ten hocowitýiii podobný a lišící se ušty koninowýini w

paupti clilopnitýiiii a terCeui podplodníin uebo žlázkaini obplodníini,

obsatiuje asi 14 rod (we 2 |)okoÍenfliJ po Ewrope, Indii w>iIiodoí,

Nowém Hollandu a Americe sewerné roztraušených. Listy stíídawé,

rozšt/pané neb alespo zubaté ; kwety konené neb úžlabíkowé.

Wachta. Mebvanthks. Bittekklee.

Kalich na patero klaný. Koruna nálewkowitá, na

patero klaná, stejná, u wnit chlupatá, Blizna hláwkowi-
lá, 2—Sbrázdá. Tobolka 2chlopná, Ipauzdrá.

TV. IrojUslá. M. trifoliata Líh. Fl. dan. t. .S4l. Plcnk

1. 87. Schk.t. 3ó. Haipi. 3. t. 14. Diisseld. 3. t. \% Rostl.

1. oh. 70. Tro|listník, tílistník, jetel vvodní. hoký, tro-

jice wodní. trojan wodní, bobrek, waclita. Koen oddeo-
ku predlauhého, co prst tlustého, plaziwého, klaubnaté-
ho, nahoru wypauštjícího krátké wtwiky ukonené
listím a stwolem ; listy stídawé, dlauhoapíkaié , troje-

né rozštípené: lístky ili úkroje l'/i— 2" dluuhé, obwej-
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ité, lupe, w\krajowanozejkowané, obak lysé, jasn ze-

lené ; apík oblý, dole blanowii rozšíen};, posewnatý ;

kwély na hroznech dlaiihostopkalýoli, z úžlabíka je-

dnolio apiku wyniklyrb, jednoduchých ; kalich malý,

ušlw podlaulilých, liipaunkých ; koruna 0—8" dlauhá,

prídužnatá, bílá, ponaerwenalá , bclowausá : uštw na
konci podhnulýcli

;
prašníky miniowé, pak špinaw fialo-

\vé. — Na rašelinách a baiinách Kwropy, též Asie a

Ameriky sewcrných. Fívvete w kwctnu a erwnu. 1f.
List sjlne a cis(e horký jest lék wjljorný.

Plawíh. Vjllarsia. Villars^e.

Kalich ódíin). Koruna nálewkowítokolowilá, 5dílná,

prerozloženáj lysá nebo na zpodin vvausatá. Tobolka
asto neolwírající se. Ostatní jako wachla.

Pokolení to jiiinítn od pedešlélio se liší. Byliny obsahuje

I»lowající. Listy relé, apíkaté; kwCty okolioené, liroznné nebo lat-

nené, w apiku fasto zawrené a pak nahoe z nClio wi'stupujfcí.

P. wausatij. V. indica Vtnt. Menyanthes indica Lin.

fíot. mag. t. 658. Nymphaea cerambica Bumph 6. t. 72.

í. 3. Krom korunv celý lysý; koen welmi mrcasatý
;

lod\hy nedokonalé; apíky dle hlaubky wody delší ne-

bo kraiší, oblé, u wnii spuhowité a sliznaté, pod listem

ztlustlé, a z loho místa kwly a pozdji i koruny a li-

sty wypauštjicí ; listy plowající, srditookraulilé, 7

—

VI"

dlauhé, pídužnaté, po kraji nácilé ; stopky mnohé,
na prst dlauhé, Ikwté, okoliené, z konce apiku wy-
nikující ; kíilich 5— Gdílný : ušlw podlauhlokopinatých,

na líci obrosllých chlupy liustými, dlauhými, šáwnalý'
mi ; blizna 3laloká ; semena obwejcilá, na semenicech 3,

nástnných. — W Indii wýchodní, na Maskarcnách a

nvní w Indii západní. Kwte w plíšti. '4-.

P. wcjcUij. V. ovata VcíU. ckoix. f. 9. Menyanthes
ovata L>í. liof. mag. 1. 1909. Koen wetenowitý ; drn z

list pímých wejcilých anebo wejcilowajcných, 8— IG'"

dlauh)ch, i—T" širokých, thistaunkých, lysých, po kraji

II á eitých, o apíky 1 —3caulowé podepených; kvvly
;í— G na lat hroznaté; stopky zdélí listw ; listeny wej-

( itopodlauhlé, ostraunké, násobené; stopeky ó— 12"

dlauhé, bwné ; kalich uštw wciilých, králce zakoni-
tých ; koruna zvvící kalichu, ilutá, brwilá. — Na mokra-
dách Pedhoí dobré nadje. 14^.

Listy tolio a pedešlého užíwají we wlastecli na místo hoké-
ho jetel.

P, slkahj. V. pchala l\. rl Schnlt. M. peltata Thunb.
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act, ups. 1. t. K> f' 2. Listy píokraulilé, nejcelejši, len-

ké, lysé, štítowité, širší nežli delší •, kwly pod epelí

listowau ze apíku wynikající. — Na Zapanu a w ín.
Listy, apíky a stopky do cukru a koení naložené pidáwají

k jiným jídlm.

Rád t47.

JIRNICOWITÉ. POLEMONIACEJE.

Kalich prostý, ózubý nebo tolikerodílný, stálý. Koruna
podplodní, nálewkowiiá nebo kolowitá, neasnatá : kraj

ódílny : uštw obyejn stejných, w paupti slechowi-
tých, nkdy dohromady zkraucených. Tyinek o, z trubky
korunowé wyniklých, prostých. VVajeník na teri wíce

mén patrném postawený, 3— , ídko ópauzdrý : pauzdcr
I— mnohowajených. Cnlka 1, o 3, ídko o 5 bliznách.

Tobolka Spauzdrá, na tré skrze chlopn pukající, ídko
ópauzdrá a íichlopná , anebo 2— 1 pauzdrá; pauzdra
mnoho — Isemenná. Semena pímá nebo zpimujicí se,

bílenatá. Kel osowý, rowný ; koínek doleni j dlohy
ploché.

Zeliny, byliny, ídko ke se šfawau wodnatau. Listy stídawé
nebo stríné, celé nebo wyšterbeué a wyštptané, ano i dwakrát a

tikrát wyštptané, bezpalisté. Kwety obojaké, obyCejnS prawidelné,

wrdioKnolatnené nebo cliodioliCené, nkdy cliomáené nebo strbaule-

né, ídko ojedinlé.

Ten ád dosawad sestáwá asi z 70 rodw (w 7— 11 pokole-

nícli)r ježto lilawne rozšíeny jsau po obojím mírném podní Ameri-
ky ; w« starém swetS jich málo a w Ewrope toliko jediný. Rostliny

krasokweté zasluluijí místo w našiih zahradácb. O jejidi wlastno-

stedi a užitku málo známo.

JlRNlCE. POLEMONIUM. SpERRKRAUT.

Kalich hluboce na patero klaný. Koruna kolowito-

nálewkovvitá : kraje na patero klaného, ústí nitkami dole

rozšíenými zaweného. Tyinek 5 ; prašníky pilehá wé.

Cnlka s tyinkami sehnutá ; blizny 3, podwinuté. To-
bolka .'{pauzdrá, Schlopná : chlopní u prosted pe-
hrádky wypauštjících, pauder mnohosemenných.

J. obecná. P. caeruleum Z,>i. Fl. dan. (. Ihh. Schk.

t. 38. Koen mnoholetý wypauští co ron trs z lodyh
pímých, 2—2*2' wysokých, brázdowanohranatých, ly-

saunkých, nahoe latnat wtewnatých ; listy stídawé,
wyštrbené : úkrojw pístíných, wejitokopinalých, za-
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konilých, celých, lysých anebo na rubu hufiataunkych ?

kwéty prinié , na lal kytkowilé, konené, prísniest-

nané; kalich žláznatochlupatý : uštw wejiuikopina-
lých, zakonilých ; koruna charpowá : irubkv a ustí bí-

lé , fialowé sííkovvané, poííciku zcela bílé; tobolka wej-

cowilá , Shraná : kratší stálého kalichu. — [Na lukách
lesních w nejwétším dílu Ewropy až daleko k seweru,
též w Asii sewerné. Kwéte w kwéinu až do lipna. T^-.

Ozdolmá Ijylina ; w Kuslvu natí obkládají wdy nakažei)fiii

powstalé, aby zmSkly.

Plamekka. Phlox. Flamajenblcme.

Kalich hranatý, na patero klaný. Koruna epicowi-
la : trubky dlauhé, wíce mén prohnuté ; kraje plocho-

rozloženého, ódílného. Tyinek .'>, nestejných, z pro-

stedku trubky asi wyniklých. Blizna na tré klaná. To-
bolka 3pauzdrá nebo (ponietáním) 1— 2pauzdrá, 3chlop-

ná : chlopní u prosted prehrádky nesaucích; pauzdra
Iscnicnná.

P. la/nnld. P. paniculata Lin. Milí. ic. '20^.
f. 2.

Koen mnoholetý wypaustí tis z nkolika lodyh prí»

mýcli, 3 —4' wysokých, hladkých ; listy stíné, sedawé,
širokokopinalé , ostré, dole srdité, plocljé

,
po kraji

šerpiwé ; kwely na latách kytkowitých , sméstnaných;
ušty kalichowé špídlaté ; koruna l" dlauhá : trubky
pýité a uštw zaokrauhlených, bled nachowých, lilá-

kowych anebo bílých. — W Amerií^e sewerné, nyní u

nás wšude na zahradách. Kvvle w lipnu až do záí. "4-.

Zlutobýl. Camtua. Cantua.

Kalich irubkowitý, na tré neb patero klaný. Koru-
na nálcwkowilá , ódílná : uštw obsrditých , wykroje-
nýclí. Wajeník na teri žláznatém. Blizna Sdílná. To-

bolka pítrojboná, Sclilopná. Semena stecliowitá. bla-

nowit^ obraubenú.
Z. luuskolisiij. C. pyrifolia Lam. t. 106. /. 1. Pe-

riphragmoH ílexuosus U. ct Par. 2. /. 131. Ke zvvýší 2

mužw; smítky smáknuté, zawilé, po hranách uzlaté

1 /. uzlw na záwit slojících wlewnaté, na konci pýri-

lé ; listy na záwit rozpostawené, apíkalc, wejitokopi-
nalé, nejcelejší dole w apik ztenené, nahoe ostré, na
líci lysé, na rubu huiiatopýité, asi 2" dlauhé, 10" ši-

roké ; apík asi zdélí V'j listowé ; kwly mnohé na kon-
ci smílkw rozpostawené w husté chocholíky dohroma-
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dy hrozen listnatý dlající 5 stopky a slepecky sina'

knuté, huatopýrité ; stopeky Ikwié; kalich Irubkowi-

tý, asi ložily, p}itý ; nestejn na patero klaný: uslv
kopinatých, ostrých ; koruna bílá, tikrát delší kalichi

nálewkowitotrubkowitá, na patero klaná : uštw obsrdi-
tych ; tyinky daleko z koruny umící: prašníky árko
wiiopodlauhlé, prostedkem pipewnné; nlka malíkc
delší tyinek, s bliznau na tré klanau. — W údolecli

kordilerských vv Peruwii. f^.
Ziiikowé s listím rozinaívaDým peraii swé bílé prádlo, Lístj

jsau cliuti nakyslé a nahoklé; kaiisané barwí sliny na žluto.

Z. smradlaivij. C. ligutrifolia Jiiss. Periphragmos
foetidus R. et. Pav. L l!í2. Ke sáhowý, píniowtewný

;

smítky a rozhy oblé, poslední pýité ; listy roztraušené,

apíkaté, kopinaté nebo podlauhlokopinaté, dole w ra-

pík zaužené a ostré, na konci tupé, lysé, sotwa Vf-í'

dlauhé, 5"' široké ; stopky na rozhách konené, I —2-

kwté, drobnjším listím (listeny) opatené; kwéty nachý-

lené; kalich trubkowitý, asi 4" dlaiihý, na patero kla-

ný: uštw wejitých, ostrých; koruna 14'" dlauhá, Irub-

kowitá: trubka lysá, ušty kopinaté, ostré, wn podlé

krajiAw pýité. — W Chíli. Kwte w erwnu až do
srpna. \.

Celá rostlina nepíjemn zapárliá; listy diutnají lioce a na-

kysle a barwí plátno na žluto ; zwaeninu z nicli potebují proti ho-
rekám moiwým a do klistérw.

Ž. buksolistij. C. buxifolia Lam. t. 106. /. 2. Peri-

phragmos dependens R. et Pav. t. 133. Ke zwý.ší 3

mužw ; smítky a rozhy tup 3hrané, uzlaté , rozhy

a listí zmládí pýité nebo huatopýité ; listy stídawé
nebo jakobv chomáené na rozliách nejkratších, po-

dlauhlokopinaté, kožowité, tuhé, obak ostré, dole zau-

žené w apík nejkratší, (po suchých) na krajích podchlí-

pené, sotwa 8'" dlauhé, asi 4'" široké ; kwty na konci

rozeh dlají latu jednostrannau, rídkau, chudau ; stop-

ky pyrite ; kalich trubkowitý, wždyoky delší nežli stopka,
10 " dlauhý. nestejn na patero klaný : uštw wejitých,

nejostejších, rowných, pýitý, bled zelený, po jedné

stran zardlý; koruna erwená, trubkowitá, skoro •''>'

dlduhá, nejlysejší, trubka 2palená, zponenáhla od dola

wzhru se rozšiující; kraj nerozložený uštw obsrdi-
lých, we wýezu zubem ostrým opatených, mnohoži-
lých, žilami jednoduchými nebo sochatými; tyinky 4

neumí z koruny, pátý maliko ; nlka málo umící z

koruny, niowiiá, s bliznau na tré klanau, pímau. — W
Peruwii okolo vvesnic. '^.
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Kwftíin ozdobují kostely ; dríwím a listím Iioikýin barwí na

žluto.

WlLEC. CoBAEA. CoBAE.

Kulich na patero klaný, zwonkowity, Shranokídla-

lý, hran dole smaknutokrídlatych. Koruna zwonkowitá,

na patero klaná: uštw tup olalocnjrch. Žláza oboná,
wajeník obkliující. Tyinek 5, sehnutých : nitky pak
zawilé. Hlizna na tré neb patero klaná. Tcjbolka obwej-

cowitá, 3— ópauzdrá, 3— óchlopná. Semena stechouirá,

na semenici osowé Shrané, obraubené.

ff^. obecný. G. scandens Cav. ic. 1. t. 16. 17. et 5.

t. íiOO. Duhám. nov. i. t. 50. Koen mnoholetý wypaustí

lodyhu splihawau, šlahaunovvilau, hebkau, rozdlenau na

mnoho wlwí tenkých, pedlauhých, rozložených, do
weliké wýšky dospíwající ; listy strídawé, nkdy jakoby
stiné, apíkaté, pkn zelené, nkdy zardlé, sudope-
ené, 2—3jarmé : lístky apíkovvané, lysé, podlauhlo-

wejité nejcelejší, zadní asto šípowiié nebo hauslovviié,

viz— 2' z" dlauhé ; apík wybíhá w rozwilinu nkolikrát
sochatau ; stopky iizlabíkowé, ojedinlé, Ikwlé ; kvvty

wisuté, pieweliké, 2" dl-iuhé, díwe zelen žluté, pak
fialowé. — W Mexiku a Akalpulku. Kwte u nás w er-
wnu a tipnu. \.

Zimu 4— 50 snáší, u ns tedy musí se do pomarannice po-
stawiti ; w lét rydílu rostauc 8ti:uy a besedy powléká a kwítíiu

pSkným ozdobuje.

ád 148.

íwlaCcowité. cosvolvvlaceae.

^ Kalich prostý, Mupenný, ídko Szubý až i ódilný,

''slálý. Koruna podplodní , zwonkowitá, nálcwkowilá nebo
skoro cpicowitá: kraje 5laloného, obyejn na dél

asnatého, w paupti clilopnalého a zkrauceného, ídko
stechonitého. Tyinek h, z dola trubky korunowé, íd-
ko z ústí wyniklých, prostých. Wajeník na teri ])od-

plodnini sedící, 2—4pauzdrý, ídko Ipauzdrý, nkdy
jakoby složený ze dwau worekw I — 2paíizdrých»
pauzdra I—2wajená; wajeka wedlé sebe poslawená,
pímá. Cnlka I, asto na dwé klaná, nebo 2. Tobolka
chlopnatá nebo obíznuiá, chudosemcnná, ídko woreky
2 — ijlscmenné, ješt ideji bobule. Semena na dn

Cd
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pauzder pipewnná, málobílená. Kel kriwý ; koínek
dolejší ; dlohy listowité, swraskalé.

Zeliny, liyny nfbo ke, aslo toCiwé, iiilénaté. Listy stída-

wéi jedoodiiclié, celé nel>o dlené, bezpalisté. Kwty obojaké, pra-

wifit-lné, úžlííhíkowé nho konené, oa stopkácli jednoducliýdi anebe
roztrojowanýcb, asto listenoma podejirenýcli.

Sem náleží asi 500 rodíi (w 20 — 27 pokoleních), jicliž nejwetš

díl roste mezi obratníkoma, odkud k toCnám jich ubjwá. takže ani

toCen nedosahují. Nejmnožší, obzwlášte w koenu, obsahuji mlékc
prudké na stolici ženaucí a tudyž nkteré w lékarstwí se polre-

bují ; jiné ale koeny jsaucí bauibulaté a mléka uiírnélio se jedí. We>
liký díl kwítíni okázalý.

Podadí dvvoje.

1) POWlJmCOWlT. nélka jediná.

1) WYWlNUTCOWnÉ, nlky dw.

Podadí 1.

POlVUmCOWlTÉ. IPOMAEAGEAE.

Stkíbkob^íl. AkG¥KEIA.

Kalich [Sdílný, barewný , stálý: ušlw wejiiých
wlasalých, 2 wnšných, wtších. Koruna Sdílná; irubk
krátké, tlusté, obkliující niedník ptizejký; uštiiv

welikých, podlauhlých, huatých, ohnutých. Tyinek 5

nitky w ústí trubkowém, dole zllustléj chlupaté
; prašní

ky štelowité. Blizna hláwkowitá, wyezáwaná. Bobui<
vvyschlá, 4pauzdrá. Semena tam hranatá.

St. slromowý. A. arborea Loiir. Strom kmene 8

stewíného ; lisly wejité, ostré, nejcelejšj, swraskalé
lysé, ohnuté) hrozen konený; kalich nafauklý, erwe
ný ; koruna žlutá, trubky niowité, kraje z lalokw o

krauhlých, asnatých ; bobule o 4 pauzdrách jednosc
menných w kalichu stálém. — Po lesech a zahradác
w Koinín a Gín. 5*

Listy a koen na kaši roztluené pikládají we wlasti na prs

zapálená a oteklá.

Hrubonožec. Humbertia, Humbertie.

Kalich kožowitý, ódílný: uštúw 2 wejcowilých o

krauhlých, 2 wnšných. Koruna zwonkowitá, asnatá i
bakowiiá : kraje pímého, pícelého nebo nepatrn ó

wraubkowého. Tyinek ó, umících, chomáených, pi
zkiwených

; prašníky umící štelowité. Wajeník teii
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iem tlustým obklíený. Cnelka oblaukowitá. Blizna wy-
ezáwaná. Tobolka zdužnallá, Spauzdrá, na stopce tlu-

i, branaté, dewoaté, wejitokulowaté. Semena 2, wej-

'ito troj boka.

H. wcltkokw('tý» H. madagaseariensis Lam. t. 10').

rbouinia Smi/h. ic. incd. t. 1. Endrach Flac. maJag. t.

00. Strom wvsoký s kmenem prellustým \ listv rozlrau-

lené, obwejiiokopinalé, nejcelejší wyrezáwané ; stopkv
ižlabíkowé, Ikwté, weliké ; kwty weliké. — Na IVla-

iagaskaru. 5

•

Díwí núnisé, woun, petwrdé a petžké, obzwlástt; pod ze-

lí dlaulio trwající, a tiid>ž slowe arbre immortelle.

SwlaCEC. CoHVOLVULUS. WlNDE.

Kalicli ódílnV' i nahý nebo listenoma nejmenšíma
)odepený. Koruna zwonkowitá, óasá. Tyinek ó, krat-

iícb kraje. Wajeník "2— , ídko ^ipauzdrý : panzder 2-

vajenych. (in«'lka nerozdlená. Rlizny 2, niowíié. To-
íolka clílopnitá.

S. rolni. C. arvensis ^m. Fl. dnn. f. 4.S9. Plcnk 1.

I0'». JU)s/l. 2. ob. 24. Swiaec menší Mat. Háj. 300. —
Wel. 8.')cS, Oslyš, oslýž. Koen mnoholetý, plaziwý;
odyha toivvá nel)o položená, rozprostená, oslrohra-
lá, zawilá, lysá nebo pýiiá docela nebo toliko na kon-
;i ; listy stídawé, árkowité, kopinaté, podlauhlokopina-
é nebo wejité, na konci zaokrauhlcné, tupé, s mkkým
irolíkem, dole stelowicé, lyse nebo po kraji nebo do-
cela pýité; apíky zdélí polowiny listowé; z iižlabíkn

istn obzvvlášl prostedních wvnikají stopkv ojedinlé,
lelší nebo kratší listu, hranaté, Ivsé nebo pýité, 1— 2-

iwté , listenon)a šidlowiiýrna opatené; kalich uštw
wejitookrauldých , niázdrowité f)braubených, nejtupj-
>ích , špídlaiých , lysých; koruna nálcwkowitá: kraje
tmlka na patero klaného s ušiv ostrými , bílá nebo
)led nV/.owá s tmawjšíini žiliami ; tobolka kulowalá,
iwící hrachu bohatého, rusá, 2pauzdrá, 2chIopná; seme-
aa \ erná. — [Na rolích a polích sušších po celé
Kwrop. Kuie celé léto. "tf

,

Kor«n Drili(ik5 drnlidy slatižtl k poriSíowánf. Na dol>rá píce
iro owce a >>ruw.

S. llnsfokoitnij. C Mechoacannn [,in. mat. t. 28.
'. med. t. .Í)!). .Icliauca Pixo. p. 252. Tacvache lUrn.

I (i i. Koen mrkw(»«itý, pcneliký, mnolu)letv, wné
V"|)cl;i\vý nebo narezawciv, u wnit bílý, plný šCáwy bí-

é, ndékowilé ; lodvha <llauhá, hranatá, hebká, šlahau*
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nowitá ; listy slidawé, wejité, srdité, maliko sípow
té, 31aloné, zelené, mkké, apíkaté ; stopky ztlustlí

úžlabíkowé, ojedinlé ; kwly wn bílé nebo pleowí
u wnil pínacliowélé, asi co oplelníka plotního welik(

— INa rolích a w lesech amerických, jmenowit w Mc
xiku a Brasilii. ^.

Koen inírnS poCisuje: jindá bjwal w lékastwí welini wáže
{radix mechoacnnntte).

S. utatý. C. Scamonia Lin. Plcnk t. 92. Diisseld. í

/. 3. Wagn. t. 169. Rostl. 2. oh. 2S. Scamonia Ma
fVel. 440. Koen 3— 4' dlauhý, tlustý, dužnatý, jak

podsedowý, plný šáwy mlékowité a wyroující ji rychl

z ran udlaných ; lodyha oblá, pýitá, toiwá, aullá, a

3' i wíce wysoká ; listy stídawé, lysé, trojúhlé, stelow
té, dole uaté, aa konci ostré : lalokíiw zadních rozew
ných, na wnitní stran zubem malým opatených, 16-

26 ' dlauhé » apíky asi 8— 10" dlauhé; stopky úžlabi(

kowé, ojedinlé, oblé, odstálé, dwakrát delší listu i

apíkem, rozdlené na 2— 3 stopeky Ikwté; listeny

nejodlelilejší ; ušty kalichowé tupé, nejlysejší ; korun
weliká, zwonkowitá, bílá, ponachowlá. W plotech S;

rie, Mysie, Kapadocie, Rhodosu. Kwte w erwnu až d

srpna. Vf,

Sáwa koFenowá, zahuštná, dáwá Lmotii sknmonium nazvvana

kteran již Hippokrates co lék silné poCišfující znal. Nejlepší je!

která w jae i Iilawy koenowé, naezané, wykapá do lastur a ztu

ne; takowá ale do Ewropy nikdá nepicházela, nébrž pauze wytl

ená, jíž jest dwojí zpsob. Nejlepší aleppsk w kusech lehkýc

rozdroliwjdi, šediwýdi, zápachu silného, nepíjemného, cluiti odpo
né, prudké, na mléko u wodS se rozpauštjíci a 60 stin pryskyi
obsahující s malíkem klowatiny; smyrensk špatnjší w kuse

tžkých, rozmakaných, tžko rozlomitelnýdi, skoro Cernýdi, wod;

welau tPžko rozpustitelnfcli a 30 stin pryskyice obsahujícíc

Skauioniuui podiodí též od jiných rostlin, a nyní nižádného se ni

potebuje.

S. pomaiicný. C. farinosus Lin. Jacq, h, vind. t. 3;

Rostl. 2. ob. 2S. Koen jako pedešlého; lodyha toiwi

oblá, zawilá a tedy na záwii jakoby brázdowaná, aull

huatopýitá, jakoby maukau bílau poprášená, na koi

cích ale hust a šed plsnatopýiiá ; listy stídané, we
ité, dole obšírn srdité, wykrojené, do apíku zauž<

né, nejostejší: lalokw nejtupjších, nestejn oste zi

baté, mladší šed hustopýité, 2'//' dlauhé, P/z" širok<

apík wíce mén delší nežli polowika listu ; stopky úžl

bíkowé, ojedinlé, delší apíku, 3—, idko 4—8kwtf
listeny u rozwtvvení kopinatoárkowité, nejostejší, p
žiwé ; kwt každý na stopece tupotyrhrané ; kaliti
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ušlw wejltych, zakonitých ; koi una kalichu tikrát

delší, ržowá, ostroušlá ; tobolka kulowatá. — W plo-

tech na Madeie, též w Mysii, Liwadii, na Peloponesu
hojný. Kwete w kwetnu a erwnu. "4-.

Fudlé Siblliurpn pochodí od toho rodu skaiuoniaiu aleppské,

o nmž wiz sw. tifatý.

S. jiwalý. C. scoparius Ait. Vcnt. chois. t. 24.

Rostl. 2. ob. 25. Ker wyšší (}', pímý; pe oblý, na kon-
ci /prohýbaný, na mnoho wélwí prutowilých, stída-

wých rozdlený, chlupy bílými, rownými šerpiwý, šedi*

wle zelený; listy slídawé, odstálé, sedawé, árkowitó,
dole zaužené, ostré, nejcelejší, piléhaw srslnaté, šer-

piwaunké, šediw zelené, asi '//' dlauhé; stopky z úžla*

bíka hoeních listiivv ojedinlé, obyejn 3kwté, málo
delší listu 5 kwty o stopeky podepené, ježto nesau
listeny árkowité; kalich o uštech wejitých, ostrých,

wn hcdwábnatých, tikrát kratších koruny zwonkowité,
jejíž trubka oblá, kraj nejotewenjší, asnatý, w ušty

krátké, tupé rozdlený, wn hedwábnatý ; tyinky o po-
iowic kratší nežli koruna ; tobolka homoloivitá, huatá,
Ipauzdrá, Jsemenná. — Na skalinách nadmoských po
Oslrowech kanárských. Kwte w erwnu až do srpna. '^ .

Od toho ke prý porhod/ dfiwf rfiZowé (ligninu rhodium) zá-
pacJiu rt'ižowého, kterýž silnjší býwá pi slrauhání.

S. kivUntj. C. floridus Lin. Jacq. rar. 1. 31. Kowitý,
rozprostený, šediwý, wtwe pímé, tuhé, šediwé ; listy

árkowitokopinaté, apíkaté, dole ztenené, celé, eaba-
té, na prst dlauhé, žebcrnaté, lysé; stopky z úžlabíka
li«tú hoejších wtewnaté a tak dohromady dlají kytku
ili latu konenau, wejcowitau ; kwly nejhojnjší, malé ;

kalich uštw wejitých, ostrých ; koruna jasn crwená
nebo bílá, wn srstnatá. — Po skalách na Tenerií. %^.

Též i od tolio kp, ze wSech rod toho pokolení nejkrásnjšího
pro množstwí kwtúw, podiodí %kx.owé dewo.

S. hliznatý. C. mammosus Loiir. Batata mammosa
Bitmph 9. t. 94. /. 2. Koen mnoholetý, složený ze hliz

bled hndých, chlupatých, wejitopodluhowatých, asto
zakonitých, u wnit bílých, tužších a mén sladkých,
nežli bataty ; lodyha letní, tenká, toiwá ; listy srdité,
zakoníte, wykrajowané ; stopky úžlabíkowé , o 2—

3

kwtech bílých, zwonkowitých. — W Indii wýchodní, w
Koinín na polích se sá/.í. "4.

W Indii l>aml)uliny olaupan a waen jt^dí. Cínowé 7. niili

dliijí pepknau niauku, kterauž k jioýni pokrniui pidáwají. Kaší
7. ni(h olikládnjí pr<:a, alty iiili-ko se zmnožilo. Z lodyli r.liotowiOí

wlákna a z tudi plátno tkají welmi lesklé.
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S. jpdlif- C. edulis Thunh. Koen z bambul asi ca
ps welikých, bradawinatých, dužnatýcli: iodvha pla-

ziwá, liranalá ; listy srdiíé, nejcelejší nebo 3laloné,
lysé, — W Žapanu se sá/.í. 14-.

Baiiihule nejkypejší a nejchutnjší jedí jako bataty. KwStv
dosawád newidli.

Oplethík. Calystegia. Deckwindb.

Kalich odílný, listenoma pikryty. Koruna zwonko-
witá, 5asá. Tyinek 5 pístejnych, kraje kratších. Wa
jenik polodwojpauzdrý, 4vvajený. Cnlka nerozdlená
Bliznv 2 tupé. Tobolka nepukawá.

O. plotní. C. sepium R. Brown, Ros 2. ob. 26
Convolvulus sepium Lín. FL dan. 1. 4bb. Swiaec wtš
Mat. IVcl. 358. Otáka. Koen dlauhý, tenký, mnohole-
tý ; lodyha oblá, autle brázdovvaná , nejlysejší toiwá,
zvvýší 8'

i wyšši ; listy stelowiié, chobot dolejší ostraun-

ký, au/.ký: lalokiiw dole uatých, tuporohých, na konci

nejostejší, po kraji nejcelejší, maliko wykrajowané
nejlysejší, wisuté, 2—2V2" dlauhé, l" 2'"— 3'" široké; a-
pík nejodstálejší, zdélí polowiky listowé ; stopky úžla-

bíkowé, ojedinlé, pldruhakrát delší apíku, pímé,
Ikwté, lyrhrané ; listeny 2 pod samým kwtem, srd-

itowejité, ostré, nejcelejší, zelené, na kalich pitlaené
a jeho maliko delší; kalich uštw wejitých, ostrých:

koruna pkná, weliká, kraje nepatrn na patero klané-

lío s ušty tupaunkými, bílá nebo nachowle nabhlá
tobolka zakulatlá, asi co malá tešn weliká, hndá
nepukawá. — W plotech, kowištích po celé Ewrop
též w Kanad. Kwte celé léto. '4-.

Mlck» lioké, z:tliiistaé, |)iisobí prý jako skawuniuin
; pe<i

asy Mili je w lékárnách.

O. pomoskt). C. Soldanella R. el Schulf. Rosil. 2

ob 27. Gonvolvuliis Soldanella Lín. Moské zelí nebe
soldanella Mat. JVd. 1 ÍO. Koen plaziwý, tenký, letn;

nebo mnoholetý ; lodyha položená, oblá, brázdowaná
lysá, wtcwnalá, I

—

P/j' dlauhá; listy ledwinité: cho-

botu obšírného, klínowitého, do apíku se zužujícího

lalokiiw dolejších okrauhlených , na konci okrauhlené
nejcelejší nebo maliko wykrajowané a eité, tlusté

dužnaté, l^//' široké, Mí" dlauhé; apíky listu delší

nejivsejši ; stopky úžlabíkowé, ojedinlé, oblé, nahof
kídlatotvrhrané, lysé, apíku pldruhakrát delší, Ikw'
té : listeny pod samým kwtem 2, wejilé, nejtupjší
nejlysejší, baaté, piilacaé na kalich, trochu kratší
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listy wejcitýrni, nejtupjšími ; korunu po kraji na patero

klaná : ušlúw ostrýclj, swlle rzowá, tikrál delší kali-

chu í tobolka zakulatólá ; semena weliká. hranatá. — INa

poinori písitém w Ewrop západní z Frisie po Anglií

a Francauzích až do Lusitanie, pak w Itálii až do llly-

rie a w Taurii. Kwte celé léto. O, "4^.

Koen a z tilio uillaná tinktura a pryskyice jako jalapa po-

iSiijí
;

proti wodnotiDosti w nejdáwDSjšídi casecli inSl s]áwu.

PowiJNiCF. Ipomaea. Trichterwinde.

Kalich ódílný, nahý. Koruna zwonkowitá nebo ná-

Icvvkowitá, .íasá. Tyinek a. Wajeník 2— í^pauzdrý :

pauzdor •2seinenných. Cnélka nerozdlená. Blizna hláw-

kowiiá, 2—olaloná , bradawinatá. Tobolka 2—3pauz-

drá, chudosemenná.
P. pcend. I. Quamoclit Lm. Lam. t. 104. /. I.

Convolvulus pennatus ham. 6. Koen letní » na celá

lysá; lodyha toitvá. G— 8' wysoká ; listy stídawé, apí-
kalé, obwodcm wejité, wyšleptané, složené z 9 — 10 ja-

eni úkrojw stíných, rozewren}' ch, árkowitoniowilých
a z podol)ného lichého, ostrých, nejcelejších nebo dole
nkdy slíhanýclf; stopky úžlabíkowé, mnoheni delší

listu, 2 — Ikwté; stopeky ztlustlé, u poátku listenem

wejitýin, ostrým, pitlaeným opatené; kalich malý z

uštiiw kopinalých, ostrých; koruna nálewkowilá, asi l"

dlauhá, krásn er«xovvá : trubky lO'" dlauhé, dole ts-
né, wzhru se rozšiující: uštuw kopinatých, ostrých*
tyinky dosahují polowiny uštw; nlka málo delší

tyinek, hláwkowiiá, 21aloná ; tobolka obyejn 4pauz-
(Irá, chudosemenná. — W Indii wýchodní. O.

Pro neobyejné rozdlení listfiw uwedena. W Indii potrehiije

.^(í její fáwa w lékafsfwí.

/'. bnlwalú, .1. Loureirei. .1. luberosa Lour. (inpi,

syn. Plakn. Hlízy podlauhlé, rozlraušené ; lodyha ozimá,
dlauhá, oblá, položená, wtewnaiá ; listy srdité, dlani-

losené : úkrojw 7, kopinatých. nejcelejších; stopky stí-

dawé, dlauhé, o 3 kwiech nachowých. — W Koinín
í»e sází a pochodí ze Siamu. '4-.

Hlízy jedlé po twaru, welikosti a cliutí weluii batatám se po-
dottají.

P. hllznalá. J. luberosa JJn. (convolvulus ujajor

aloun. I. t. 96. /. 2. Koen hlíznatý ; lodshy blawé s

wlwemi nánachowými nejmnožšími, toiwé, 4—0 i wicc
slrewícú dlauhé ; listy apíkaté, obak /.clené, na líci ly-

sé, na rubu pipýilé, dlaniloscnc : úkrojw 7 kopina*
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lých, ostrých, nejcelejších, /.akoniKch , penestejných
doleníini menšími; stopky iizlabíckowé, o 3 kwtechwe-
likých, nálewkowilých, bled žlulych anebo bílých, dole
nánachowých; tobolka naíauklá, weliká, kulowalá, 3pauz-
drá I semena príhuualá. — INa Jamaice. T^-.

Bulwy jedí.

P. mnoholodyzná. J. Papirin R. ct Pav. 2. t. 120. y.
a. Koen hlízowitý, weliký, kulowatý nebo podhihowatý,
tvn hndý, u wnil blawý; lodyhy mnohé, niowité,
chudowlewné ; lisl;y srdité, dlanitosené : úkrojw b

kdpinatých, nestejných, nejcelejších; íapíky zdélí listvv

;

stopky úžlabíkowé, ojedinlé, krátké, ii prosted s 11-

stenoma šídlovvitýma, Ikvvté; ušty kalichowé, srdité;
koruna obšírná, nachowlá, nálewkowitá, kalichu ikrát

delší. — ^'a kopcích tarmenských w Peruwii. Kwle w
únoru a beznu. '4-.

Koen silné na stolici ženaiící potebují we wlasti k poisfo-
wánf, iižwajfce zwaeniny z nho udlané.

P. welokoend. J. macrorhyxos R. et Sciudt. Gon-
volvulus macrorhyxus Lín. C. coccineus Pliim ic t. 90.

f- 1. Koen hlízowitý nejtlustší, tebas ztíží 50 liber;

lodyhy lysé, ernozelené, šlahaunowit^, na prst tlusté,

wtewnajé ; listy prstnaté, o 7 lalocích wejitokopina-
tých, píchobotnatých, Spalené; apiky dlauhé, nacho-
wlé; stopky úžlabíkowé. krátké, autlé, dužnaté, ó— (>-

Kwté; koruny erwcowé, zwící dlan, zwonkowité, dole

trubkowité, kraje rozloženého, píeabatého. — W
Americe a na Domingu. 1|.

Koen we wlasti k poCišowánf potehují.

P. jedlá. .r. Ba ta las Lam. Rostl. 2. ob. 28. Convol-
vulus Balatas Lín. Plnxk f. lOG. Oddenek hlíznatý ; lody-

hy plaziwé, 4—8' dlauhé, hranaté, jako ostatní na lysé

nebo srstnaté ; listy stídawé, apíkaté, srdité, do šípo-

wita pecházející, ostré, rohato-3lalorjé, ožilé ; api-
kv delší listUj nesaucí kwtv wrcholínatochomáené na
stopekách asi co kalich dlauhých; kalich uštw elip-

tinokopinatých. zakonitých ; koruna weliká, zwonkowi-
tá, u wnitr nánachowlá, wn bílá, s h tmawjšími žiha-

mi, nkdy celá nachowá nebo bílá; tobolka wejcovvitá.

— W Americe meziobratníkowé, nyuí wbec se sází w
krajinách mezi obratníkoma položených. We wlasti kw-
le poád, u nás w srpnu a záí. Tf.

Bambule jejf w ieenýcli konriná<li potíebnií se jako u nás
zemáky. Twaru obyceine j.sau kolníkowitélio, 'I"— dlauhé, spina-

W brunátné nebo žluté, u wnití- bílé, dužnaté, sladké. W krajinúcli

ciiUdníjšídi pozbýwají luiti. Jedí je w popelu peceaé nebo jiným
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zpftsobem pistrojené ; inaiiku z nlcIi dobytau potebují na cliléb íí

pálení nápoje silného.

P. kúllatd. J. Turpelhum /. Broivn. Convolvulus

Turpelhum Lin. Plenic t. 205. Koen složený z wlwí 5'

dlauhých, na \" tlustých, plaziwýeh, ernawých, koraii

tiustau, wo hndau, ralénalau odných ; lodyhy aullé,

šlahaunowité, mnohé, dole narezawlé a dewnaté, na

prst tlusté, nahoe toiwf', zelené, hranaté, po hranách

hlanau úzkau kídlaté, pýité ; listy srdité, tupé, kra-

tice zakonité, útlé, bloplsnaté, dolení nejvvíce rohaté,

hoeni nejcelejší; apíky po kraji kídlaté a lak jazý-
kowité, šediwé, kratší listu ; stopky oblé. delší listu, do-

lejší innohokwété, hoejší ikwété ; kalich listenoma wej-

itýma zastený; koruna twarcm a welikostí jako oplel-

níka plotního: blizna hláwkowitá ; tobolka necele dvojdíl-

ná. — Na místech wlhkých, stinných Indie wýchodní,

Ceylonu , Nowého Hollandu obratnikowého. Kwéte w
beznu až do erwna. "^

.

Koen turbilnivijm ili tnrhit (radix tiirpetlii) nazwaný , za

Cerstwa inléf natý, druhdy w lékastwí welmi se wážil
;

potebowalí
se na kusy rozkrájený a usušeny, bu kúra s ni~ho slaupaná. AuCinek

j«st poišCowati. Nyní se ho ale neužíwá.

P. jalapa .1. Jalapa Parsh. Convolvulus Jalapa MUL
Plenk 1. i) 4. Drsfont. ann. mns. '?. t. \0. 41. Dasseld. 8.

t. 1. 8. Rostl. 11. ob. 27. Koen hlízowitý, zakulatlo-

wetenowitý, dužnatý, bílý, mlénatý, 12— r>0 liber tžký,
dole rozdlený w mrcasy nestejné, kolinojdaucí, z horejškíi

wypauští mnoho lodyh šlahaunowitých, árkowaných, z

mládí erwenawých, wtewnatých , hebkých, na konci

huatých, 18—20' dlauhých; listy stídawé, srditowej-

ité, píswraskalé, na rubu huaté, celé nebo lalonaté,

žlázkau rnalikau ukonené, JS — 30"' dhuhé a lolikéi

široké; apíky bradawinaté , í)— ló " dlauhé ; stopky

zdélí apíku, úžlabíkowé, ojedinlé, na konci se 2 bra-

dawikama, z nichž wynikají dwa listeny malé padawé
;

na každé stof)ce kwt I—2 nebo wíce ; kalich V2palc-

ný, pýilý, uštw hlubokých, vvejitých, tupých ; koruny

trubka oblá, ii wníi íialowá, wn lilákowá, 21" dlauhá.

kraj i' široký, zwonkowitý, bílý a íialow žíhaný, ušlúw

okrauhlených, nepatrných ; tyinky nitek doUí (idowé

huatých; blizna zpleštilá, 2laloná; tobolka zwící lisko-

wého oechu, íchlopná, 3— Ipauzdrá, pauzdra o 1 —

2

seuícncch, winau na palec dlauhau obrostlých. —W Me-
xiku, obzwlašt okolo Jalapy, odkud i jn)éno j též w
ílcoryii a Florid. Kwlc w lél. 'H-.
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Od ní podiodí ícoen jalopowý, z nShož wydob5'wá ae prysky-
ice taktéž pezdná. Koen picliází celý, naezaný, aby snadnji
wys( linul anebo na kotauCe rozkrájený; zapádiá |)rotiwn, cliutná oste
a hnusn ; na stolici siln žene.

P. horní. J. Purga Wender. Diisseld. suppl. 3, t.

13. Podobá se pedešlé; listy její jsau ostejší, koru-
na co granát erwená, s bledšími paprsky, 3" dlauliá,

kraje 2" širokého. — W Mexiku we wýšce 6000' nad
moem w lesech. Kwéte w srpnu a záí. "if.

Od dáwna prý koen její pod Dázwem jalajiowébo do Ewropy
30 piwáží a w lékastwí potebuje.

P. ivodoklenolislá. .1. platanifolia R. et Srhull. Pa-
lates Faiill. Z. 1. II. C, Pluk. alnt. t. 167./. 3. Po-
dobá se p. jedlé. Oddenek plaziwý , bambulatý; na
celá krom apíkw nejlysejší ; lodyba oblá ; listy srdi-
té, 31aIonp: íalokw pobonícb zubatorohatýcli, kopi-

natých, užších, prostedního delšího, širšího, nejcelej-

šího, zakonitého, 2
" dlauhé a wíce, no rubu siwé, zele-

né, po žilách nachowélé ; apík kratší listu, idkochliípý ;

stopky listu kratší, dolení 3-, hoení Ikwté, na konci
ztlustlé, stopeky sotwa zw^ší V2" j kalich lupenw po-
dlouhlých, pístejných, štiinau ukonených, lysých ; bii*

zna hláwkonitá. — W Americe jižné. T^-.

Bambule jeho jedí jako bataty.

P. poislkvd. J. cathartica Poirr. Lodyhy zelinné,

toiwé, dol wisící a zem se dotýkající wyhánjí koe-
ny ; listy obšírné, odlehlé, dlauhoapíné, srdité, 3la-

loné : Íalokw nestejných, poboních vvejitých, krátce

ostrých, koneného wejitokopinatého, zakonitého ; a-
píky dlauhé ; stopky úžlabíkowé, obyejn íkwlé; kw-
tv weliké, pkn erwené ; trubka koruny tlustá, nafau-

klá, dole ztenená, wálcowitá, í" dlauhá a delší, bledé
zelená; kraj obšírný, ólaloný; tyinky prodlaužené

;

blizna hláwkowitá. — Po místech wlhkých na Domingu o-

strowu.
Dobýwajf z ní sfáwu pryskyriCnau tuhnancí, jízto užíwají we |

wlasti k poCišfowání, které niiiže se státi pílišným a tudy nebez-
peným.

P. nachowd. J. purpurea Lam. Diet. se nat. ad. 3.

1. 48. Convolvulus purpureus MUL C purpureus major
Bot. mag^ t. 113. Koen letní; lodyha toiwá, 6— 8' wy-
soká, wtewnalá, jako stopky a listy pýitá: listy srdité,
apíkaté, nejcelejší ; stopky pínié, mnohokwté, plodo-
nosné ztlustlé a nachýlené; kalich dole mrtnatý ; koru-
na nálcwkowitá, IVj— 2" dlauhá, nachowá, (ialowá, mo-
drá, ržowá, bílá a obyejn na jasnjší pd w kraji s
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h paprskv Imawými ; tobolka kulowatá, lysá. — W tep-

lejší Americe ; w Americe sewerné zdiwoelá. Kwte w
erwnu až do záí.

U nás w zahradách obyCejnau ozdobaa.

P. Jialowá. J. violacea Lin. Quamoclit Pliim. ic.

93. /. 1. Convolvulus major Sloan. I. t. 98. y^ 1. Po-
dobá se k pedešlé ; listy srdité, nejcelejší, weliké, dlau-

iioapinéi kwty shlauené ; koruny nerozdlené. — W
Americe jižné.

Zwaenina z ní udlaná neistotu a hlísly zpodeiii wywozuje.

P. pomoská. J. maritima R. Bronm. Convolvulus
iiiarinus PLum. am. 1. lOi. C. Pes Coprae Lín. C. ma-
ritinms Herm. lugd. t. 175. Schouanrjaadamboe Hhced.

2. t. 57. Lysá; lodyha oblá, položená a plaziwá ; listy

píokrauhlé, na konci wykrojené nebo 2laloné, delší

nežli širší (asi 8'/V' dlaulié, VW široké), tlustnunké, dole

klínowité nebo uaté, nahoe we wýezu hrotité, jinak

nejcelejší, na žíle hlawní wezpod a dole obak žlazau o-

})atené: apík delší nebo kratší listu; stopky úžlabíko-
wé, ojedinlé, apíku delší, 3— (ikwété, oblé, nad pro-

.síredkem rozdlené, a tu s listenoma malýma, šídlowi-

týma ; kalich ušlíiw wejitých, pihrotitých ; koruny dost
wcliké, zwonkowité, nachowélé; tobolka zakulatolá ; se-

mena 'i, huatá. — W Indii w^chodní a západní, w lira-

mMí a na INowém Iloilandu.
W Brasilii k potistowúní j( už(wa){.

Podadí 2.

IVYIVINUTCOWITÉ. EVO LVULACEA E.

Wywihutec. EvOLVULtS.

Kalich bdílný. Koruna píkolowitá, asnatá.
j
yi-

nek ;>. Wajeník 2pauzdrý ; pauzdcr 2wajen)ch. nél-
ky '2, dwojdílaé; blizny jednoduché. Tobolka chiop-

nitá.

}y. kuiimorowý. E. alsinoides Lin. Convolvulus al-

sinoidcs Bann. zfifl. 9. /. I. 1. G. /. I. Koen lelní ; lo-

ílyhy autlé, položené, píwélewnaté, pitlaené chlupaté,

Upalené ; listy wajené, písedawé, nejtupjší, na líci

lysé nebo lysaunké, na rubu srstnaté } stopky ižlabí-
kowé, 2— ííkwété, co list dlauhé nebo delší : tobolky sc-

hnuté ; koruna Srohá, \"' široká, bledé modrá, s iiwz-
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dau erwenau, líbezn zapáchající a na weír se zawí-

rající. — W Malabaru, na Ceyionu a INowém Hollandu.

Kwte w erwnu a lipnu. T^.

Zwareniua z nati pomáhá w zimnicedi a neduzícb bišnídi.

ŽiwiCxATKA. Chessa. Harzkraut.

Kalich ódílný. Koruna nálewkowitá : kraje ndílné-

ho, s ušty rownými. Tyinek 5 njících. Wajeník
2pauzdrý : pauzdra 2semenná. Cnélky 2, s bUznami hláw-

kowity^mi. Tobolka I—4semenná.
Z. ohccnd. C. cretica hin. Siblh. t. 2bG. C humi-

fusa Alp. cent. 1. Ió6. Lodyha asto rozestená, twrdaun-

ká, dole dewnatpjící, nad dolejškem rozdlená na wt-
we mnohé, strídawé, oWé, srstnaté, opt rozdlené, srst-

naté, o—6" wysoké ; listy strídawé, sedawé, drobné, na

hlawních wtwích asi 2'" dlauhé, wejité, ostré, srstnaté,

blawé ; kwty z úžlabíek konených wyniklé, smstna-
né w strbauly drobné ; kalich uštw wejitých, píhed-
wábnatýcb, zdélí koruny zažlutlé; tobolka wejcowiiá, Ise-

nienná. — Po slatinách w Prowincii franeauzské, Itá-

lii, na Krét, Kwte w erwnu až do záí. O.
Chuti jest slané a trpké : jindá potebowala se ku hnání ua

mo a zacelení ran.

ád 149.

KOKOTICOWITÉ. CUSCiJTEAE.

Kalich prostý, o-, ídko 4dílný, stálý. Koruna pod-
plodni, prawidelná, srostloplátená, asto asnatá, wa-

dnaucí, zwonkowitá nebo bakowitá, na kraji 5-, ídko
4dílná, w paupti stechowitá. Tyinek á, ídko 4,

z trubky korunowé wyniklých, s ušty korunowými stí-

dawých 5 dole u tyinek anebo hlaubji obyejn to-

likéž šupinek tyinkám stíných. Wajeník 2pauzdrý :

pauzder dwauwajených. Cnlky 2, jednoduché, ídko 1,

8 bliznau na dwé klanau. Tobolka 2pauzdrá, nad dolem
obíznutá

;
pauzdra 2— Isemenná; pehrádka tenká po

ose pukající. Kel oblý, dlauhý, zkraucený, obwodní, bí-

lek obwinující ; dlohy žádné.

Zeliny prížiwné, toiwé , lodyh nifowitvch , neklaubnatýcli.

Listy supinowité, strídawé. Kwety oboiaké, prawidelné, w chomáe,
strbauly nebo klasy nahromadné.

Dosawád náleží sem jediné pokolení o 24—25 rodech, jichžto

polowika náleží koninám uieziobratníkowým, druhá ale podnebím
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infrn5'in wSech zeinC dfl&w. Nkteré potebují w lékaTstwí. Pížiwné
rostauce na jin^di rostlinácli stáwají se obtížnau biieií, která se žiwí

efawauii tecli rostlin, nejsauc koáním w zemi upewneua.

KOKOTICE. CUSCUTA. FlACHSSBIDE.

Známky naduwedené.
K. hubilcn. C Epilinum IVeihe. Rcichenb. ic, t. óOO.

Lodyha nejjednodušší, zelenaw žlutá, místem poervve-
nalá ; strbauly bezlistenné; kalich dužnal}^ šáwnatý,
blawý, drobnozrný, zwonkowitý, dopola na patero kla-

ný : uštw širokowejitých, ostraunk}ch \ koruna bako-
witá : trubka píkolovvitá, dwakrát delší kraje ózubého,

bélawá, asto erwenaw nabhlá ; šupinky pod tyinka-
mi pímé, k trubce korunowé pitlaené ; tobolka skoro
kulowatá, 4brázdá* — Na inu obecne'm wšude, kde so

on sází. Kwte w lipnu a srpnu. O.
Již stut-í znali skodliwost té rostliny, ježto rozmohSi se in&ze

celé leniSt |)oliuliiti ; otáCejíc se okolo lodyli a škrtíc je psobí, Ža
burawjí, wadnaii a nedlají lýka ^ili wlákna.

K. ohfcná. C. vulgaris Pcrs. C. europaea Lin. Fl.

dun. 1. 199. Plenk (.. 70. Rostl. 2. 23. C filiíormis Lam.
C. tubulosa Presl. Kokotice Mal. Háj. 383. — ird.Wi.
Koen má, pokud neehyiila se njaké rostliny, jenž pak
nepotebným jsa hvne : lodyhy co tenký šoagát tlusté,

oblé* lysé, wlewnaté, žlutawé, nebo naryšawlé, po by-
linách se pnaucí a toící; na místech, kde lodyha a její

wtwe se otáejí, jest silnjší, polooblá, na stran ploské,

k bylinám obrácené, bradavvikami jcdnoad hust po-
sázená, kterými k rostlin pewn Inau, a z ní šáwy k

obžiwcní swému ssají; listy žádné, ledaby šupiny u roz-

wtwení lodyhy stojící jimi jmenowal, kopinaté, ostré i

kwty tu a onde z wtwí wynikající jsau sedavvé, nej-

astji stopkaté, w klubko nahromadné ; kalich na pa-
tero nebo na twcro klany : uštw wejitých, ostrých,

zdéli polowiné koruny, erwenawý, zaxlullý ; koruna
krátce zwonkowitá : trubky wálcovvité, co kraj dlauhé,

kraje o uštech rozložených, wejitých, ostrých, bílých \

tyinek h— 4 » blizny 2, ostraiinké ; tobolka kulowatá,

dole kolem pukající a tudy wikem se otwírajicí. —

•

INa rozdílných rostlinách n. p. chmelu, žáhawce, konopí
atd. Kwte w lipnu až do záí. O.

Nat diuti náostré drubdy w lékarstwí se potebowala.

K. menšú C. Epilhymum Murray. Fl. dan. 1. 427.

Plfnk 1. 71. C. europaea Sinilh Lam. t. 88. Diet. se.

nat. /. 13. /. 8. C. europaea § Lin. We wšech dílech
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drobnjší nežli pedešlá ; lodyha co wlas tenká, na wt-
we rozdlená ; Irubka korunowá co kraj dlauhá a šupi-

nami klíuiavvýrni /awená. — (Na rozdílných rostlinách

jako kruince, wesu, mateí daušce, pryšci a jé

Poteljowala se jako pedešlá.

ád 150.

LEPICOWITÉ. HYDROLEJCEJE.

Kalich Sdílný, w paupti stechowitý. Koruna pod-
plodní, ódílná nebo na patero klaná, w paupti chlop-

nitá. Tyinek 5, nakorunowých, s ušly korunowými stí-

dawých. Wajeník jednoduchý, 2pauzdrý : pauzder mno-
howajených. Cnlka hluboce 2dílná : blizny asto pa-
likowité. Tobolka 2pauzdrá : pauzder ninohosemen-
ných. Semenice slaupowitá, prostá nebo s pehrádkami
srostlá. Kel w bílku vvztyený, pímý ; koínek délky po-
lowiní kle celého, s dlohama polooblýma.

Podke nebo byliny wodnosfawc. Listy stfdawé, nejcelejší,

bezpalisté. Kwty obojaké, prawidelné, úžlabíkowé, ideji kone-
né, ojedinlé, dioináené nebo klaseué.

Dosawád znají 15— 16 rodftw (we 4 pokoleních), nejwEtlfrn dí-

lem Americe obratníkowé prináležejícícii ; málokteré za obratníkeui
w Americe a Asii.

Lepíce. Hvdroi.ea.

Kalich Sdílný: uštw šídlowiiých, nestejných, hua-
tých. Koruna kolowitozwonkowitá : trubka kratší kali-

chu, kraj obšírný, ó— Idílný, rozložený, ušlw weji-
tých, naléhawých. Tyinek ó— 6, zdola trubky korunowé
wyniklých; nitky srdité; prašníky stelowité, kiwé.
Cnlky 2, ídko í?, odstálé, píkiwené ; blizna uatošlí-
towitá. Tobolka wejcowitá, 2chlopná, 2-, ídko 3pau-
zdrá, kalichem obklíená. Semenice 2, kulowalé. Seme-
na drobná, stechouitá.

L. trnalá. \\. spinosa Lin. Lam. t. 184. y. 2. AnhL
t, 110. Diet. se. nat. atl. ''\. t. 50. Koen dewnalý, wy-
paušlí lodyhu pimau, Sstevvínau, stídaw wtewnatau,
jakož i listy srstnatau a lepnatau ; listy stídawé. sedawe,
kopinaté, osti c. zdélí 2"; w úžlabíku každého listu trn

lepnalý, tuhý, nejostejší ; kwty konené, píchocholie-
né, jichžto každý u zaátku stopeky nejkratší opalen
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listenem šupinowiiym ; koruny modré. — W Americe
jižné na místech mokrých a hahnitých. li-

WSecky díly její jsau hoké.

ád 151.

píploWITE. BORAGINEAE.

Kalich prostý, ó-, ídko 'ídilný nebo ólupenný, stá-

lý. Koruna podplodní: kraje ódílného, ídko sdílného,

slejnhí) nebo nestejného, s ušty w paupli stechowilý-

mi, ústi asto šupinami opateného. Tyinek z trubky

korunow wynikiých tolik co uštw korunowých,, s nimi

stídawých, prostých. VVajeník 4— 2pau/.drý, nebo wo-
reky 4, Ipauzdré, nebo 2, Ipauzdré, na teri posta-

wené ; pauždra jakož i wajeníky o jednom wajeku
wisutém. nclka i, celá nebo na dwé klaná, ídko n-
kulikkrát sochatá, z konce wajeníka jednoduchého nebo
mezi woreky wyniklá. Plod jednoduchý nebo složený,

prwní peckowice 4—Spauzdrá, nebo pometáním 3— 1-

pauzdrá, druhý z twrdek 4 oddlených, ídko po 2 sro-

stlýcii. Semena bezbílcná nebo tenkobílená j kel row-
n)'» ídko kiwý, s koínkem hoením.

Zeliay, byliny, ke n«bo struníky, wodnošnwé. Listy strída-

wé, nejrelHJsí, be/.palisté Kwty ol)ojak, prawidelné, iídCeji ue-
prawidelné, l)ii w užIabíCkádi ojedinlé, latnné, dioclioliCené, bu
£astji konené, na klasedi jeduostrannýdij ped rozwitíni podwi-
nutýb, nfbo nu liroznedi.

Z toho ádu (losawíid wíce 700 rodiw (w 40—50 pokoleuídi)
zoají, kter^di bylinné n pudkowitó pináležejí polo/emi sewernéino,
kowité ale a stromowité rostau mezi oltratníkonia. Prwnídi hí.í pe-
welmi mnoho Kwropa jižná a Asie prostední Pro prwek slizký jsau

uinolié w lékastwí užitePné ; koeny nkterýdi mají barwinti Perwe-
nau ; nkterýcti listy se jedí, málokterýdi ale owoce. KwCty mnohýtii
pSkoé a skoro w$edi bezwonné.

Podadí následující.

\J SEBESTENOJrnií Wajeník jednoduciiý, z

konce nélku sochatau wypaustéjící ; blizoy 3. Plod :

peckowice nerozdlující se, 4-, pometáním 3— Ipauzdrá.
Semena bezbílcná. Dlohy tlusté, swraskal.

1) OTOmKOWlTÉ. Wajenik jednoduchý, se

twcrem šwii, na konci wypaušljící nelku. Plod na 4

twrdky se rozdlující, dole ploché.

3; UZANKOfnrÉ. Twrdky 4, na nlku stálau

pi-irostlé.

\) PIPLOjnrit. Twrdky 4. na leri podplodaím
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pirostlé, dole kraužkem napuchlým, árkowilým, du-

tým opatené. Cnelka prostá, z tere mezi twrdkami wy-

niklá.

hj KAMÝKOJFITÉ. Twrdky 4 na teri podplod-
nim pirostlé, dole ncwyhlubené, anobrž zpodkem plo-

chým nebo wypuklaunkým pipewnné. Gnlka prostá,

z tere mezi twrdkami wyniklá.

Podadí 1.

SEBESTENOTFITÉ, SEBESTENEAE.

SeBESTEN. SeBESTEHA. BROSTBEEnE.

Kalich zwonkowitý, nebrázdowaný, prostý, stálý.

Koruna uálewkowitá, padawá. Tyinek 5. SVajeník na
podstawce 4boné. Cnlka 1. Peckowice kalichem pro-

stým, koflíkowitým, dole w trubku králkau ztsnným
dopola zahalená, wejcowitá.

S, obecný. S. Myxa. Cordia Myxa Lin. Plcnk t. 1 1 6.

Lam. t. 96./. .3. Hayn. 9. /. 33. Sebesten Mat. Háj. 77.

— Wel. 90. Strom mírné wýšky; kmen tlustý, béla-

wý ; kra tlustá, lupkatá, ernošerá, arami erwenými
znamenaná, zápachu silného mýdlem ; rozhy popelawé ;

listy rozlraušené, apíkaté, wejité nebo podlauhlookrau-
hlé nebo okrauhlé, hned na konci zaokrauhlené, hned
zakonilé, wesms twarem promnliwé, dost weliké (ó"

dlauhé), na líci tmaw zelené, na rubu bledé, zmládí
pýité, pak šerpiwé, 3žilé, po kraji celé nebo wykrajo-
vvané nebo zejkowané; kwly blostné, málo wonné, mno-
hé, na lat nejodstálejší, obšírné; kalich krátký, wálco-
witokoflíkowitý, o 5 zubech ostrých 5 koruna 5— Guštá,

po kraji maliko podhnulá
;
peckowice dužnalá, alespo

zwící oliwky, ernawá
;
pecka jediná, ostrá, podluhowa-

tá, 4 boná, hluboce brázdowaná, 2-, ídko 4pauzdrá. —
W Indii wýchodní, w Egypt ale od nejdáwnjsích a-
sw se sází. Kwte w jae. 5*

Owoce její (iiiyksinky) se jedí, akoliw cpajl ; též do soli a
octa se /.adCláwají ; w lékastwí ped asy pro jejich sliznatosf se
užwaly proti kašli a zanícení iirdla. Koen, kiira a list potebují s«
proti hryzení a zacpání stolice. W Egyptu a w Sicilii, kdežto se
sází, dlají z dužniny peckowicowé lep na ptáky.

S. crweiiý. S. Collococca. Cordia Collococca Lin.

C. §labra Lm. Ceraso aííinis Sloan. 2. t. 203./. 2. Strom
mírný, bO' zwýší 5 kmen ztlauští muže, s wtwcmi roz-
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raušenymi ; listy slídawé, apíkaté, wejitopodlauliló,

nejcelejší, dole ztenené, na konci zakonilo neb oslré,

iwraskalé, ohak skoro lysé, (>" dlauli»^, ó" široké'; cho-
.•h(jliky konené, bwné, pílatovvité, stopek weiewnal} rli,

nejnestejní'jšírli ; kalich u wnit plsnatý ; koruna mírné
v«'liku!íti, nálewkowita, ušlíiw došli hlubokých, mkká;
)eckowice jasn erwená, sli/.natá, hunalá, s peckau swra-
;kalau, bílau. — iNa .lamaice. 5«

Pcrlinky dužninu peckowicowau rády žerauce tuPnSjí.

S. pízmoivij. S. Rumphíi. Cordia Hutnphii Olicn.

\'ovella nigra Rumph 2. /. 15. Slrom o kmenu jedno*
luchém nebo mnohonásobném, zprohybaném ; lisly dlau-

loapíné. podlauhlowcjilé, wykrajovvimé, zakonilé, T"
ilauhé, \" široké ; kalich 3zubj, u nnil plsnalý ; kwét
ako durmanowý, nuiohcm menši ale, žluly, neivon-

lý ; peckowice zwící lí-ešné o pecce ernawé, d'ulka«

é, \ — ópauzdré, pauzdra o I semen. — W Indii wý-
L*hodní. 5-

Kmen nkdy ztlauStí 2 iiiužuw inú dfíwí oediowéinn podobné,
^ernawé, pížiiiein zapáihajfc ; a{;koli leliko a liaiihowilo, prcce jest

rwaiiliwii; dfílajf z nClio koly, o niriiž zciiikowé lírí, že mnnlié
itl stworení sweta stojí, ales|)i)i widti jidi w zemi, kdežto od 100
•okíiw není žádnélio staweuí. Kusy ferné, iiierhuwanú hledají na sto-

lce, podnožky, truMíky.

StÁLKC. (lERASCANTHIlS.

Kalich Irubkovvity, mnohobrázdý. zubatý', stálý. Ko-
runa epicowilá, na patero klaná, zmázdrowatjící, slá-

á. Tyinek ."), zd(jla trubky korunowé wyniklých. Pec-
kowice kalichem nahoe zawenym docela zaslíená, po-
tila uhlowálcowitá, wyschlá.

St. kopinah). G. lanceolaius. Cordia Gerascanlhus
/flfr/. nm. \lh. /'. Mi. — ptrf. 1. '259. /. 12. Geraschan-
lus P. Broiím. (. ?5>, /. 3. Slrom pímý, ztepilý, kmen
•SO' zwýši ; smítky oblé, obzwlášt na konci jakož i roz-

hy šediwé jakoby otrubami, wlastn plstí králkau, hu-
slau, rhundelikowanau ; listy stíídawé, Vapíkalé, kopina-
fowejité nebo kopinaté, ob.ik ztenené, tlusté, kožoni-
1^. píízakonité, tupé, liroiíkem n»kkým ukonené, na
líci imaw zelené, ridce jakoby otrubann (chundelíky)
plsowýnii poiriiiišcné, na rubu bledší, podobn obzulá-
!>i mladší ofrtibnalé, ím šediwjí ; lata konená, obšír-
ná, skoro l' dlauhá, hustá, nejsloženjší, wlwiky pro-
dlauzené, ncsaucí na utwikách kwty w sirbaulv na-
hromadné, nejkratšejí slopkalé ; lislenv kopinaté, pod*

10
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kwtní árkowiló, šediwé ; kalich asi 2" dlauhý, lObráz-

y, sedoplstilý, luhy, .zubý, s rhoboly okrauhlenými ;

koruna Irubky co kalicli dlauhé, uštw 4

—

h, kopinalých,

nejlupejšich, co Irubka dlaubých ; tyinky w úslí liuíia-

té; wajcnik zakulally, 4 brázdy, mabcíký, na podstawce

4hrané, dole lenší. — W lesech na Jamaice a ftlarli-

nice. 5-
Díwí (boÍ8 de Cliypre) welmi sobe wáží, uppochybn jtroto že

jako prawé riižowé ržemi za])á(:há.

Obdu2. Cordia. Cordib.

Kalich trubkowitý, 5—Gzuby, stálý. Koruna nálew-

kowitá, pínestejn na patero neb na šestcro klaná. Ty-
inek 5— 6—7. Cnlka 1. Peckowice dopola srostlá,

s kalichem zwelieným, ztlustlým, zdužnatlým a sáw-
natlým, dopola prostá, a hoení ástkau kalichu za-

halená.

O. obecná. C. Sebestena Lin. Jacq. am.pict, t. 44. Cor-

dia Plum. ic. 105. Sebestena scabra DUI. cltfi. t. 255.y. 331.

Caryophvilus Sloan. 2. t. 164. Strmek pímý, ozdobný,

listnatý, iOstewíný, asto z koene samého kn)enw n-
kolik wtewnalých wypauštející ; listy stídawé, apikaté,

wejité, podiauhlowejité, okrauhlowejité, neb okrauhlé,

tebas na pí dlauhé a 5" široké, tupé, hrotité, nejce-

lejší, wykrajowané nebo zubaté, na líci pilehaw mrt-

naté, na rubu síkowanožílnaté, po žíle ídko nirtnaté

;

apík sotwa '/e délky listowé ; hrozny konené, wrcholí-

kowité, pi-ímé ; stopky a jejich wetwiky, jakož i kalichy

plsnatopýité a pitlaené mrtnaté, bezlistenné; kvvty

málo woawé, pemnohé, ozdobné; kalich trubkowitý,

"^W dlauhý, nepatrné prauhowaný, 3— 4—ózubý : znhw
nestejných, wejílých, ostrých, pímých ; koruna n)ini-

owá ; Irubka asi i" dlauhá, pes prostedek stejn tlustá,

pák se rozšiující, kraj skoro 1" široký, dopola na pa-

tero neb šestero, ano i na sedmero klaný: ušlw okrau-

hlých, swraskalých, wn pýitých, zcjkowaných; tyinek
obyejn 6, ideji 5 nebo 7, co trubka korunowá dlau-

hých ; nlka delší tyinek. — W Indii západní a w No-

wé Kartagen we krowí na pomoí. Kwte w erwnu
až do srpna. 5 •

Owoce bílé a jablkem zapárliající jedí.

LuKozEw. Cerdana.
j

Kalich trubkowitý, lOpauhowý. Koruna nálewko-i
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wilá, kraje ódilného. Medník išowity, obkliující wa»

jcník. Blizny 2, na dwé klané. Peckowice podluho*
watá, Ipauzdrá, Isemenná.

L. obfcnij. G. alliodora R. ct Pav. t. 184. Strom
ztepilý ; kra erstwá a listy zapáchají esnekem ; listy

podlauhlé nebo wejilé { kvvty lalnné. — W Peruwii

na bájích. 5*
Listy místo esnekn potebují do jídel. Páry z kmenu, kdyí se

ezá, urážejí oPi. DrobníCtí inrawenci zežírají listí.

Podadí 2.

otoníKOÍVITÉ. TOURINEFORTIEAE.

Krabil. Ehketia Ehketib.

Kalich hluboce na patero klaný. Koruna nálewko-
uiiá, na patero klaná, w ústí nahá. Tvinky njicí.
Cnélka s bliznama tupýma. Peckcnvice o 2 peckách
4pau7.drých, 2senienných. Semena bílcnatá.

K. šiáwnahj. E. succulenta Dici. se. nat. all. 3./. 47.

Beureria s. Jacq. am. picl. t. 42. Strom na .lainaice zwýií

20— 4)'. na Marlinice \h' a zakrsalý ; kra rozscdalá ;

listy stídawé, pezimující, wejilé, nejcelcJM hladké ne-

bo šerpiwé, pícabaté, tupé neb ostré, 3"
i wícc dlau*

hé, dole ztenené a po rapíku krátkém, belawén) skoro
sbíhawé ; chocholíky bévvné, konené, s nkolika listy

kopinalými ; kwéty libovvonné ; kalich wálcowiiý. lysý :

ustw obwojitých, po kraji schnutých, priirerabalých

;

prašníky podlauhlé ; blizna zplešlilá, 21aloná \ pecko-
wice kulowatá, hladká, zwícf hraciiu, pomaranowí^i. —
Na Jamaice a Antillách. 5*

Owoce sladké jest oblítjené ii drtí a diwodiflw.

K. tinolisiij, E. linifolia Lin. Trciv Ehr. t. 24. Sirom
zwýší 20— 30'; koš hustý, podluhowatý; listy stídawó,
wajené, tupé, dole ostré, nejcelejší, lysé, asi 4" dlau-

hé, asi co '(,-, ic délky široké, síkowanozílnaté ; íapík asi

*li? celého listu dlauhý ; kwély pemnohé, drobné, blo-
stné, dost silné wonící, rozpoí.tawcné na latu konrnau,
dost hustau, nojly8CJf.í ; kalich dopola na patero klaný,

zwonkowiiý : ušlw tupých, wejilýchi koruna kalichu

dwnkrát delší : ušlw ochlíplých , wejilých , tupých,
málo delších swé trubky ; tyinky trochu kratší nežli

koruna a z jejího dna wyniklé; wajeníky wcjité ; nel-
ka zdélí tyinek s bliznau dwojnásobnau, tupau } scrne*

10*
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na 4, lu naddutá, lam hranatá. — Na Jamaice a Kn»
b. 5.

Owocft zwícf bezinek a žluté jest opateno sladkau diižninau, a

protož je dti rády jedí.

SwiTAUN. ToURNEFORTlA. ToURNEFORTIB.

Kalich ódilný. Koruna epicowitá nebo príkolowi

tá, w úslí nahá. Tyinky zawené. BUzna štílowilá, pí-
homolowilá. Twrdky zbobuielé o 2 peckách 2senien-

ných.

S. hrubolistý. T. cymosa LÍ7i Jacq. rar. 1. 31. Ke
9stewíný ; rozhy písmaknulé, lysé, íiranaté ; listy roz-

traušené, stídawé, wejilé, ohak ztenené a ostré, nejce-

lejší, lysé, asi 6" dlauhé, 1— 2" široké ; apíky palcné ;

klasy dlauhé, wisulé, rozewené, wtewnaté, nejlysejší,

konené a žlabíkowé, dohromady skládající chocholík,

rozsochanó ; kwty sedawé nebo na nejkratších stope-
kách ; kalich hluboce rozštípený na uštw 5, kopinatých,

ostrých, pýííkowanýchj asi 4krát kratší nežli trubka ko-

runowá, "i"' dlauhá, pýíkowaná, na níž kraj Sdílný ušty

wejitými, zakonitými, nejostejšími, trubky dwakrá-
te kratšími, rozloženými, barwy plcowé. — Na .Ja-

maice. 1^ .

S. ncjsmradlawéjsi. T. foelidissima Míli. Piltonia ra-

cemosa Plum. ic. 220. Podobá se pedešlé, liší se ale tak-

to : listy na konci toliko ostré, aniž jako pedešlé za-

konité, na líci pýiloplsnaté, našediwelé ; klasy nejdel-

ší, odstálé, na konci podwinuté, pemnohokwété, dla-
jící chocholík 3krát sochatý, pímý ; kwéty sedawé, je-

dnostranné ; kalich uštw kopinatých, ostrých, blopýi-
tý ; koruna trubky trubkowité, díwe skoro u prosted
baaté, kalichu 3krát delší, nahoe blopýité, kraje pod-

hnutého, s ušty okrauhlými, tupými ; nélka nedosahuje
polowiné trubky korunowé ; blizna polokulowatá. — W
Mexiku, na Jamaice. '^.

Naf její smrdí jako parožnatec obecný.

OtoCník. Heliotropium. Sonnenwende.

Kalich .ódilný. Koruna epicowitá nebo nálewko-
witá, trubky wálcowité, kraje bdílného, asnatého ; ústí

nahé. Cnelka stálá ; blizna hláwkovitá nebo na dwé kla-

ná. Plod ze 4 worek složený, nlkau ukonený, pak
na 4 twrdky se rozsýpající.

O. waniliowý. H. peruvianum Lin, MUL ic. 143. fíof.
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map. 1. lil. Wanilie (a kiw). Kíck 2' wysoky oe-

l)0 o ní'eo wyšší, pímý ; rozliv oblé, srslnaté ; listy strí»

dawé, kráikoiapiné, podlaulilokopinató nebo elipliné,

swraskalé, na líci rownobžn žebernalé a p}TÍtosrstna-

lé, aa rubu žebernalé, nikší, naseíliwélé ; klasy kone-
né nebo na pohled poboní, 3— 4 anebo množší na spo-

lené stopce, l" dlauhé nebo delší, bustokwlé, jedno-

stranné, podwinuté ; kwéty bílé, lilákowé nabéhló, líbez-

né wanilkau zapáchající; trubka sotwa zdélí kalichu, kraj

ušlw zaokrauhlenýcb ; Iwrdky píkulowalé. — W Peru-
wii, u nás pro jeho wni oblíbený w zahradách a /.a

okny, \.
O. cwropský. H. europaeum Lin. Jacq. aust. t. 207.

Otoník menši Mat. Wel. 449. Koen letní, wetenowi-
fý, zkiwowaný, nircasat wtewnatý ; lodyha pímá, oblá,

stídaw wlewnalá, wzhru srstnatá, šediw zelená \ listy

apíkaté, slidawé, wejité nebo podlauhlowejité, nejce-

lejší, na konci ostraunké nebo zaokrauhlcné, dole ostré,

na líci šerpiwé, zniládí též srstnaté, na rubu taktéž zí-
zené, toliko že žebra a žíla zsláwají srstnatými, obak,
obzvvjášt na rubu, šediwé ; klasy konené, 1" dlauhé, na
chocholiku dwakrát sochatém rozpostawené, zmládí pod-
winuté ; kwéty jednostranné, husté, scdawé, bílé; kalich

uštw kopinatých srstnatý; koruna trubky co kalich dlau-

hé, kraje z ušiúw wejitých, ostrých; twrdky nahnédle
rusé, swraskale ostrobradawiné. — VV Ewrop jižnjší
a na Kawkazit. Kwéte vv lipnu a srpnu, O-

Na zaliórklá tlnilidy w lékarstwf se potrebowala, ohzwlá§ti5
proti raku a u.sfknulí stnipaníiiui, nepoíJiyltrio protože klasy jsan swi-

nuté ; též wdiázela do prášku kýcliawiuélio.

Podadí 3.

V/.A^KOlVnÉ. CYNOGLOSSE \ li.

SthoSkk. Kchimospbhmum. Ioelsamk.

Twrdky 4, trojboné, po kraji uiékkoostenaé, hra-

nau wnitní na nélku piipewncné.
Si. obtcni). li. í.appula Lflim. Myosotis l.appula

hin. Statni f. 43. Koen ozimý, dlrewnalý, šedoerný,
obyejné wyhání lodyhu jcdinau, l" nebo wysokau,
píinau, diwe jcdnoduchau, pak ofi dola nebo toliko

nahoe wélewnatau, oblau, jakož i listy wzhru ('hhipa*

tau chlupy z bradawiek peinalých wyniklýnii, šudiwý*
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uíi ; fisiy str-ídawé, kopinaté, sedawé, ostré ; klasy doliro-

niady latu dlající, dlauhé, zmládí podwinuté; kwety ídké,
krátkostopené, maliké; kalich uštw kopitialýcli, jako list

chlupatých; koruna kalichu delší, kraje zwonkowité-
lio, barwv charpowé, liwzdau bílau nebo zlulau zna-

menaného ; plod pímý ze twrdek ty, jichžto kraje mají

dwojnásobnau adu ostnw hákem ukonených. — Na
škrobotinách, zdech, podlé cest po Ewrop a Americe
sewerné. Kwete vv lipnu a srpnu. ^.

SeiJíeija diytají se na šaty swými háky.

UžanBa. Gynoglossum. Hundszungb.

Kalich ódílný. Koruna krátce nálewkowitá, w ústí

zawená šupinami 5, kraje Sdílného. Tyinek 5. Twrdky
4, smáknuté, mkkoostenné, po kraji tupé nebo krajem
wlastním obraubené, bichem na nélku pirostlé.

U. lékaská. C olHcinale Lm. FL dan. í. ÍLil. Plenk

í. 79. fJajjn. 1. í. 26. Díissdd. siippl. 2. 1. 13. 14. Psí

jazyk Mni. IVel. 3ó2. C. Užanka. Koen ozimý, wete-
nowitý, hndý ; lodyha pímá. 2' wysoká, hustolistá, o-

blá, huíiatá ; listy nejdolejší eliptiné, tebas l' dlauhé,

w apík zaužené, hoení sedawé, z dola písrditého po-
loobjímawé, kopinaté, wšecky obak plsnatopýité, naše*

diwé, po kraji erabaté, ostré; klasy konené, ojedinlé,
zmládí podwinuté, bezlistenné; kwty na stopekách
dlauhých asi co kalich šálekowitý, chlupatý, jehoi ušty

podlauhlokopinaté, tupé; koruna špinaw erwená, nkdy
nachowá, ídko bílá, kalichu delší, ušlw na konci zao-

krauhlených; tyinky zaweué
;

plod s kalichem roze-

weným, twrdek zpedu plochýcii, krajem tlustaunkým,

njícím obraubených. — ÍNa škrobotinách podlé cest.

Kwte w kwtnu a erwnu. ^

.

Nat tená zapárliá iiiysinaii, a radila sb k zapuzení mysf ; ona
j^kož i koen jindá obyejoji w lékastwí se potebowala.

PUPENKA. OmPHALODES. OmPHALODB.

Kalich ódílný. Koruna repicowitá nebo nálew-

kowitá: trubky krátké, kraje odílného , ústí šupinami
5 tupými zauženého. Tyinek ú, w trubce zawených.
Twrdek 5, zplešlilýoh, obklíených krajem mázdrowi-
tým, wehnutým, košíkowitým bichem na nlku pi-
rostlých.

P. jarní. O. vrna Mocnch. Cynoglossum Ompha-
lodes Lí/t. Slarm f. 21. Bull. hcrb. t, '3^'0. Bol. laag. l. 7,
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Koen z oddenku úkosného nebo rownowážného wyhá-
ní lodyliy položené jalowé a pímé kwtaucí , !i— 4"

wysoké ; lisly apíkaté, pílysé, koenowé srditowcjcité,
Jodyhowé wejitokopinalé ; hrozny soehalé, cliudokwété ;

kwty weliké, pkn lazúrowé, s bílýnn šupinami \v ústí,

5 bílými árkami mezi ušty zaokrauhlenými, krajem roz-
loženým ; iwrdka obyejn 1. — W bájích a kowišlích
stinných, wlhkých po Ewropy jižné a dílem i prostední.
Kvvte w dubnu a kwtnu. ^.

Driilidy w lékastwí se potebowala, nyoí zstáwá ozdubau za-
lirad a okeo.

Podadí i.

PJPLOimiÉ. ANCHUSEAE.

BrUTNÁK. BoRAGO. BoaRETSCH.

Kalich Sdílný, rozložený, pokwtlý zawený. Ko-
runa kolovvitá, kraje rozloženého, ódílného, ústí s h šu-

pinami krátkými, tup wykrojenými, proii uštm po&tawe-
nými. Tyinek 5, w homoli klímawých. Tvvrdky 4, od-
dlené, na zpodin wylilubené, a tu krajem napuchlým
asna loárkowaným opatené.

B. obícnij. B. oíVicinalis Lín, Plenk 1. 77. Haijn. 3.

t. 38. Borák MaL. Háj. 3G1. - ird. 349. C. Koen let-

ní, na celá luhošttinatá ; lodyha zwýší I— 2', pímá,
wtewnatá > listy píswraskalé, dolení eliptiné. tupé, w
dlauhý apík zaužené. hoení podlaulilotliptiné, dole
/tažené, a apíkem širokokídlalým lodyhu objímající;
kwty na hroznech listcnatýcli, konených, díwe pod-
winutých, pak píniých ; kwty charpovvé, ídko erwc-
nawé nebo bílé ; ušly korunowé, wejité, zakoníte, plo-
ché. — W Lewantu, nyní wšude w zahradách, na ru-
mu a jinde zdiwoelý. Kwte w kwtnu až do íj-
na. o«

W zaliradái-Ii sám sehaii se wyséwá; list Cerstwý, 5áw:ia.
ty, okurkami zapácliající a (liutiiaifcí j«<l[ za salát; drulidy také
w lékastwí se |)otr-ebowal ; wubec ^ualaeuit wclikjiu muožstwítii
ludku.

Pilát. Anchusa. Ochsenzungb.

Kalich na patero klaný nebo dlený, podlauhlý, wál-
cowitý. Koruna nálcwkowilá : trubky dole hranaíé, kraje
na patero klaného, rozloženého, ústí zawencho šupinami



1110

5, klcniii^ini, klímawými, tupými. Twrdky 4, prosté, we-

/.pod wylilubené, a tu opatené krajem napuchlým, as-
naloárkowaným.

P. lékaský. A. oíTicinalis Lín. Plcnk t. 79. Fl. dan.

t. 512. Hayn. 1. 1. 2b. Wolowý jazyk Mat. Wel. 3óO.

Koen wetenowilý, vvn erný, ozimý, 1 nebo nkolik
vvypauitjící lodyh J— 2' wysokých

,
pímých, oblých,

listnatých, nahoe lalowit weiewnatých, iibelenatých
chlupy nejodstáleišími ; lisly kopinaté, ostré, neea-
balé, nejcelejší, hbelenaté, koenowé a dolení w a-
pík zaužené, hoení z dola píwejilého kopinaté; hroz-

ny krátké, na lodyze a wétwíoh konené; listeny weji-
fokopinaté; kwty na pekrátkých sloppkách : kalichy

hbcíennté, uštw kopinatoárkowitých ; koruna nacho-
wá nebo modrá, ano pleowá a bílá, kalichu dwakrát
delší, nálewkowitá, ušlinv zaoki^uhlených ; šupiny w ústí

wejilé, aksamitnaté; tyinky zawené. — ^5a škroboti-

nách podlé cest. Kývete w kvvétnu až do jesen. ^.
Celá rostlina sliznatá driiiidy w lékarstw se potebowala (her-

ba Biíglossi).

P. barwíský. A. linctoria Lin. Plcnk 1. 80. Hayn.

10. ^. II. Diisseld. snppl. 2. t. 1. Koen dlauhý, zwíi-

lý, s korau tisawau, dívvím žlutaw bílým, wypauští n-
kolik lodyh rozložených, 3 — 6" dlauhých, hbelenatých,
chlupy nejodslálejšínii na konci obyejn socháte ; li-

sly koenowé a nejdolejší kopinatopodlauhlé, šerpiwé a

hbelenaté chlupy z konce bradawiek wyniklými, listy

hoení mnohem menší, sedavvé, dolejškem wejitým pí-
objímawé, hbelenaté, s bradawikami malííkými ; hroz-

ny krátké, s listeny wejitokopinalými ; kalich odstále

Avn hbelenatý, u wnit srstnalý: uštw kopinatoár-
kowitých, ostrých ; koruna trubky kalichu delší, kraje

s ušty okrauhlenými díwe nánachowého, pak lazúrowé-
ho ; ústí nahé. — ÍNa Peloponesu, Cypru a Krel. Kwte
w erwnu a lipnu. "^

.

Koen (kra jeho) barwí na Cerweno, a tudyž se potiebtije k

eerwenSní mastí, olejw a lékw líiiowýcli ; drulidy proti wyražent-
náui a wíeduní (rad. Alcanae si)uriae).

KoSTIWAr. SyMPHYTUM. BlilNWUKZ.

Kalich 5dílný, pímý. Koruna wálcowitozwonkowi-
tá : trubky 5hrané, kraje pírozšíeného, ózubého, ústí

o 5 šupinách šídlowitýcli, w homoli klíu)awýcb, po kraji

Šlázqatozubatých. Tyinek 5, pod ústím wyniklých, a
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.šupinami pikrytýclí. Tvvrdky 4, prosté, wezpod wyhlube-

né, po kraji napuchlé a asnatoárkowané.
K. lékaský. S. oíTicinale Lín, Plcnk 1. 76. Fl, dan.

t, G6i. Hayn. 3. t. 37. Disseld. 3. t. 11. Swalník wétší

anebo kosliwal Mat. IVd, 33ó. C Koen wetenowilý,
welewnatý, wn erný; lodyha pímá, I— 3' wysoká, vv-

lewnalá, hbelenalá ; listy piswraskalé, srslnaté, dolení

a korenowé wejilokopinaté, vv apík zaužené, hoení a

podkwtní kopinaté, široce po lodvze dolu hcxící ; hro-
zny konené, bezlislenné, obyejn podwojné, jedno-
stranné, podhnuté, pak pímé; koruna ^'2" dlauhá, bii*

nozlutá nebo nacbowá n«l)o fialowá, kraje se zuby 3ú-

Idýnii, podhnutýnii; prašníky dwakrát delší nitek; néb
ka koruny delší nebo kratší. — ÍNa lukách wlhkých, po-

dlé wod, obzwlášt pod wrbovvím nejwlšího dílu Ewro-

py. Kwéte w kwtnu a erwnu, podruhé nkdy w srp-

nu a w záí. "H".

Korea welijii slizký a natrpkalý potebují w lékarstwí (Coii-

solida majorj; listy na Islaadu místo wariwa.

Podadí 5.

KAMÝKOmrÉ. LITHOSPERMEAE.

'í'!" Rumnice. Onosma. Lotwurz.

Kalich Sdílný, pímý. Koruna wáloowiiozwonkowi-
tá, \v ústí nahá. Tyinek 5. Prašníky šípowité. dole

spojené. Twrdky 4, prosté, zpodínau 3hranau, plocbau

pipewnené.
l\. hadincolvá. O. echioides TJn. Jacq. ausl. t. 205.

Disseld, suppl. 2. 8. Koen ozimý, ídko nkolikole-
tý, wetenowilý, s korau Imavv narhowau, díwíni žlu-

lawým ; lodyha pímá, J'/?' wysoká, nejodsiáleji od dola

až nahoru pewlewnatá, oblá, jakož i listy a kalichy

z bradawiek bílých, hladkých, nejodstáleji šttinatá ; li-

sty dolejší árkowitokopinalé, dole jakoby w apík znu-

zené, podwtewní a obzwlášt hoejší z dola wejilého
a poloobjímawého kopinaté; hrozny konené, listenaié;

kalichy asi 7 " tllanhé : ušlw pímých, hluboce rozdle-

ných, árkovvilých ; koruny kalichu málo ílelší, hlinožlu-

t ; nitky o polowiku kratší prašníku lysého ; kalich plo-

donosný w každém smru zweliený. — Na pahrbcích
wýslunnýcl) Ewropy jižné a teplejší prostedni. Kwte w
erwnu a lipnn. ^

.



1112

K&ru koenowau, Cerwenau potebují we Francauzídi k lífceni

a burwení jako alkanu.

WosKowKA. Ceriuthé. Wachselume.

Kulich Sdílný: uštw nestejných. Koruna trubko-

witá : kraje bahatotrubkowitého, ústí nabého, bichaté-

ho. Tyinek 5 > prašníky slelowité, dole zawiié a do-

hromady spojené. Twrdky 2, prosté, 2paiizdré, zpodinau
polookrauhlau, plochaii pipewnné.

If^. ivélšL . major Lin. Schk. t. 30. Tralf. aust. 1. t.

64. G. glabra Míli. ic. 91. Koen letní; lodyba príiná,

skoro stevvíná, jednoduchá nebo nahoe sochatá, oblá,

lysá, hladká; listy stídawé, nejcelejší, nejtupjší, nékdy
i wyíznulé, dole srdité s auškoma pesahujícíma se,

na líci, mnohem mén na rubu poseté bradawikami
zpleštilými, šlítowiiými, bílými, po kraji trníky bílými,

ku konci patícími šerpiwé, žluté zelené, wezpod bledší,

sušením asto zmodrající: dolení jazyné, hoení weji-
té, jakowéhož twaru jsau i listeny kwétu kratší ; hrozny
konené, jednoduché, jednostranné, nachýlené; kalich

koflíkowitý : lupenw ,3 wnšných wejilých, tupých, 2

wnitních kopinalých, ostraunkých, wšech po kraji jakož

i stopeka kalichu kratší šerpiwaunkých 5 koruna ka-

hchu delší hlinožlutá, nékdy s trubkau fialowau, ano i

celá špinaw fialovvá, o 5 zubech krátkých, wcjitých,
ohnutých ; tyinky sotwa kraje trubky korunowé dosahují

:

nitky zdélí prašníkw; nlka kratší nebo delší nežH
koruna; kalich piodonosný zweliený; twrdky hladaun-
ké. — ÍNa pedhoích lesnatých, po celé Ewropé. Kwéte
w lipnu a srpnu. O.

Twrdí se, že KwSty dáwají wCeláin dobrau pastwu, a že prý
macho wosku dlají, proto dostala rostlina jméno to.

IP. menší. G. minor Lm. Jacq. aust. t. 12 i. Podobá
se jmním pedešlé, hší se ale, že koruny pes tetinu
rozštípené jsau na uštw ó šídlowitých, pímoklímawých
a nitky tyikrát prašníkw kratší. — Na škroboti-

nách, polích. Kwéte w kwtnu až do hpna. ^.
Užitek tentýž. Oba ty rody také w zahradádi na ozdobu so

rJiowají.

Hadinec. Eciiium. Natterkopf.

Kalich ódíliiý. Koruna zwonkowilá nebo kornaulo-
wilá : kraje na patero klaného, asto nestejného. Ušlí

nahého. Tyinek ó, nestejných, schnutých, prašníky pro-
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slé, wajené. Twrdky 4, prosté, zpodínau trojúhlau,

plochau pipewnéné.
H. obecný. E. vulgare LVi. Plenk t. 136. Hayn. t. 27.

VVolowý jazyk planý Mat. Háj. 359. B. — IVel. 322.

Koen ozimý, dlauliý, welenowitý, wypauští lodyhu 2'

wysokau, wztyenau, srstnatopýritau a jakož i listy obak
z bradawiek šttinatomrtnatau, oblau ; lisly pod šttina-

mi na líci šerpiwé, na rubu plsnatopýité, koenowé
na zpsob rže rozložené, jakoby w apík zaužcné, ho-

ení sedawé, nejhoejší z dola wejitého kopinaté ; na
nejhoejším dílu lodyhy jsau hrozny strídawé, díwe
krátké, jednostranné, nerozdlené, pak se prodlužující

a dohromady dlající latu hoinolowilau, dlauhau, ozdob-

nau; kalich uštw kopinatoárkowilých, ostrých, pýitošer-

piwých a z bradawiek šttinatých ; koruna kornautovvitá,

vvn pýitá, modrá, ervvená nebo bílá : trubky kratší

kalichu, uštw podiauhlých, na konci zokrauhlených
;

tyinky rozewené, sehnuté a na kraj koruny položené,

njící nebo zawené ; nlka koruny delší, na konci

rozštípená. — Na škrobolinách, skalách, po celé Evvro-

pé a KawkasiJ. Kwte w erwnu až do záí. ^.

Koen sliznatý, též na a semeno potPebowali w lékarstwí
;

kwPt dáwá wCeláin dobraii pastwu ; dobytek ale nati se netýká. Za-
sluhuje wedlé jinýdi toLo pokolení rod nejpknjších w zahradách

uaSicli místo.

PlICSÍK. PULMONAKIA. LuNGBNKRAUT.

Kalich na patero klaný. Koruna nálewkowiiá, na

patero klaná, w ústí chlupatá, bezšupinná. Twrdky 4,

prosté, na zpodin ploché.

P. /^fl/^ý. P. ofllcinalis LíVí. Plmk I .73. Hayn. I.t.

44. Plicník II Mat. Háj. 310. llwzdoš. Koen ozimý, tlu-

stý, hndý, uinohohlawý, mrcasatovvtevvnaiý, ernohn-
dý; lodyha pímá, '/z— j wysoká, jednoduchá, ohlá,

pýitošerpiwá, šttinatá a ídko srstnatá chlupem lán-
kowaným, žlázku nesaucím ; lisly lodyh jalowých pe-
dlauhoapíkaté, srdité, zakoníte, ostré, mkce a pi-
tlaené srslnalé, pozdji bled zelen skwrnalé ; apík
delší listu, aiizce kídlatý ; listy na lodyhách kwtaucích
stíidawc, wejitopíKllauhl', ostré, sedawé ; z konce lo-

dyhy hrozen ojedinlý nebo dwa z nkolika kwtw
složené, bezlistenné; stopeoky kralší kalichu kornauto-

witého, srstnatého s ušty do pola nesahajícími, kopi-

uulými, ostrýtiii ; koiuria cli-.vw crwcná, pak modrá. —
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VV lesech a liájích po Ewrop a Kawkasie. Kwle w
bre/nu a dubnu. "4-

.

KoicQ a nat sliznuté druhdy w lékastwí užíwáay bjfwaly.

KaMÝKA. LlTHOSPERMUM. SteIKSAME.

Kalich Sdílný. Ostatní jako phcníkuw. Ústí koru-

nowé opatretté asami 5, chlupatými nebo šupinami pýi-

lými a málo zaužené.

K. lékaská. L. oíTicinale lÁn. Plenk t. 73. Hayn. 2.

t. 44. Wrabí sím menší Mat. Háj. 216. Kameyka jina
wrabí símé menší M-i Wel. 322. C. Koen pezimující

;

lodyha pimá, 1— 2' wysoká, pewlewnatá, oblá, dutá,

šerpivvá chiupenj pitlaeným ; listy slrídawé , sedawé,

kopinalé, ostré, šerpiwé chlupem z bradawioek malin-

kých vvyniklým, na rubu žebernalé, šediw z.elené ; z

konce lodyhy a wlvví wycházejí hrozny jednoduché,
ídké, lislenaté ; kwty stopkaté, drobné; kalichy jako

listy šerpiwé; koruna kalichu delší hlinožlutá; twrdky 4

vvejcowiié, tupaunké , nejhladší, lesklé, bílé. — INa

škrobotinách Ewropy prostední a jižné , w Kavvkasii.

Kwte w kwtnu až do lipna. T^-.

Semena (Miliuin Solis) jindá w lékastwí potebowali proti

kamenu moSnímu. Jádro jeho jest olejuaté, skoápka ale obsahuje
mnoho kyseliny kemíkowé a uhlana wápnícitébo.

K* harwiská. L. tinctorium Lin. Mat. med. p. 58.

Anchusa monspeliaca Baiih. hist. 3. p. 084. Koen mno-
holetý, silný, wetenowitý, ern brunátný, nahoe mno-
hohlawý a ostatky listowými šupinatý ; lodyhy prostené,
3— 9" dlauhé, nejdoleji hranaté a brunátné, hoeji hra-

naté, nahoe málowiewné, jako listy a kalichy šttina-
tomrtnaté šttinami z bradawiek malikých bílých wy-
niklými » listy lodyh neaurodných podlauhle árkowilo-
kopinaté, V2

—

Vk—o^lz' dlauhé, ostré, dol ztenující se,

lodyhowé dolejší kopinaté, Vj" dlauhé, sedawé, hoení
z dola wejitého kopinaté; kwty dlají díwe hrozen
strbaulowitý, který zponenáhla se prodlužuje tebas w
délku 6 ; kalichy kratice stopkaté, pímé: uštw kopi-

natoárkowitých, ostrých ; koruna tmaw charpoírá, trub-
ky z kalichu njící, kraje ušiw na konci okrauhle-
ných; kalichy plodonosné odwislé, zahalující twrdky 4,

hrbiJté, draslivvé. — Na místech písitých we Francii,

Uhích a Lewantii. '^-.

Koen té rostliny wšfdi piplowitjli nejwfce barwiny co krew
ÍSerwené obsahuje, škoda toliko, že na tkanináiJi newysky(uj« se
dost ohniwau a stálau, protož we Francii ziistawuje se barwístwí
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domácímu a potjirautkár&m i lékostrojchiii, harwíc/in swé zboží jím na
rweno, Nikdež se u welikéin nioožstwí nesází, anobrž koen se

slifrá. W Lewantu ale hojnji se potebuje k barwení.

"*; Pomnnka. Myosotys. Matjseohr.

Kalich trubkowilý, na patero klaný nebo odílný.

Koruna epicowilá nebo nál(\vkovvi(á: trubky wíílGowilé,

kraje bdílnélio, ústí z.auzen«'lio, í-iipinanii 5 drobnými,
tupými. Tvvrdky 4, oddlené, z pedu nadduté, z zadu lu-

p kýlaté, pripewnné dworekein malikým, tekowi-
tým, blizko zpodiny [)oloženým.

P, bahní. M. palustris Ulth. 31. scorpioides Willd.

Curt. lond, 3. /. 13. Pomnnka, nezabudka, myší auško,

okotška, okotšinka, w/pomínáek, užaninka. Odde-
nek koene úkosný nebo rownowážný, plaziwý; lo-

dyha pímá nebo wzstaupawá, 1 — l^/j' wysoká, hrana-

tá; listy lodyhowé podlauhlokopinaté , dost ostré, na

]í( i bbeleonalé , na rubu krátkochlupé ; hrozny dole

nahé, jednoslranné, podwinuté, pak welmi prodlauže-
nó, šlililé ; stopeky plodonosné rownovvážn odslálé ;

kalich ózubý, pitlaen chlupatý, odkwtlý olewcný
;

kwly pkn blankytné, ped rozwitim ržowé, í-ídko

poád ržowé nebo bílé: šupin ústních cilronowých,
pak erwenavv žlutýcli , kraje plosko rozloženého s

ušly zaokrauhlými, trubky delšími. — Na lukách wlh-

kých, podlé wod tekaucích, píkopúw, rybníkw po ce-

lé Kwrop až do nejzazšího scweru, též w Kawkasii a

An>erice sewerné. — Kwte od dubna až do jesen Af.
Oiilíbená to wiibec rostlina, podobizna laskawébo ujiamatowátií.

ád \h'2.

STRUŽKOWCOWITÉ. IIYDIIOPHYLLKAE.

Kalich prostý, ádílný : chobotw nkdy w píw-
sky prodlaužených. Koruna podplodní , zwonkowitá ne-

bo nálewkowilá : kraje rozdleného na ó ušliMV w pau-

pli stechowitých, ústí asto wneného. Tyinek .">, w
trubce korunowé pipewnných. Wajeník nu teri pod-

plodním stojící, Ipauzdrý nebo (obyejn) necelodwoj-
pauzdrý; nlka 1, konená, na dwé klaná. Tobolka
wyschla, ídko zbobulelá, 1— 2pauzdrá, 2chlopná, seme*
nice 11 prosted na chlopních ncsaucí semena mnohu
nebo 2, ídko 1. Semena s welikým bílkem. Kel malý,
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rowný, zawený ; koínek od pupu zdálený rozdílného

smru, ídko hoení.

Byliny wodnošfawé. Listy stídawé, jednodnrlié, obyCejn wy-
Stptané, ídko celé , bezpalísté. Kwty obojaké, |irawídelné, na

hrozneih nebo klasedi swioutýdi, koneCnýcli anebo protilistýdi, ídko
ojedinlé.

Ten malý ád skládá asi 20 rodiiw (w 6 pokolenídi)) jenž

Americe sewerné náležejí krom nkolika w jižné se nalézajícícU. O
jejídi wlastnostedi nicelio newíme.

StRUŽKOWEC. HyDROPHYLLUM. RiNNBNBLUlIE.

Kalich ódílný, sotwa kralší nežli koruna, otewený,
stálý : uštw šídlowitých. Koruna na patero klaná, zwon-

kowitá :, ustw pímých, tupých, wyiznutých. Medník :

štrbina z 2 lupínkaw dlných, klimawých. Tyinky u-
mící. Cnelka s bliznau na wé klanau, ostrau, odstáva-

jící. Tobolka kulowatá, 2chlopná, 4semenná, semena I

dokonalého, kulowatého.

St. ivirginský. H. virginicum Liii. Lam. t. 97. f. 1.

Schk. t. 3í. Diet. se. nat. all. 3. 1. 46. Koen tlustý, ro-

vvnowážný, zubatý, ernohndý, mnoholetý ', lodyha 6— 9-

palená, jednoduchá nebo s wtwí jednau, lysá ; listy

obyejn toliko 2, wyštptané: úkrojaw wejitokopina-

tých, slihanopilowaných, hoení asto ze 7 úkrojw,
dolení ale z 5 ; kwty strbaulené, na hroznu krátkém a

o stopku ápíku wedlejšího delší podepeném ; kalich

uštw šttinatých; koruna blawá. !Na chlumech w Ka-

nad, Wirginii, u nás w zahradách. '^.

St. kanadský. H. canadense L,in. Lam. t. 47. f. 2.

Bot. reg. t. 242. Koen tlustý, rownowážný, wtewnaty,
pikrytý šupinami tlustými, dužnalými, tupými; lodyha

*/t— I' zwýší, pímá, píjednoduchá, lysá, nesaucí oby-
ejn listy 2 srdité, rohalo— 5— 71aloké , jaworowým
podobné, lysé, na rubu lesklé, jichž hoejší na pohled
konený: laloky jejich ostré, zubaté; stopky kratší á-
píku, nesaucí kwty bílé, nahromadné w hrozen krátký,

wtwiiý, pístrbaulowitý. — Na místech stinných, wlh-

kých Ameriky sewerné. Kwte w kwtnu a erwnu. "4.

Zwarenina z nati a obzwlášt z koena w Kanad a Pensyl-
waníi má se za neomylný prostedek proti uštknutí hadímu, jakož i

wjraženínS škumpau pnulau a jedowataa zpsobené.
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ád lo3.

LILKOWITÉ, SOLANACEJE.

Kalich prošlý, dilný, ídko 3— 4- nebo Gdílný,
stály nebo ídko obíznuiy s hoejškem padawVm. Ko-
runa podplodní, kulowalíi, zwonkowitá nebo epicowilá,
w paupti ehlopnatá, nkdy i na dél asnalá : kraje roz-
klanébo na lulik ušlw co kalich má, obvcjn stejných.
Tyinek h (ídko 4— fi) ze dna koiunowého wvnikl)ch,
prostých, ídko srostlých. Wajeonik Spauzdrý nebo ne-
dokonale -ipauzdry : pauzder mnohowajených. nlka
I s bliznau celau nebo 2lalonau. Tobolka 2— ídko
4chlopná, ješt wzácnji obíznutá (puštika), nebo bo-
bule. Semena mnohá na semenicech tlustých u prosted
na pehrádce pirostlých ; bílek weliký. Kel wálcowiiy,
prohnutý, kraužkowitý, ano i zawilý.

Stromy, ke, byliny, zeliny wodnošfawé. Listy stiídawé, jedno-
dpclié, celé, znhitté, cliobotnaté, laloínaté nebo wyStrbené, bezpa-
listé. Kwty ol)yí:ejnc obojalvé a prawidelné, ojedinlé, wriiioliCené,
latnné, okoliCené nebo liroznuné, koneCné, ižlahíkowé nebo boní.

Dosawád znnjí 600 rodíiw (w 30— 40 pokolenícli), které sice
po wsecli zeniC dflerli jsau rozlosowány, tolikože jirli nejwfre w kra-
jinách meziobratnfkowý<li, obzwIástC w Americe, w konriinádi niír-
nýcli obau jidi mén, dokonce cliyl)í we pTítonowjcIi. Wíecky pi-
osobujt si prwek inámiwý, který w lom aneb onom stroji jest
obzwláslS sehnán, takže wserj<y jsan wíce mén jedowaté. Mnolié
jiih pro auinky toho prwKn jsau léky mocnými. Jelikož prwek
oekterjcli sázením mizí a jiných waiením se zrušuje, slauží nkte-
rjjch trní, jiných owoce a lilawn íilízy potrawau a pící. Mnoho
ozdobných chovsá se w zahradách.

Rozdluje se na lvvero podadí:

1} NOLANOTPITK Twrdek ó, pídužnalých, sro-
stlých, 2— -Ipauzdrých.

2) PSiíViNOmrÉ, Koruna w paupti chlopnitá,
prawidelná. Bobule 2pauzdrá, mnohoseraenná.

3) DVUMAJSOJVITE. Koruna w paupti asnato-
chlopnitá. Tobolka chlopnitá.

4) BLlhOWlTE. Koruna w paupti stechowitá.
Pu^lika.
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Podadí J.

NOLANOmrÉ. ^0LA1NEA^:.

!\0LANA. NoLAMá.

Kalich dole ihowitý, hboný: ustw ó prísrdi-

lých , stálých. Koruna zwonkowiiá , asnalá, nepatrn
usetnalá. Blizna hláwkowiiá, píplihraná.

A', prostená. N. prostrala L>í. Lam. t. ^1. Bot.ma^.

t. 71)1. Zelina wtewnatá, rozprostená, hladká; listy

wejilopodlauhlé, skoro dwojaln wvnikajíci, apíkaté,

Ivsé, píbrwité ; kwty modré, ojedinlé, na stopce -i-

kwlé, mezi apíkonia vvynikajíci; kalich jelilatcowitý,

obraný. — W Peruwii, u nás w zahradách. Kwle w
lipnu až do záí. O.

Podadí 2.

PSifFiNOlFITÉ. SpLA^EAE.

Kladiwník. Cbstrum. Hammerstkai.icii.

Kalich trubkowilý, nejkratší, nepatrn nzubý. Ko-
runa nálewkowitá: trubky wálcowilé, pedlauhé, tenké,

ústí píokrauhlého, kraje rowného, asnatého. Tyinek
o : nitek po dél na trubku korunowau pirostlých, praš-

níkw tyrhraných w visti. Blizna tlustaunká, na dwé
klaná nebo brázdowaná. Bobule wejcowitá nebo podlu-

howatá, ?pauzdrá, pometáním Ipauzdrá; semena mno-
há, hranatá, ledwinowitá.

K jiwnalý. C. Parqui Hcrit. stirp. 1. t. 36. C. vir*

gatum /?. ct Pav. '2. t. 2>'Z. f. 1. Parqui Feuill. 3. t. 32.

f. I. Kf-r C—8' wysoký, rozdlený na vvtwe prímood-
stálé, pruluwité, hebké; listy krátkoapíkalé, stídané a

stíné, auzkokopinalé, obak ztenené, nejlysejší, mali-
ko wykrajowané a eabaté, na líci tmavv zelené a lesk-

lé, na rubil bledší; kwty z konce a hoeních úžlabí-

ek wyniklé, dohromady dlají latu stopkatau, špinaw ze-

lenaw zažlutlé, wn fialow nabhlé, w noci nejwonnj-
ši; listeny árkowité; ušty kalichowé, též i korunowé,
wejité, ostré ; nitky zaubkowané ; bobule erná, zaku-
lallá. — (Na místech wllikých w Chíli. Kwle (u nás) w
lét a jeseni. \.

Listy temi wydáwají zápaíli lumsin, tfžky, iiiáiniwý, kt^rv

nkteí k wnni wepowé peené prirowiiáwajli a odkml ke sli>w<-
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peCenka, wepowá peCenka, Kráwy Iiynau (w Chíli) nažrawSe se jirii.

ZpuenÍDii listní potebují proti zlým zimnicem.

K. noní. C. nocturnum Herif. Jasminoides Dill.

elth. t. Ió3. /. 185. Ke 9' wysoký-, kmen kry popela-

wé, pírozscdalé, nejdolcji korkowité; rozhy oblé, lysé,

listv apíkalé, stVídawé , Nvejité nebo nejitokopinaté,

oslré, lysé ; kwty zelenaw žluto, píliroznoné, úžlabí-
kowé ; lirozriy zdélí listu ; koruna lysá : trubky autlé,

ponakiwélé , uštw tupaunkých , píneprawidclných, w
chobotu zubem opatených; nitky zubaté; bobule zaku-

latlá. bílá. — ^'a Jamaice, w Chíli. ^.
Kwty w noci wydáwají zápach líbezný, w zawené koiimat

nebezpeíný; též bobule jsau jedowaty.

K. jcdowatý. C. vcnenatum Ihunb. Listy slíné,
kopinalopodlauhlé, kožowité, zakoniíé, nejcelejší, nej-

lysejší ; kwty iižlabckíuvé, sedawé, klubené ; ušty ka-

lichowé a korunowé wejité, ostré. — Na Pedhoí do-

bré nadje. ^ .

Hottentoti z kury wywaejí syrup, jínižto šípy jedowatí.

K. ušatý. C. auriculatum Herii. stirp. \, t. .'>.S. He-
diunda Fniill. 2. /. "20. Strmek I

O— l.")stcwíný. rozeh
nl)|ych, pílysých, nahnedlozelených nebo popelawých :

listv apik.ité, wejcité, osíré, mkké, nelesklé, dwojcatné s

dnihýnj malikým, objíniawým, msíitým ; kwty lalnné,
konené, zelenawé, náryšawé, králce a lepnat plsnaté:
uštw nejrozloženjších. — W Peruwii. Kwte w kwét-
nu až do záíí. \ .

Poliwek 7 listu w Peruwii wyiiláSený lék protizininí^ný. Též
zpaenina a zvyareniua listuw jest w objCeji proti rozdílnyin ne-
(lullUII).

P,V«WirR I.YCOPiiR^ICUM. LieRli<)APKL.

Kalich .S— Gdílný. Koruna kolowitá, na patero neb
šestero klaná. Tvinck .S— (í ;

prašníky inázdrau na kon-
ci prodlatiženau spojené, ?mr'šené, u wnit po dél pu-

kající. Bli/.na lupá. Bobule 2— mnoliopauzdrá.
P. obecná. L. esculentum MiU. Dun, xninn f. !. /'.

3. Rosil. I. ob. 49. Solanum Lycopersictim IJn. PUnk t,

I2í). Lycopersicurn Blnk. f. 133. Jablka rajská, zlatá ne-

bo nnlosli. Koen letní; lodyha oblá, mezi pýrim nrj-

odstáleji chlu|)atá. wclmi wtewnatá, na zem se kladaucí,

dlaubá ; listy sli'í(la\vé, ínpíkatí', nbwodem wejité, ne-

stejn wvštrbené : iikrojw wšech srditých, nestejn
stihaných nebo slVíhanozuhatých , o krátké apíky
podepených, na rubu zasiwlýrh, na líci pýilošerpi*

Ti
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iv^rh, 8tída\v menších a wtších; kwly poboní, kro-

m ližlabíka wynikající , na wrcliolík, lislu asi Skrát

kratší, rozposlawené ; listeny žádné; kalich u.sluw kopi-

nalych, ostrých; koruna u unitr žhitá, kalichu delší;

tyinky prašník w homoli spojenýcli ; nkdy nkolik
kwtinv dohroniady srostá, oímž pak také poet jejich dí-

lw se zmnožuje; bobule zpleštlokulowalá, brázdowa-

ná, miniowá, lesklá, asi I" široká s dužninau wodnatau
zažlutlau ; plod tím wtší a tím brázdíiatjší, ím wíce

kwtw srostlých, tenkrát býwá na pí-ío podlubowalý,

3— ópauzdrý ; barwa erwená, žlutá, bílá nebo žlut a

bíle peestá. — W Americe jižné', též sází se w Ewro-

p, Asii a Africe. O.
Jablka rajská w Indii wýcliodn/ jedí, we Wlaších pridáwají k

nim olej, pppr a siil, též je waíí s teini písadami ; n nás jako jin-

de dlají z nich omáky. Též na£ na Amboine jedí.

P, íesnowá. L. cerasiforme Dun, J. pseudolyco-

persicum Jacq. h. vind. 1. II. Podobá se welmi k pede-
šlé ; též pý^i^á a chlupatá; listy nestejn wyšrrbené

:

úkrojw stíhaných, na rubu zasiwlých ; ušty kalicho-

wé nkdy zdélí koruny ; bobule kulowaté, hladké, pí-
huialé. — Ma pomorí w Peruwii. ©.

Ta jako pedešlá w obojí Indii se sází pro plody, jež wíibec

se požfwaj.

LiLEK. SOLANTIM. NaCHTSCHATTBN.

Kalich na patero neb desatero klaný. Koruna ko-

lowiiá, na patero neb šeslero klaná. Tyinek .')— (i;

prašníky podlauhlé, sklimené, 2mšené, drama kone-
nýma pukající. Blizna lupá. Bobule 2— Gpauzdrá, mne
hosemenná.

L. bobdl. S. tuberosum Lin. Plenk t. 121. Rosil. 1.

oh. 50. Zemn, zemce, zemák, zemátko, zemník, zem-
ské jablko, kobzole, žampák, jablúško, bobál, šwábka,

brambor, krumple, krumpí (od Grundbirne), erteple

(od Erdapíel). Oddenek koenowý nese na wýbžcích
podzemních dlauhých, prowazcowitých hlízy rozliné,

mnohopupcnné ; lodyha z,elinná ,
pímá, f—3 wy<^o-

ká , tlustá, dole nepalme hranatá, wlewnatá ; listy

petržené wyšlrbenc , s 3— i páry úkrojw wlších,

wejitých. dole nestejných, obyejn celých, a s tolikéž

páry úkrojw menších s pedešlými stídawých , po-

dobných: wšecky jsau pýhlé, až i huaté; kwty na

wrcholtcích dlanhoslopkatých , konených anebo po-

boních; slopeky asi u prostedku klaubnaté; kalich
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uštw kopinatých, ostrých, pýitých ; koruna kolowitá,

asi */?" široká, bílá, bled fialowá, nkdy erwenavv
fialowá, kraje órohého ; bobule knlowatá, asi zwící we-
likých tíešní, hladká, lesklá, holá, wisulá na delší slo-

pere, zelenaw žlulá i semena smaoknuioledwinowitá. —
W Perunii a Chíli, nyní po celém swt se sází. Kwte
(u nás) w erwnu az do srpna. "4-.

SáziTiíiii (llaiilioletýin nyní niáiiie nesríslné innožstwo odrodkiiw
co do twarii, welikosti, liarwy a dobroty Rostlina ta pro lidské po-
kolení iest ten nejwetší prospecíí, 'yjz z wynalezení ADieriky má.
Jí nynjšího Citsii není možná, at>y wseoberný hlad iiiDil lidské po-
kolení, o nmž nám letnpisowé mnoho prfklaílw wyi)isiiií, pokud
toliko na obilí wsecka nadje se skládala, která powí-tíím neprízni-
wýin /klamána býwala ; tenkrát pedce zernnáky jsaiice jinak nára-
mn úrodný, se podaí, že lid nebohý ped strasnau smrtí hladem
se orliránf. Baml)oly té rostliny jsati tedy každodenní ztrawaii lidu

dmdsího a piiiiázejí i na stoly nejbohatšíi li bud' co takowé bu
rozdílným zpsobem pistrojené. Dlají též z oiih Škrob a mauku,
jenž dlaoiio diowati se dáwá. Taktéž poskytují dobytku a drbeži
wýbornau píci. Také z nich dobýwá se koalka.

Není dosawád dobe známo, kdy do Kwropy pineseny byly.

Wbec nu^iže se íci, že w druhé polowici Šestnáctého wku do
Kwropy se dostaly. Zdá se, že nejdíwe clo Wladi pišly, ncbof
r. 15SS jistý ile Sinnj je pinesl Clusiowi. Ani není jisto, kým pi-
šly, nelpof podlé swtídectwí rozdílných jest podiybno, že to byl Fran-i

tisek Drnie , moský koistník a swtoplawce. Podiwu hodno, že
minauti nuiseli dwri wkowé, nežli rostlina ta sob získala wseobec-
né diiwry, jíž nyní požíwá, a jeSt dlauho ziistáwala potrawan za-
powrženau, nejdiudšíinu lidu anebo jenom dobytku zfistawenau. Nyní
bez ní pokolení lidské nemže býti.

Wytaženinu z Terstwé mámiwé nati nedáwno w lékastwf pi-
jali; nicmén dobytek na( žere.

/.. walenziuiský. S. Valenzuelae Palác Podobá se

pedešlému. Koen wypau.ští wVbžkv podzemní dlauhé,
na niíhž wisí hlízy zakulallé, smáknuté, blawé ; lo-

dyha nejwtewnafjší položená ; listy dwojatné, petrže-
né wyštérbené: ikrojuw wélších píapíkowanych, vvej-

ilých
, ostraunkyrh , iikrojw menších s pedešlými

stí-ídawýrh, sedawýih ; kwéty 3— i na hroznu slídawé ;

stopeky klauhnaié; kalich dopola rozštípený, na konci
huatý; koruna uštw podwinulých; nlka hláwkowiiáf
smáknutá, tém na dwé klaná ; bobule podluhowalá, 2

—

' dlauhá, smáknutá; semena okrauhlá, po kraji zaub-
koívaná. — VV ^^olvé Granad podlé Malawc we wýšce
IbUO" nad oceánem. '4-.

Bamboly jciio niensí jiedeSlýHi jsau sladké a jei í se.

£,. mkkoostcnný. S. muricatum AU. S. variegalum
n, ct Pav. 2. /. lfi-3./. a. Podke pnuIý, koenaljící, 2 —
7Í dlauhý, brádowaný, šerpiwý, pazaušky mékkoosten-
né ; listy podlauhlokopinalé, pvrité, jednoduché, ídko

II*
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iiseoné, obak oslré, serplwe, jasn zelené; liror.ny so-

cha lé ; kalil' ii uitvv podlaulilýcii, stejných, beloclilu-

p}ch; koruna fialouá, beloobraubená ; bobule wejcowi-
tá, bílá, nachow peestá, wisutá, 3— 6" dlauliá. — W
Peruwii. "1^

.

Owoce dmti asi inelaunowé we wlasti jedí a peppo n**ho pcp-
pwo Je la lierra nazjwají. Pílišné požíwání jidi psobí hodouky a
aiij>lawice.

L. sladkohoikij. S. Dulcamara íJn. Fl. dan. t. 167.

Plcnk t. 119. Schniidl t. 14 (i. Hayn. 2. 1. 89. Diissild. 4.

I, n. Bylina sladká boi-ká Mat. JVel. 4óO. Rostl. I. ob.

51. Sladká horká, potrnchut, psínky wodní nebo mo-
dré nebo erwené, sladká wrbka, erwené psí wíno,

myší diewo. Koen pod zemí plaziwy, mnoho šlahau-

nw wypaušljící ; kmeny šlahauoowiié , zprohybané,
oblé, nejlysejší, po zdech nebo kech se pnaucí nebo
na zem se kladaucí a nkdy koenatející, zelenawé na-

hndle bílé, 2— b' dlauhé ; listy stí-ídawé, wejoilosrdiló
nebo wejilé, hoejší asto ušaté, nejcelejší, nejlysejší;

stopky protilisté nebo poboní, rozsochané nesau 10

—20 kwiLnv we wrcbolík rozpostawenýchí kalich zwon-
kowiiý, o zubech 5 wejilých, oslraunlvjch ; koruna kolo-

wilá : ušlw kopinatycl), ostrých, ochlípnutých, modr) ch,

u poátku znamenaných skwrnama zelenýma, bíle obrau-
benýmaj bobule clipsowilé, znící hrachu, erwené, wi-

suié. — W plotech, ki'owištich podlé poiokw a ek po
Ewrope a Americe sewerné. Kwte w kvvtnu až do
srpna. \.

WSlwe dríwe cliuti protiwnS lioTké, pak zasladlé a auCinku
newelini omanuiiícího potretmjí se w léUastwí (Dulcamara). Bol)»Ie

násiln poišfují horem a dolem.

L. hrbolatý. S. aelliiopicum Dan. Zelina; lodyha
obh\. Vi' wysoká ; listy wejité, wykrajowanorohaté, ei-
té, lysé, tupé, 3 - 4" dlauhé ; stopky píi)ednok\vété, ni-

í ; koruny bílé; bobule erwené nebo bílé , weliké,

zpleštilé, bluboce hružlaté, jakoby lalonalé. — W Etbi-

opii, Cíne, Koiníne.
Jsau dwoje odrodky, jeden hezbrannj', druhý ostnatý, od oban

ale owoce ke koenní potebují ua místo peprikj, jest ale slabší.

L. wisnoivy. S. pseudo-capsicum Lin. Sabb. hort. t.

ííG. Kniph. c. t). n. 87. Kíoek 4— Dstrewíný; listy po-

dlaublokopinaté, píwykrajowané ; stopky píjednokwté,
poboní; kwty bílé, drobné, nachýlené, pak ale se

zpíiniující ; bobule zwící wišn, erwené. — a Madeie,
u nás w zahiadách obyejný, žádá ale w zinié ochranu.

Bobule docela neškodliwé.
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L. chlumní. S. montanum Liru Ruiz. el Pav. t. 160.

f. 2. vS. luherosum FciUlL 3. t. 4 6. Koen hlízaly, lo-

dyha zelinná ; listy wejiíé, zubatowykrajowané. — [Na

wršícli vv Peruwii. '^•.

Bainboly asi zvvfcí palce jeJí wo wUsti w poléwká li a jí-

hádi ; též jimi prasata krmi.

L. erný. S. nignim Dan. S. nigrm a vulgatum
Lin. Ft. dnn.' t, 460. Plenic t. 120. Haijn. 2. t. 40. DUs-
seld. 1. t. 22. Rosil. 1. oh. 47. Lilek, lilek menší nebo
erný; psinky erné, psí wíno , psí hrozno. Koen let-

ní ; lodylia pímá, nejwýš 2' wysoká, obiíi, wtewnalá,
pýitá ; listy stídawé, nkdy slríné, wejite', celé nebo
wykrajowano- nebo chojjotnatozubalé, ostré, dole w a-
pík náhle zanžené, lysé nebo pýité, spinaw zelené

;

bro/.ny okolíkowité, králkostopké
,

.S— Ikwété wvnikají
mezi listy; stopeky ku konci llustnaucí; kwty bilé,

ídko ponafialowlé, o'" široké, uštw kopinalýeh. tu-

paunkých ; bobule kulowaté, co hrách weliké, erné

;

semena mnohá, okowilá, okrauhlá, po hrané ostrá,

(drobnice tekowaná , žlutawé bílá. — Na rumištích,

podlé zdí , na rolích a zelnišlích po celé Ewropé i

Americe sewcrné. Kvvte w lélé až do pnvního mra-
zu. O

.

VVydáwá, ol»zwlá§t mnutý, zápa li inlmiwý, piiiiowý.

L. hranatif. S. guineense Lam. DUL el/li. t. 274. f.
o.')í. Welmi podobný k lilku ernému, od néhož hlawné
se liší lodyhau hranatau, po hranách na omak šerpiwau

;

listy wejité, Ivsé, nej(telejší, asi rulikowým podobné;
kwéty mnohé, píokolióené , drobné, bílé, nazelenalé ;

bobule zwící wišné, smáknuté, erné. — VV (íuinei.

Bobule moliau slaužiti k barwen na Cersveno wšelijak.

L. zclnij. S. oleraceíím llich. Aquara Quiya Piso 4.

/. 3. Lodyha zelinná, maliko hranatozubatá ; listy wej-

itopodlauhlé, zubaté, lysaunké ; kwty okoliené. — Na
Kayené, Karybejích a w lirasilii.

Na ostrowech eCenýdi se sá/.í, protože na co waiiwo s«
uifwá.

L. mijdlowij. S. 3aponaceum Dnn, S. scabrum /, et

Pav. t. \lh. f. a. Ker kmeniiw píhranatých, hladkých,
ozbrojených trny rownvmi, odsiálými, žlutawýtni : li-

sty stídawé, ídko dwojaíné, choljotnalorohalé, nejžil-

natjší, obak šttinami hwzdlýaii, ncjdrobnjšimi šer-
piwé j chocholíky poboní, sochalé, kwly jednostranné

,

koruna fialowá, uštuw ostrých; bobule pomaranowé,

M
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/wii lirarhu. — W Peruwii na sauwralerh a rumi-

šlícli. %.
Bolxile we wlasti potebují ku praní satuw a mytí wla.súw.

L. jedlý. S. esculenlum Dun. S. Melon^eoa Lin,

Plenk t. 123. Milongena Blak. 1. ió9. INila barudena
Rh.ed. 10. t. !'{. Trongum Riimph h. 1. 8o. Jablko ne-

zdrawé nebo zteštné Mat. fVel. 392. Wejcowá bylina.

Koen (u nás) letní ; lodyha pímá, oblá, jíiko ostatní

zelinné díly hwezdénoplsnatá ; listy strídawé , na apí-
cich dosti dlauhých, wejité anebo wejitopodlaulilé, sla-

b cliobolnaté; stopky protilisté nebo poboní, 1— 3-

kvvté, nachýlené; kalich a koruna na patero nebo de-

walero klané, poslední I'/?— 2" široká, bila nebo fialo-

wá i bobule wisutá, podluhowatá, 4 — •'>" dlauhá, rowná ne-

bo nakiwená, hladká, fialowá nebo nahndle nachowá,

tž i bílá a žlutawá, dužniny blawé. — W Asii a Africe

obralníkowých, nyní w Americe teplejší a Kwrop jižné

jako we wlasti se sází ; u nás pro obzwláštnost w pa-

ištích. Kwte w erwnu a záí. O.
Odrodek její (S. insnnuni íAn. Rostl. i. ob. 51.) má nu lodyze,

listech, stopkách a kališích trny rowné, nejodstáleisi, ryšawé.

Owoce w krajiaácií horkýcli co potrawa oblíbená a chladící

jest W obyeji.

L. wajenatý. S. ovigeruni Dan. S. M elongen a A/arr.

Snad není nic jiného nežli odrodek pedešlého. Liší se

ale, že list má slab wykrajowaný, nikdá ozbrojený a

bobule wejcowité, jako u pedešlého rznobarewn. O.
L. sodoniskij. S. sodomeum Lin. Sibtli. t. 235. S.

Hermanni Dan. sol. t. 2. /. 13. Lanu t. 115. f. 1. Pod-
ke ; kmen silný, 2— 3' vvysoký ; wtwe krátké, tlusté,

trny mnohými, silnými, krátkými, žlutými , dole roz-

šíenými ozbrojené; listy podlauhlé, chobolnatoprotise-
né: úkrojw tupých, rohatých nebo chobolnatých, na

líci lysé, na rubu chlaupkowané, obak jako kalichy kol-

caté ; kwlv latnné ; kalich až dol rozdlený na
laloky podlauhlé, huaté; koruna do póla na patero
klaná, uštw wejoitých, ostrých, fialowýcíi : bobule zwící

wlaského oechu, bíle a zelen strakatá, pak žlutá. — W
Africe, Sicilii. Kwte poád, "fl-

Koen weluti lioký u ostrý. Hotentoti jej zwariwše potebují

k puzení na luoC, obzwlášt we wodaotlnosti. Bobule uiámiw je-

dowaté,

Peprika. Capsicum. Beissbeerk.

Kalich na patero klaný, pVímý, stálý. Koruna ko-

luwitá : kraje na patero klaného, ostroušelného. Tyinek
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o ; prušníky skliiiiené, na dél pukajicí. Blizna tupá. Bu-

bule wysclilá, rozliná , 2pauzdrá, polo>Julá. Semena
iiinuliá, smáknula, ledwinila.

P. obecná. C. annuum Lin. Plcnk 1. 107. Diisscld. \.

í. 18. Turecký pep Mat. Háj. {hii. — íVeL 178. A,
Pep indiánský, erwený, pepiUa, paprika. Koen letní

mrcasalowlewnatý ; lodyha piuiá, I— 2' wysuká, hrana*

la, wtewnatá; listv stidawé, dh»uhorapíkal8, weiitoko-
pinat, obak ztenené, nejcelejší, nejlysejší ; kwly pod
koncem wéiwí mezi listy vvyniklé, ojedinlé, na stop-

kách lysých, rapiku kratších, nachýlených; kalicii t)slro-

zubý; koruna ustw wejitých, ostrých, bílá; bobule
podluhowatá, wcjcowitá, homolovvitá nebo wálcowilá, tu-

pá neb ostrá, pímá, rumenná, ideji žlutá nebo er-
wen a žlut peestá nebo ernawá. — W Americe
jižné, nyní we wšech swta dílech se sází, a w koni-
nácli obratníkowýcli zdiwoelá. Kwte (u nás) w erwnu
až do záí. ©.

Celá rustlina, obzwláštS Sotuile, mají dmf ostrati a paltiwau,
pri!iol>( k5<lián( a zpryskují kži. Bulmle nezralé, ii wodo slané

nkulik dní muené, nakládají se do octa a pak jedí se k ma.sii.

Zralé, na prásek roztluené, místo jx-pre do jítlei. Frwek auMnliw^
jest ol<z\Nláštní a tudy dostal Jméno pciilikuwitiy (rapsicin). Téi w
lékarstwí jest mocn\m prostedkem u waléui dawku, u >vtšíiii ale

iní jedowatu bez mámení.

P. tllauhá. C- longum Decand. C annuum Sekli. t.

47. H(ujn. 10. t. 2i. Lodyha jednoduchá nebo wiwitá,
^ — bhraná, jako ost.ítní dily nejivscjší ; listy wejilé,
zakoniié, i — 3" dlauhé ; kwly píojcilinl, podlinuté

stopky jednokwté, hranaté, proti kalichu tlustnaucí
;

kulich zubw pímých, zaužených, tirpaunkých; koruna
blawá : uštiVv podlaulilých, zakonitých ; bobule weliká,

3 —6" dlauhá, hladká n<'bo swraskalá, rowná nebo prt)-

hnutá , homolowilá nebo wálcowit zakonila, wisulá,

kalichem dole obklíená, rumiinkovvá nebo žlutá. —
\V Indii západní, Americe jižné. O*

We wšem srowuáwá %*• s rodem prwufni.

í\ kroifitá. G. fruiescens Lí/{. Lam. t. 116. /. 2.

Jlosfl. I. (/b. ól. C. indicum /itunfj/t h. t. 8H. /! 3. (íapo

inola<{o Illícd 2. t. H(). Ke zwysi 3— .')'; wlwe .šerpi-

waunké, pipýiié, píoblé ; rozhy hranaté; lisly slída-
ué, apíkaté, dwojcatné nebo stíné, wjitokopinaté,
/•konité, píbrwité ; kwly úžlabíkowé nel)o proiilisltf,

na slítpce dosti dlauhé; kalich píur.»(ý, zubTiw nejkrat-

ších, ostiých ; koruna bílá nebi) hlínozluta, uširivv kopi-

nalých, ostrých, nejiozložcnjšich ; bobule podhihoWtila,
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tupá, ivvíini a welikosli oliwky menší, žlutoerwená, pí-
má. — VV Indii a na Ceyionu. %.

Owoce |)eostré
;
pi roztržení stíká z nelio šáwa, jež kži

silnS zpruziije a oCi nebezpené zapaluje ; na iiblí položené rozšiu-
je |)udi omuinující, že nelze w pokoji wjdržeti. W Indii wýdiodní
od nejdáwnjšíci) Casw potebuje se co každodenní koení. Plody
fcausané zkrocují lioiení ziibíiw.

MocHYB. Physalis. Schlutte.

Kalich malý, Shraný, ozuby. Koruna zwonkowiio-
kolowitá, asnatá, na patero klaná. Tyinek 5 : prašníky

sklimené, na dél pukající. Blizna hlawowiiá. Bobule 2-

pauzdrá, w kalichu zvvelieném, mázdrowitém, méchýo-
witéin. sklimenéui zawr-ená. Semena mnohá, ledwiuilá.

M. boborolka. P. Alkekengi /^m. Plenk t. 124. Schk.

l. 45. Hayn, 6. 1. i. Rostl. 1. ob. 55. Moské anebo ži-

dowské wišné Mat. Háj. 328. — Wel. 389. C Židowské
jahody; boborolky. n>échuiiky, liší jablko. Koen mno-
holetý, plaziwý; lodyha letní, pímá, jednoduchá nebo
dole wélewnatá , hranataunká , huatá; listy obyejn
dwojalné, dlauhoapikaté, wejilé, zakoníte, wykrajo-

wané nebo pízubalé, pýité ; stopky ojedinlé, úžlabí-
kowé, Ikwété; kalich zvvonkowitý , na patero klaný;

koruna .Srohá, l" široká, špinaw bílá, w ústí zelenawá ;

bobule kulowatá, zwící malé wišné, šarlatowá, lesklá, w
kalichu zvvelieném, l" širokém, nafauklém, sítkowano-

žilnatém, miniowém zawená. — [Na pahrbcích wýslun-

ných pod kowím, we winicích ,
podlé cest w Ewropé

jižné a prostední. Kwéte w erwnu a lípnu. "l^-.

Bobule nuiií i:bu( zasladle náwinnau , a jedí se surowé a za-
dlané ; wyjídajíce z kali<bu roztrženélio bobuli, stežme se, aby-
dioui pyskoina nešete!) s nelio luauku bokau a protiwuau.

M. pýitá. P. pubescens Lin. P. edulis Bot. mag. t.

1068. Alkekengi virginianum Fcaill. 3. 1. 1. Solanuui
vesicarium J/om. hist. 3. s. 13. /. 3. /. 24. Koen letní;

lodyha pímá, prewéiewnalá, huatá, wétwí hranatých

;

listy stídawé, huiiatolepkawé, srdité, nejcelejší, rapíka-

lé, ojedinlé; kwéty ojedinlé, úžlabíkowé, na stopkách

nachýlených ; koruny bled žluté, pi ústí pti skwrna-
mi tmaw hndými znamenané; bobule kulowaté, er-
wené, dokonce vvyplující kalich zakulatlý, hranatý. —
W obojí Indii, obzwlášt we Wirginii, též w Americe
jižné.

U nás w zabradá-b se sázf, jpst ale zimoiniwá. Owoce její

podlé Mordant - Delaunaye neškodí, tebasby u wetšfm innožstwí se

jedlo, podlé jinvli ale psobí zúwraf, a tudy jest podezelo.
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M. snoddrnd. P. somnifera Lin. Cav. ic. 2. 1. 103.

Solanuíii somniferum Clas. 2. p. 85. ic. Ke wlevvnatý,

asi na 2' wysoký ; wlwe pímé, rozhy plsnaté » listy

wejité nebo wejitokopinaté, apíkalé, ojedinlé, nejce-

lejší, pýité ; kwly nahlaue-né po 3— ó w úžlabíkách
listowýcli, drobné, bled žluté, píekrálce stopkalé, dle

iwaru rulíkowym podobné ; kalicliy huaté, plodonosné
puchýowit wejitojehlatcowité, bobuli zastírající. — W
Ewrop jižné, Mexiku. 1^.

Listy jedené oii>aiiuij( ; owoce prý na moc žene.

PeKNOMÁzDREC. [NlCANDRA. NiCANDBA.

Kalich ódíiný, napuchlý, óhraný : hran smáknu-
tých, uštw slrelowitých. Koruna zwonkowitá. Tyinek
ó, kiwých, odstálých. Bobule wyschlá, 3— opauzdrá,
w kalichu zwelienéin zaweaá.

P, darmanolisty. IN. physalodes Gacrl. t. 131. Ca-
lydermos erosus /f. et Pav. Atropa physalodes Lin. Jacq.

obs. 4. t. 98. Zelina ozdobná, letní; lodyha 2—4' wy-
soká, príniá, rozdlená na wtvve hranaté; listy stiídawé,

lysé, podlauhlé, do apíku zaužené, tup chobotnaléj
stopky podlé apíku ojedinlé, nahé, Ikwtéj kalich vvej-

cowitý, dole wyschlý, hran 5 smáknutých, hluboce á-

dilný : lupeow sllowitých ; koruna zwonkowitá, po-
wrchn i)laloná: kraje pf-ímélio, píasnatého, modrá,
we dn bílá, s h paprsky modrými ; bobule wyschlá,
3—5pauzdrá, ztuha zawená w kalichu zwelieném, 5-

hraném : hran smaknuiých. — W Peruwii, Wirginii

až do Pensylwanie, nyní u nás vv zahradách jakoby zdi-

vvoelá. Kvvtc w lipnu až do záí. ©.
Bubule w Aiiierioe potebují se proti tžkostem inoCowýin,

Rulík. Atropa. Tollkirsche.

Kalich ."idílný, díwe zwookovvitý, pak rozložrný,

stálý. Koruna zwonkowitá, haiíatá, kaijchu dwakrát del-
si, kraje na patero klaného, rozloženého, s ušly pií*

stejnými. Tyinek 5 : nitky niowité, dole piblížené,
nahoe oblaukowité. Bliztia hlawowilá. Bobule kulowa-
tá. na kalichu sedící, 2pauzdrá. Semena mnohá, lcdwi->

nilá, na semenici blanowité sedící.

II. zlo7)W(:nij. A. Bella donna Lin. Jacq. ausf. 1. 309.

Plenic 1. 123. }d. dan. t. 7J8. llaijn. 1. t. 'iS. DnsscU. I.

/. 10. Rosil. I. ob. 57. Avnncrl, jed. ob. 1. Lilek wlší
Mat. Háj. 227. /;. Bella donna Mat. frd. 390. Rulík,



U'2H

lilk, ninníce , nadragula. Koen mnoholetý, zmládí

petiuželi podobný, starší má oddenek asi I—2", ano i

oo ps ilusiýí zawilý, hndožlutý nebo erwenawé hn-
dý, u wnii blawý, pla^iwý, mrcasatý ; lodyha letní, pí-
má, oblá, asi 3— ó' wysoká, nahoe socháte wtewnatá,
žláznai pýitá ; listy apíkaté, na lí)dyze a hlawnich wt-
vvích slídawé, na ostatních dwojcalné, s jedním o po-

lowiku menším, wšecky eliptiné nebo vvejilopodlau'

hlé, obak zakoníte, nejcelejší ; kwéty stopkat, wisuté,

ojedinlé w rozporácli, nebo po 2— 3 w úžlabíkách

;

koruna l" dlauhá, dole špinavv zelenožlutá, nahnédlo-

žílnatá, nahoe špinavv z fialowa hnédá ; bobule na

kalichu hwézdowil rozloženém , zakulatlá, co wišn
weliká, leskloerná, šawau ružowau naplnná. — Na
chlumech, obzwlášt w lesech listnatých a mýtech w
Ewrop prostední a jižné. Kwte w erwnu až do srp-

na. H-
Gerstwá Da( jest zápachu tžkého, uiámiwého, rluiti zahoklé a

welini jedowatá ; taktéž se mají bohnle, ježto jsaii tím nebezpt-CnPj-

Sí, ponewadž wyhlížejí pkn a wábn ; lid nezkušený již mnoho-
krát jimi o žiwot pišel. Aucinky jejicJi jsau nutiti k dáwení, rozpalovva-

ti, uspáwati, teštiti, ano i smrtiti; šáwa rozšiuje zorniku, ano i

slt-|)í. Nicmén w rukau maudrého lékae jest wýborný lék. We
Wlašícii malwicemi se l/í, odtud jméno helia donna,

PokRís. Makdkagora. Alraun.

Kalich ihowitý, na patero klaný. Koruna zwon-
liowitá, na patero klaná, kalichu sotwa dwakrát delší.

Tyinek 5: nitek dole rozšíených a sklimených. VVaje-
ník dole 2žlazý. Blizna hláwkowitá, brázdowaná. Bo-
bule kulowatá, dužuatá. Semena mnohá, jednoad sau-

fitedn hnízdiwá.

P. obecný. M. ofificinalis Milí. ic. t, 173. M. acaulis

Gaert. Blak. t. 3tí i. A.tropa i\landra<^ora hin. Plcnk t.

156. Mandragora samec a samice Mat. Háj. 329. —
ff^d. 392. D. Koen kolmojdaucí, asi erwené íp po-
dobný, silný, tlustý, dužnatý, wkem .')0 let prý dosahu-
jící, 3— 4' dlauhý, asto rozklaný na wtwe 2, 3, 4 nebo
5, wn poernalý, u vvnit bílý, mrcasatý ; lodyha žá-

dná ; listy z koena wynikají mnohé, celý trs dlající,

nerozložené, kopinaté, obak ostré, dole w apík krátký
zaužené, po kraji eité a brwité, ostatn lysé, na líci

Imaw zelené, i s apíkem 7— 12" díauhé ; stopky mno-
hé, též nepostedeíin z koena wyniklé, jednoduché,
1— 2" dlauhé, oblé, chlupaté, Ikwlé ; kalich uštiiw 5,
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kopinalých, ostrých, brwitych ; koruna blankytná, uštw
kopinatých, tupých : tyinky kratší koruny ; bobule ob-

dlaužná, hladká, zbleda žlutá, sotwa zvvící woskeruše. —
Podlé hlinatých rolí pi ekách w Hispanii, Itálii, Helwe-

cii, na Krét, w Kecku, w Sibirii. Kwéte z poátku úno-

ra. "H-.

Koen, jakož i na, jsaii zapaím silného, tžkého, nelibého a

laámiwého, cliuti hoké a ostré a jedowatejší prý samého rulíku ; druh-

dy se užíwaly proti padaucnici, nyní prásek z nidi we (lastru neh
obkladku na zatwrdliny. Jelikož koen rozwetweuíin swýni podubá
se tlu Clowfíiiui, líCili dryácníci a šejdíi, že ten nuižík jest po-

tworau z oHtatkuw poprawenýoii wyrostlau, že jej s nejwStsím žiwota

nehezpeCenstwíin na poprawištídi musejí wykopáwati. Namlauwali
lidem, že kdo takowého mužíka pi soh nosí, jest hepeCen ped fíáry

a poranPníiji, že se mže udlati newiditeln\in atd. Dlali ale ta-

kowé mužíky také z jiných koenw, jako z podsedowélio, kosatco-

wého a i., jež mladé do kadlubu dewného zaweli, aby twar dutiny

jeho wzrsteui pijaly.

KusTowHiCE. Lycium. BoCKSnORN.

Kalich na tré neb na patero klaný, zwonkowitý.
krátký. Koruna trubkowitá nebo nálewkowitá, w úslí

zawená chlupy z dolejška tyinek wyniklými. Tyi-
nek o. Blizna na dwé klaná. Bobule 2pauzdrá, ninoho-

semenná.
K. wrbolistd. L. europaeum Lin. Siblh' t* 236. Bo-

dlák 1. Mai. Háj. .39. h. ~ ird. 45. C. Ke dle twaru
nepravvidelný, 7— 8' wysoký ; kmen pímý, oblý, hladký,

belawý ; wetwe pímé, sem a tam zkiwowané, trnowa-

tjící, blawé ; listy (3—4) chomaené, nestejné, wiecky po-

dlauhlokopisovvité, kiw ohnuté, nejcelejší lysé, zašedi-

wlé, chuti slané; kwéty ližlabíókowé, stopkaté, ojedin-
lé, ídko dwojatné ; stjopkv nahé, nitowité, 8— 10 " dlau-

hé; kalich málo zwonkowitý, Ivsý, 2dílný, nestejné zu-

batý ; koruna nálewkowitá, bled rúžowá : trubky wál-

cowité, kraje na patero klaného, rozloženého, maliko
trubky kratšího ; tyinky maliko kratší nežli trubka »

bobule zakulalélá, erwenawá nebo žlutawá. — W plo-

tech wlhaunkých Afriky sewerné a Ewropy jižnjší od
Ilispanie až do Kecka. Kwte celé léto- Ti-

Mladé pa/aii5ky a listy jedí jako ilifes s octem, olejem a so-
lí; t.i pntrawa otwír^ a na nioC pudí.

K. slabá. f.. barbarm />/«. .SV7//. /. -ií). Uosll. \. ob. 45.

Ke wypauštjítí mnoho šlahaunúw tebas |6' dlauhých,

nkdy po zemi se rozkládajícíclj, nkdy do wýšky se

wvpínajících a pak dolíi wisícíoh, hustých, liranatycli, b-
liiwvch, welmi hebkých ; ro/hy trriow;il)ící, paiciié ; li-
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sly po 2— 8 w chomáích z úžlahioka rozeh dolejších

wyniklé jsau nestejn weliké, jedním vvgtším a ostatními

5—Gkrát menšími, wšeoky rapíkalé, podlauhlé, ostré,

nejcelejší, obak lysé, na lící syt zelené, na rubu bledé,

maliko lesklé ; kwty z chomáw lislowých po I—i ;

stopky kratší listu wtšího, pod kalichem palikowit
ztlustlé, nejlysejší ; kalich na dwé neb tré klaný : uštw
2—Szubých ; koruna epicowilá, 3krát kalicbu delší,

špinaw lilákowá, na patero klaná : uštiiw kopinatých,

tupaunkýcb, pak podhnutých; tyinky a nlka nepe-
sahují trubku koruno\vau5 bobule asi zwící hrachu, ze

žlula erwená. ~ W plotech Ewropy jižné, Afriky se-

werné, Lewantu, Cínv a Žapanu. KwSie celé léto."^.

W nii a na Žapanu potebují listy na místo aje, a bohiile

nkdy nemocným podáwají k jídlu. Též i pazaušky a list za salát

jedí. U nás oha ke, obzwláštS ale poslední, dobe se daí a ziuiy

naše snáSÍ ; liodí se k dlání hustých plotiiw.

Podadí 3.

DURMANOIFITÉ. DATUREAE.

Tabák. Nicotiana. Tabák.

Kalich trubkowitý, na patero klaný. Koruna ná-

lewkowitá nebo epicowitá: kraje na patero klaného,

asnatého, rozloženého. Tyinek o. nachýlených; Bli-

zna hláwkowitá. Tobolka 2chlopná: chlopní na dwé
klaných.

T. obecný. [V. Tabacum Lin. Plenk t. 99. Diisscld.

12. t. 18. Rostl L ob 45. Petum" Mat. JFel. 386. Ko-
en letní; lodyha letní, 4— 6' wysoká, pímá, na prst

anebo palec tlustá, jako ostatní zelené ástky žlázna-
topýitá, nahoe wtewnalá ; listy nad prostedkem
sehnuté, skoro wisuté, podlauhlokopinaté, až wejité, za-

koníte, žebernaté žebry ze žíly úhlem ostrým wynika-
jícími; kwty na lat vveliké rozložené, vvrcholíkowité

;

koruna 2" dlauhá: trubky prodlaiižené, rowné, wálcowi-
té, s hrdlem zwonkowit nafauklým, blawá, do zele-

nawa nebo erwenawa, kraje ržowého, s ušty široko-
wejilými, obyíejn dlauhozakonílými, sehnutými; to-

bolka wejitoelipsonitá, 6— 9"' dlauhá, ostrá. — W Indii

západní, nyní we wšech zem dílech se sází. Kwle w
lipnu až do íjna. ©.
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Rozeznáwají dwojí odrodek

:

a) listfiw sedawýdi, prostednídi objejnS dole ušafjili, objí-

inawýíh a inalíCko dol bCžícídi.

/3) listíiw rapíUatyili, s íapíky wíce iiién; dole usátjmi nebo
kiídlatými. Tyto odrodky opt iiinolio rozdílw ukazují.

T. welolístíj. IN. n>acrophyIla Sprcrig. N. laiissima

MUL Jniéním docela podobný pedcšléniUj listv ale jsau

prime nebo rownowážn odsiálé, širokowc)ilé nebo
skoro srdilé, ídko podlaublé, ostré, pubviié, zeber-
naié žebry iihlem sKoro piímyn) ze žílv wvniklvini; lata

stazenjš.!' \ ušty korunowé obyejn kratšeji zakoníte,

spíše 3iihlé, tudyž kraj skoro 5rohý. — V\ last pedešlé-
ho ; též se sází we wšech swta dílech. G*

Hlawní odrodky též ro/delujf se na sedawolisté a apíko-
listé, jež opt iiinolionásgfm se liší. PrawdC jiodobno, že ta-

bák welolistý jest pauhý odrodek tabáku obecnélio, dlaubjíu sáze-

ním zplozený.

T. poxpolitý. ÍN. ruslica Lin. Plenic t. 100. Rostl. 1.

ob. 46. Blín III Mat. fVel. :íSB. Koen letní; lodyha

pímá, 2— 4' wysoká, jednoducbá nebo wtewnatá, jako

o.slafní díly mazawg huatá ; listy apíkaté, wejité neb
do píokrauhla nebo uajena pecházející, tupé-; kwly
na lat konené, wícc mén snistnané, pítulié; koruna
'/V' dlauha, zilenaw žlutá: trubky skoro od dola juž

nafauklé, obwejcowité, u hrdla zlsnné, kraje rozšíe-

ného, rasnatého. patrn o .5 uštech okrauhlenych ; tobol-

ka zakulallá, 4 — 5 ' dlauhá. — W Americe meziobrat-

níkowé, též i w jiných zem dílech sází &e. KwCle vv er-
wnu až do srpna. 0.

Dwu jsau hlawní odrodky

:

«) Sirokolish) s listím okrauhlowejtitým, prísrditým, pudiýi-
týiii u s latau zkrúcenau;

^) úzkolislij, s listím wejtitowajenjmi dole zaokraulilenýin

anebo zaužeriNin, liladkým, latau prodlauženjší.

T. laíiani/. IN. paniculala Li. fí. cl Pav. t. 121). /.

}i. liosll. 1. ob. 46. (N. minor FctiilL I. /. 10. Koen
litní, lodyha píjednoduchá, 2

—

'A' wysoká, dole oblá,

nahoe tupohraná, pýitopíplsnalá, lepká; listy apíka-

té, wejité, pVísrdité, ncitelcjší, ltij)i»unké, ob;ik /.clené

a z Icnika pýilé, mladší po apíku a rubu šediw pý-

itopLstnalé ; lata obšírná, složená ; kalich trubkowiiý,

pýiiý : ušiw pistcjných, árkowiivc h, ostrých; koruna
4 — 6král delší kalicí)U, kejowiiá, nejlysejší, zelcnaw za-

/iutlú: trubky nahoe baíialé, ústí zauŽPného, uštuw roz-

ložených, nejkratších, tupých ; tobolka wejcowilá, lu-
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paunká: chlopní na dwé klanýcli. — W Ainerioe jižné;

též w Taurii se sází. Kwte w srpnu a /árí. ^.
Tyto ctwery rody jsau ty n^jlilawnejsí, které u welikém innož-

stwí w KvvropS se sázejí pro list jejidi, a sázení to innohýiii krajinám

welikýin jest ddiodeni. Z listu dlají tabák hufinwij tili duhan a

inupacit kterých nyní weliké množstwí se potebuje, an to nioda a

nádliera jest. Španielowé, opanowawSe Domingo, widli zemky kauriti,

což ale nedlali z mody, anobrž z poteby proti rozdílným nemocem;
jejich zrecowé dýciiali do sebe kau jeho, chtjíce prorokowati

;
jiní

zase, aby se rozweselili anebo opili. W Oíne kaurení Pili pálení ta-

báku jest náramn rozšíeno, a tudy zdá se l)ýti již starodáwno; po-

dlé Malena rostlina w Cíne k tomu cíli sázená liší se od americ-

kýrii, a pochodí prý z Indie wýchodní. Silupání tabáku ale jest wy-
nálezek ewropský. Okolo roku 15fiO pinesl Jan N i r o t, francauz-

ský wyslanec, semena tabáku obecného z Portugal do Krancauz, odku«l

pak zponenáhla po F^wropS jižné a prostední se rozšíil. Z |)oP.átka

bylo užíwání tabáku písn zapowzeno ; nicmén wsak se rozšíil a

stal se potebau jako káwa newylinutelnfu. Tabák obsahuje prwek
mámiw a oste jedowatý, a podlé toho pociiopiti se miiže, proC ne-

uwyklému kanení tabáku tolik nepohodlí psobí.
List tabákowý nemoFený též w lékastwí se potebuje, hlawJe

ale do klistéru.

Durman. Datura. Stechapfel.

Kalich trubkowitý, nadmulý, .5hraný, 5zubý, pada-
wý a zstawující dolejsek terowitý. Koruna nálewko-
witá, asnatá : trubky wálcowíté, sotwa kalichu delší, kra-

je o 5 lalocích ostrých anebo zakonitych. Tvinek 5.

Blizna tlustaunká, 21aloCná. Tobolka pídužnatá, wejco-
witá, hladká nebo kolcatá, 4pauzdrá, 4chlopná. Semena
nejmnožší, ledwinitá.

D, ohecnij. D. Stranionium Lin. Jacq. aust. 1. 300.

Plcnk t. 96. Hayn. 4. t, 7. Dnsseld 1. t. 3. Eostl. 1. oh.

48. Ammerl. jed. ob, 7. Bodlawé jablko Mat. IVel. 391.

C. Panenská okurka, zirešiéný lilek, semeno máslowé,
krawák, ježkowá palice, bugaka, niašlák. Koen letní,

mrcasatc' wtewnatý ; lodyha pímá, tebas 4' wysoká,
oblá, hladká, lysá, socháte a rozewene ro/.wtwená ; li-

sty stídawé, wejilé, nkdy dole písrdité, ostré', chobot-
natoztibaté, zubiW ostrých, choboliiw okrauhlenýth, ma-
liko eabilé, w apík zaužené, wisuté. nejlvsejší, na líci

syt špinaw zelené; kwty na kratikých stopekách z

kautw wétwowých wynikající, ojedinlé, pímé ; kalich

asi I" dlauhý, obraný, dole napuchlý, zubw kopinafých,
ostrých, nestejných ; koruna nálewkowiiá, kalichu asi

Skrát delší, bílá, wn žihami zažlutlými protažená; to-

bolka zakulatelowejcowiiá, wsude ozbrojená kolci nejo-
stejšími, hdmolowitými, rownými, zmelka 4brázdá, 4chlop-
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ná, 'ipauzdrá; semena nmoháf eerná, peautle (Fubko-
wnná. — !Na místech aurodnycli, podlé hnojišf, cest w
nejwtším dílu Ewropy, Asie, léž Aíriky a Ameriky se-

wcrných. Kwte w erwnii až do jesen. O.
Listy jflio býwaj také lilanheji nebo dwiikrát diobotnatoziiba-

té ; dále po loflyze, í-a|)ící(b a ž»^t>rá(li listowMb tmawolialow nab-
hlý (I). Tatula //'W. Duriniin !iC:ia.sj).

Udstlina ta prý Cikány z Indie w\rl»odní do Kwropy prenp-
sená jest jedowatá, smrdí, omaniuje, <liiiti Iinnsné, borké. AiiCinky
porbodí obzwláštníin prwkeni, dttrminiinnu (Daturinm). Nicmén malé
dawky listíiw j-^au wjbornýni a mocném lékem.

D. híli/. 1). Metel Lin. fíosíL 1. ob. 53. D. alba

fíumph o. l' SI. /. 1. ilumuialu fíhfcd. 2. f. 28. Jm-
ním pedešlému docela podobný ; listy vvejité, srdité,
celé nebo po kraji weinii zídka a mélka chobotnatozu-
baté, ()l)ak pyité a bledé zelené; kalichy oblé, nikoli

hranaté ; koruny wgtsí nežli pedešlého ; tobolky kulo-

waté, nachýlené; semeno žbiiawé. — Podlé hnojiš, ro-

lí a zelnišL' w Asii teplejší a teplé, w Africe. Kwete w
lipnu až do jesen. O.

Naf celá smrdí lejnem krawským a dlá blawii pitomaii, a po-
dlé wselio w anfincídi srownriwá se s predeslýni. W Indii ji potíe-
bn)f w lékarstwí, wsak ale také páchají mnuiio nepledi. Nerudnu
ženy <iáwají sw\m milenrm semeno na pradi rozflufoné do nápoje,

aby pak Maznírí je olaiipiti molily. Též i prowdané tak mnži swými
nakládají, aby mohly trojiiti ro/)Histilosti, ro oni trt-?tí. Umjí prý
auCinek fé ntry /íditi, že trwá toliko nkolik Iiodin, nebo 1, ano
i 4— fi dní. W Goe jest to zpsob welmi známý, afkoli prowádvní
jeho písn býwá trestáno. Též semeno s opiem, konopí a jinýu
koením smfihané jest prostedek, jímž iMahomedané bodrost a bla-

liocit sob psobí.

D. iveloktviiý. D. íasluosa Lin. D. ruhri Rumph
. /. 243. /. a, CNila hummatu nficed. 2. t. 29. -{O. Po-
dobá se pedešlému; lodvha tebas zwyší muže, erwe-
nawá ; listy wejéité, písrdité, hrolitozubaté nebo wcj-

itokopinaté, nejcelejší ; koruny nachowé, wn bílé, zu-

bw árkowitozakontMlvch ; tobolky kjilowalé, nachýlené,

hradawinaté. — W Indii wýchodní, K{;yptu, nyní též w
Americe. Q.

Téi wehni jedowatý a moiwý, w lékarstwí ale s nejiote-
buje.

HaBLIHÍK. BRGMAMH«IA. RkIIGMANNSIB.

Kalich truhkowil), nadmulý, .'ízubý, po strané pu-
kající, stály. Koruna nálewkowitá, asnatá- Tyinek .'>

:

prašníkúw slepených. Hlizna ohak árkowit sbihawú.

Tobolka 2pauzdrú, hladká.



H. blostný. B. candida Pcrs. Datura arborea Lin.

fí. eC Pav. 2. t. 128. Duhám, 7. t. 1. Stramonoides Feuill.

1. t. 40. Strmek 8—lOsteuíný ; Jisty eliptionopodlau-

hlé, ostré, nejcelejší, poprášené, ó— 7" dlauhé, o

—

\" ši-

roké i stopky úžlabikowé, ojedinlé, Ikweté, jako rozhy
pýité ; kalichy po jedné stran pukající, zakonité ; ko-
runy bílé, 10" dlaulié, 6" široké; tobolky nachýlené. —
W Peruwii, u nás w zahradách ozdobau ; w léi mže
se postawiii pod širé nebe, kdežto od srpna až do íjna
kwte ; slušno se chrániti jeho blíži nebo jej wzííi do kom-
naty, jelikož kwt silný a líbezný zápach na weír wy-
dáwaje snadn hlawy bolení psobí. Kwte we ^lasti

celý rok. 5 •

H. liborvonmj. B. suaveolens. Datura suaveoleos
Poir. Podobá se pedešlému? lisiy podlauhlé, nejce-

lejší, i s apíky lepké; kwty nachýlené; kalichy tu-

paunké; tobolky nachýlené. — W Perunii, Chíli, Me-
xiku.

H. slralcafý* B. bicolor Pers. Datura sanguinea
R. et Pav. Stromowiiý ; listy kopinaté, zakoncilé, tu-

pé zubatochobotnaté , na líci lesklé, na rubu pýité;
kalich obraný, palený, erncn peestý; koruna až

do prostedku žlutawá, nahoe erwcná, s 15 arami
krwawými ; tobolka podluhowatá, wálcowitá, wisufá,

3—4" dlauhá. — INa rumištích studených, wysokých
w Peruwii.

List roztluený a se sádlem wepfowýin smídianý pikládají :

obmkuje , usnaduje podbírání a stírá. Semena opijejí a oma-
uuijí.

Podadí 4.

BLIJSOJVÍTÉ. IIYOSCYAiMEAE.

Blín. Hyoscyamus. Bilsehkraut.

Kalich irubkowiiý, na patero klaný, stálý. Koruna
nálewkouitá: trubky oblé, krátké, kraje pímého, píši-
kého, oteweného, na patero klaného, s ušly tupými,
jedním ostatních širším. Tyinek b, položených. Blizna
hláwkovvitá. Tobolka wejcowitá, tupá, wíkcm se otwí-
rající (pušk.i). ípauzdrá, mnohosemenná.

B. erný. H. nv^er Litu Plenk t. 97. Hoyn. 1. t. 28.
Diisseld. \. f. 4. Blin Mat. Háj. 3-25. — Trd. 38 r>. C
Blín, blén. Koen mrkwowitý, wn šediwý, ozimý, též i
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letoí ; lodvha iV/j— 2' wysoká, pímá, wolewnatá, jako

wšecky naovvé ástky huninan dlauliými, lepkými ob-

rostlá; listv wejilopocilaulilé, proiisenochohotnató, še-

dozelené, koenowé apíkalé, lodyliowé dopola objíma-
wé, pik\ví'tní obak I — Žziibé ; kwiy skoro bezslope-
né. na klasu jednoslrannóiii, lisln.iténi, podwinutém, po
odkwtcni uliiíi prodlauženém a zprímenén) ; koruna
l" dlaulia. špinaw žlulá, nacbowofialowau sítí znaniena-

ná, kteráž na dn hustší a tmawjší ; tobolka '/V dlau-

bá, díl /podní lenký, aullý, wíko silnjší a pewnrjší ;

semena mnohá, drobná, zwírí niakowého, smáknutá,
nepohidn ubkowaná , nahndle šedá. — Na rumi-
šlícb, podlé cest, na rolích, po nejwétším dílu Kwro-

pVi te i w Americe sewerné. Kwéie w kwtnu až do
srpna. O. ^.

J-st odrodek také lelní s listím iiilíeji cliol>otnat^in, H. a-
grfstís Kil,, bl,'n obecuý Kosil. i. ob. 4 4. Ammerl. jed. oh. 2. Též
oitruJk l«tDÍ s kwtitein hled žlutým, jdiioiiarewnýiii, H. pallidus

Kil.

Naf smrdí a nmamiijf, psobí lilawy l)oU*ní, záwraf, ospalost,

ttfstenf Obzwlášt jest semeno neliezpefiio, podoltajíc se makowé-
ihii. A wšak naf jest wjhornj lék, a dclá se z ní wUali.

B. híli). H. albus Li«. Blak. t. lil. Hosti. 1. ob.

\'{. Hlín bílý Mat. Wel. SSb. C Koen letní: lodyha
rozdílné wysoká, oblá, chlopalá, cbudowétewná

; listy wše-

cky apíkaté, stídawé, nejdolcjší okrauhlé, celé nebo
rídkozubé, boíejší srdéitoweji;ité nebo srditopíokrau-
hlé, cbobotnatozubate, obak ridkoeblupé, lepké ; kwéty
na klasech listnatých ; koruna bledé žlutá, w trubce fia-

lowá. — INa místech mastných, podlé rolí a zelniš po
Ewropé jižné. Kwéte w srpnu a zái. ©.

Co do aurinkúw podobá se pedešlému, toliko %» jest slubSÍ,

Hád Ió4.

KRTICNÍKOVVITÉ. SCnOl^UULAUlSEJE.

Kalich prostý, \—Szubý nebo 4

—

ódílný. nebo 4 —
Miipenný, asto nestejný, stálý. Koruna podplodní, na
(Mvero neb na patero klaná, nestejná, ncjasléji 2pv>ká,
v; paupéli stecbowil. Tyinky 4, dwojmoené, nékdv »

kvptem pátého, ideji b plodných, ješté ideji 2. Praš-

ulky o 2 pauzdrácb, ideji o |. Wajeník 2pauz(lrý,

nini)h()vvajtíný. Cnélka konená ; bli/.na konená, ne-
rozdlena, wykrojerjá nebo na dwé' klaná '1'obolka 2-
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pauzdrá, 5chlopná, clilopní nkdy na dwc klaných, i
ko na konci nedokonale chlopnilá, drami anebo wíckem
pukající, ješt ídúeji zbobulelá a nepukawá, obyoejnu
mnohosenienní). Semenice u prosted na pehrádku pi-

rostlá. Semena bilenalá. Kel osovvý, rowný, obyejn
s koínkem doslediwým.

Zeliny, byliny, kfe ; lodyha a wPlwe ohli';, 4hrantí. Lisy na

prwjSítii Im wšecky stíídawé, bu flolejš/ strífné, na prostr«'dnírli

ale stíCné, ano i píeslenné, jednoduclié, celé nebo roznianitDrozd?-

lené. Kwty obojaké, neiirawidflné, ídko skoro prawidelné, obyej-
né na hoením dílu lodyliy a wetwf rozpostawené w hrozny, klasy,

clioináCe, wn liolíky ne()o laty.

Po tu dobu znají 1300 rodw (w 145 pokoleních), které po

celé zemi jsau rozlosowány; zdá se ale, že jich nejwíce w teplejším

pásmu podnebí Swcrnélio nirnélio (mezi 30 a 50" š. s.), akoli jdau

daleko pes kriili sewerný a tak i na horách k ntezi snliowé, kdež we
smru k tem koninám ii>li ubýwá, tak jako k podnebí horkému. Nej-

wetsí díl jiíb obsaiiuje prwky hoké a ostré : nkterých ostrý prwek

jest welíiíi dokonalý anebo jcst s mámiwým spojen, takže jsau n,e-

bezpene jedowafy, a weliký díl ostatnídí alespo není prost pode-

zelostj. Jiné ale docela newinné obsaluijí prwky slizké. Mnohc
kwtem pepkným opatené jsau ozdobau našich zaiirad.

Rozdlují se na palero podadí.

i; DlJFlZNOfFITÉ. Koruna kolowitá nebo pí
kulowatá, nestejná ; tyinek 5 nebo \, plodných, praš-

níky Ipauzdré, asto jinolwaré.

2; KIFÉTELOWITÉ. Koruna 2pyská, tlamalá ne-

bo šklebiwá. Tvinkv '\, plodné a dwojmocné, anebo

loliko 1 plodné. Prašníky 2pa'uzdré, s pytlikoma ro-

zewenýma.

3; nOZRAZlLOniT. Koruna kolouiiá, nestejnsí

nebo šklebiwá, ?pyská. Tyinky 2, nebo \ dwojmocné.

Prašníky dwojpauzdré, pytlík uedlé sebe položených

dole oddlených.

\) KOMULOJFITÉ. Koruna na lwero neb patero

klaná, stejná. Tyinky 4. stejnodlauhé. Prašníky o 2

pytlících podlé sebe položených.

h) KOKRHELOUirit. Koruna 2pyská , tlamalá

nebo šklebiwá. Tvinky 4, dwojmocné. Prašníky o 2

pytlících podlé sebe položených, dole oddlených, a

tutéž ostružnatých anebo hrotitých.
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Podadí 1. ,

DIíFIZNOJnrÉ. VEnBASCEAE.

DlWlZNA. Verba«ci)m. Wollkradt.

Kalich hluboce ódíiný, píncstejný. Koruna kolo-

wilá : kraje ódílného, nestejného. Tyinek o, nestejných

(obyejn 2 kratších)
;
prašníky ledwinowité. Tobolka "2-

chlopná : chlopní asto dopola na dwé klaných.

D. drobnokwHá. V. Schraderi Mcycn. V. Thapsus
Schrad. Diwizna I. Mat. Tf^el. Wh. C. Koíen ozimý;
lodvha wztyená, 2— O' wysoká, nejjednodušší nebo na-

hoe málovvtewná i s listím a kalichy ze žlutawa hnsto-

plstá ; listy lodvhowé wšecky <JoI sbíhawé, takže lody-

ha kídlatá, dole jsau drobn zejkowané, dolení kopina-

té nebo podlanhlokopinaté, tupé neb ostré, nejhoejší

wejité, zakoníte, koenowé apíkatc; kwty skládají

hrozen klasowilý, konený, hustý; stopeky za kwétení

kratší kalichu; ušty kalichowé kopinaté, zakonila; ko-

runa |iínále\vkouilá, ^/z" široká, vvn winatohuatií : uštw
podlaulíloobvvejilých, na líci ist žlutých ; tyinky 'A

bloulné, 2 delší lysé nebo nahoe ídce chlupalé, 'tkrát

delší prašníku, na jedné jejich stran dol bžícího. —
^^^ rumištích

,
pahrbcích kamenitých , podlé cest w

ncjwtším dílu Ewropy, a nyní i w Americe sevvcrné.

Kwéte w erwnu až do zái. ^.
Listy slizké a zulioíklé potehnjf so co obkladky «!>mrkfn-

jící; kwPt sliznaÝ, prfjeiiniG jakohy fialkowýin koenem zapárliajírí,

ot)salnije silici a lilawn cu tiic se potret)iije w neiiiocech |)licni'cli.

1). wflikokwt^lii. V. Thapsus Majm. V. fhapsiforme

Schrad. Docela podobá se pedešlé, liší se ale kw-
tem wtším, I— PV širokým, dokonce rozloženým, a

prašníky na 2 delších tyinkách skoro lysých mnohem
delšími a dolcji bžícími. — Hoste tamtéž.

Jest odrodek s hroznem petržen5m, plstí tenSÍ a kwi-tPiii

bíiSin.

D. sapowitn. V. phlomoides Lin. Plevh f. 1 05). Fl.

dan. t. í)!'!. DUssfld, 12. /. 10. .Tm6ním a welikosií kw-
tw podobá se docela k diwizn uclikokwté, liší se ale

snadno listím koenowýn) a nejtlolcjšim lodyhowým a-
píkaiýin, listím ostatním lodyhowýnj toliko objímawýni
anebo zkrátka a dopola dolw bžícím, hroznem pe-
trženjšim, jelikož choniác kwlowé mén smstnané.
— Na j)odobných n)íslech w Ewrop prostední a již-

né. ^.
72*
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Kwít její a pedešlé ještP Casteji w lékaí-stwí se potelm-
je nežli diwizny drobnokwté. Semena wšed) tí prý oiuniuu-

jí ryby.

D. knutowkoivild. V. Lychnifis Lin. FL dan. t. ó86.

Koen ozimy ? lodyha pímá, dost tuhá, nahoe oste
hranatá, lalowiie wélcwnatá ; lisly na \\v\ lysaunké, na

ruhu poprášenoplsnalé, sediwé, koenowé t>hpti6nopo-

dlauldó, w rapík zaužené, lodvhowé dolení kratšeji ra-

píkaté, hoejší sedawé, wejité, zakoneité; kwéty chomá-
cen, na hroznecli prodlaiiženVch ; kwiy žluté; tyinky
wšecky bélowlnó. — Na pahi"bcích wýslunych, kameni-
tých po Ewrope. Kwle w lipnu až do záí. (5-

Kwet má tauž co pedešlé moc, iiei)otebiije se ale.

D. erva. V. nigrm hin. FL, dan. 1. 1088. Koen
ozimý; lodyha % —'\' wysoká, wztyená, jednoduchá, na-

hoe ostrohraná ; lisly zejkowané, na líci lysaunk, na

ruhu ztenka plsnalé, lodyliowé nejdolejší pedlauhoa-
píné, podlauhlowejilé. dole srdité, hoeni wejiiopo-'

dlauhlé, pVísedawé; hrozen prodlaiižený, petržený;
kwly choiuáené, žluté, diobué ; slopeky dwakrái delší

kalichu; tyinky nachowé winaté. - ÍNa kopcích lesna-

tých po Ewrope. Kwéie w lipnu a srpnu. ^.
Rosilinn kwStaucí prý zapuzuje myši a krysy ; kwety powali

jako pedešlé, aCkoliw se nepotebují.

D. erwlkotvd. V. Blatlaria Lin. Sabh- hort. 2. t. ó6.

Uivvizna erwíkowá Mat. IVel. 4 17. Koen ozimý, we-
tenovviiý ; lodyha pímá, 3stewíná, wéiewnatá, hranatá,

listnatá ; lisíy lysé, dolení obwcjitopodlauhlé, dole zten-

ena, chobolnalé, lodvhowé podlauhlé, ostré, zejkowané,

sedawé, nejhoejší písrdilé, zakoníte, píobjímawé
;

hrozen prodlaužený, žláznatochlupalý : stopeky ojedi-

nlé, pl2krát nebo dwakrái delší listenu ; kwety žluté,

we dne fialowé wausaié; tyinky íialowé winaté. — ^'a

pahrbcích wýslunných po Evvropé. Kwéie w lipnu a srp-

nu. 5-
'rien.l nepíjemné zapáobá a zapuzuje prý moly a myši.

IMahnucha. Celsia. Celsie.

Kalich odílny. Koruna kolonitá. Tyinek 5 : nit-

ky huaté, pátá bez prašníku.

M. stopkafá. C Arclurus Lin. Verbascum Colnvi.

ecphr. 2. t. 82. Njaké diwizné, obzwlášte d. erwíkowé,
jmním podobná; koen ozimý? lodyha pímá, 2' wyso-

ká ; lisly hrub zejkowané, tupé, obak, obzwlášte na líci
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|)lsnat^, dolejší stíné, lyrowilé, úkrojw pobonícli
n»al}'cli, konenólio wejitého, srdité dole wykrojeného,
hoení stndawé, jednoduché, srditowejité, nejhoejší
píUvvélní sedawé, stídawé, srdité, zakonila, u pro-

sted oste pilowané, nejodstálejší ; hrozen dljuhy, pí-
mý, jednoduchý nebo dole wóiewnatý; stopka srstnatá

nebo olysala, slopeky pýité neb olysalé, stídawé, oje-

dinlé, nej<»dstálejší, Ikwté, mnohem delší lisluw pí-
kwptních ; kalich uštw podlauhloárkovvilých, celých,

tijpýcli ; koruny weliké, žluté ; nitky 4 s wausy nacho-
wýnii. — ^^a Krét po zdech, u nás w zahradách ozdo-
ba u. 5*

PoLUŠKA. [JeMIMF.KIS. IIaLBBLUME.

Kalich ódílný. Koruna kolowitá , ólaloriá : uštu

jednoho wtšího, obsrditého. Jamka mednatá na uštech.

Tyinky í, dwojmocné, Ivsé.

P. árkolLstá. II. coccinea IVilld. Celsia linearis

.hicq, rar. t. 4ÍJ7. Kíek ^stewíný ; listv trojnaté ne-
bo stíné, árkowité. nejobdálnji zaubkoivané, lysé:

hrozen konený, prodlaužený, ídký ; sfopekv dolejší

stíné a hoejší jakož nkdy i dolení stídawé : kalich

mnohem kratší nežli stopeka, uštw árkowilokopina-
tých, ostrýclí, cldup.itých ; koruna kalichu mnohem wt-
ší, narhowá. we dn erná. — W Americe jižné, u nás
we skleníku, "fi

.

KktiCník. Scrophiilaria. Bkaunwiirz.

Koruna zakulatlá : kraje n)aIého, ólaloného, s u-

stem dolením podhoulým. Tyinky \, dwdjmocné, a-
sto s kyptem páté.

K. hlíznali). S. nodosa Lin. PUnlc t. 50 i. Hayn. 5,

t. Í5Ó. Swihský koen Mat. Háj. \\\l. — iTtL ViO. C
Krtiné, neštowiné ili hli/.ní koení, krlirnk, Irudowník,
pchowec. Koen mnoholetý, wtewnatý, s bulwami m
palec tlustými: lodyha píimá, 'l—\' wysoká, oste tvr-
líraná, bezkrídlá, nahoe pýíkowaná ; listy slíné, ra-

píkaté, wejitopodlauhlé, nebo wejité, písrdité, lysé,

(ivvakrál pilowané zubami doleními delšími a ostejšími;
hila konená, tebas G" dl.iuhá, ze samvch wrcliolíkuvv

složená
; kalich uštw wejiiýeh, tupých, nejaužeji máz-

drowiii' obiaubených ; koruna asi \" dl udiá, wejcowi-
tokulowoiá. špinaw ze zelena nahndirt, na zádech lisa-
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wá, poiídku zcela zelenawá : ustw okrauhlych, ncjtu-

poj.sí(;h ; tyinky 4, dwojniocné, s kyptem pále napí
podlauhlé, nepatrn uykrojenéí nlka s horeníi)) dílern

sehnutá : tobolka wejcovvitá. — W lesech wlhkých, po-
dlé pííkopvv, potokvv. rybníkw po celé Ewrop. K\v«
le \v erwnu a lipnu. "4-.

Celá nu sinrdf, ostrt; a hoce diutuá : druhdy hýla w powS-
sti, že léCí krtice, wole a j,

K. woílní. S. aquatica Lín. Plenk t. 505. Hayn. 5.

t. 36. Swiíiský koen samice Mat. JVel. 410. C. Jm-
ním podobá se pedešlétnu. Koen nemá bulevv. Lo-
dyha 3— i' wysoká, jako apíky širokokrídlá : listy wej-
ilopodlaulilé nebo wejitó, písrdcité, lysé, pilowané zu-

bami dole nejmenšími; lata konená, dlauhá, ze samých
wrcholíkw složená ; kalich uštw zaokraulilých , nej-

tupjších , široce mázdrowil obraubených ; koruny
docela jako pedešlého, jasnji nežli pedešlého barwe-
né, na zádech nachow hndé; tyinky 4, dvvojmoc-

né, s kyptem páté na dwé klaným , uštw rozewe-
ných ; tobolka kulowatá. — Podlé potokw, rybníkw,
ano i we wod po Ewrop. Kwte w erwnu až do
srpna. 1|.

Naf smrdí jako pedešlého a drulidy taktéž se potehowala.

Ttíž prý list jeho piuiešuje se do senný.

Podadí 2.

KWÉTELO JFirÉ. ANTIRRHIiNEA E.

Hlkuík. Antikkhinijm. Lówenmaul.

Kalich hluboce Sdílný, nestejný. Koruna šklebí-

wá : trubky dole s dutým hrbem, pysku hoeního na

dwé klaného nebo dleného, pysku doleního na tré kla-

ného, u prosted napuchlého a lístí zawírajícího. Tyin-
ky 4. dwojmocné. Tobolka na konci temi drami pu-

kající.

H, ivHsí. A. majus />/«. Lam. L 531. /. 1- Hledík

í. Mat. Háj. 355. B. '— Wel. 429. Wlí huba, umrlí
hlawika, hledík, wyžlín. Koen mnoholetý; lodyha pí-

má nebo wzstaupawá, 1— 2' wysoká, oblá, krátkowtew-

ná, dole lysá, nahoe i s listeny, stopkami, kalichy a

korunami žláznatochlupalá ; listy slíné nebo stidawé,

kopinalé, nejcelejší, lysé, doicní patrn apíkaté, širší

ti lupaqnké, ostatní nalioru se /.užující, zostující a zpo-
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nenáhla f-apíku pozbýwající, lakze nejlioejší jsau seda-
vvé ; kwiy na liiozncdi konených, jednoduchých; ušly

kahchowé wejilé, tupé, mnohem kratší nežh koruna
Pipalocná, nachowá, az i ržowá, ideji bila: pysku
hoeniho 2dílného a opateného na palrách hrbolcema
žlutýma, u vvnii majícíma dn široké ady chlupwj to-

bolka wejcowiiá. zpedu dole vvoiatá, lupá. — INa zdech
starých a w písku ríném po Evvrop jižné a prostední.
Kwéte w erwnu až do záí. ^.

Chuti málo ostré ilriihdy w lékaí-stwí se poírebowala, nyní zii-

stawuje se zaliradám ozclobaii, w nidiž kwt nafiýwá rozdílaýJi ba-
rew, nkdy také se zpotwoiijc, aniž se napluje.

11 volni A. Oronlium Lin. Schk. t. 172. Hledík III.

Mat. Háj. 356. B- Hledík IV. Mat. IVel 429. C. Koen
letní j lodyha pín)á, l' wysoká, jednoduchá nebo na má-
lo wélwi rozdlena, oblá, lysá, pýitá nebo ídkoclilupá

;

listy dolení a prostední slíídawé, hoejší príkwétní slí-
dawe, wšecky kopinaté, tupé, zauzené, apík nékdv I)r-

wity ; kwéty úžlabíkowé, obdálné délají hrozen dlauhý,
ídký, jednoduchý ; stopeky, jakož i kalich a tobolka
žláznaiop\ iié ; kalich uštw árkowiiokopinatých, ostrých,
koruny delších; koruna nachowá, ídko bílá; tobolka
kalichu kratší, zakul.jtélowejcowitá, dole wolalá. — Na
rolích a polích po Ewrop. Kwte \v lipnu až do je-

seni. O.
Cliuti jest zahorklé a trpké. Jindá byl w podezen/, že jedo^

wat a potrebovval se w lékaístwí,

KwÉtel. Linaria. Lf.inkkaut.

Kalich ódílný. Koruna šklebiwá, dole oslružnalá

:

pysku doleního na iré klaného, u prosted nadmutého a

wysedlého, ústí wíre mén zawírajícího, hoeniho na
dwé klaného nebo dMeného. Tyinky í, dwojmocné. To-
bolka na konci chlopnma pukající a zstavvující o-
blauk nélkonosný, pehrádku piikrýwajicí ; chlopné ce-
lé nebo na tré klané.

K. zwfšiiuc. L. Cymbalaria Milí. Antirrh. C VL
dmu t. 86. /. 2. Stanu /. 70. Zuešinec M(U. Jrd. 408.
Koen mnoholetý ; lodyha od dola rozdlená na wlwe
dlauhé, révvovvité, slabé, rnowité, prostené nebo odwi'
slé, nejlysejší,' listy stídavvé, málokdy slíné, dlauhoa-
pikalé, srdilo|)iokrauhlé, lysé, .Maloné : úkrojúw nej-
kraišeji zakonitých; stopky úžlabíkowé, mnulieui delší
rapiku, ojedinClé, Ikwté, is listem nejlysejší, nahé; ka-
lich ušlúw kopinatých, oslruunkých, asi okál kratší aež-



1142

li korunn swlle fialowá, na palrách bílá, a fn s hrbol-

cema zl<niikowým;i ; tobolka kulowatá, co wikew weliká.

— Na zdecli starýrii, ideji tia skalách po Ewropo jižn^

a prostední. Kvvte w erwnu až do srpna. T^-.

Na troclm swraskiijící jindá w lékastwí se potehowala.

K. obfcn,). L. vulgnris MUL FL dan. t. 982. Plenh

t. 507. Dils.uld, .). t. 16. Len Matky Boží Mal. Háj. 3.ó8.

— iVel. 4:>l. Kvvtel, rozra/.il. Koen mnoholetý, oby-
ejn wyhání nkolik lodvh pímých, V\{ wvsokých, o-
blých, nahoe wlevpnalých, lysých; lislv roztrauSeoé
nebo stíné, anobrž i lweratné, husté, kopinaíoárko-
wité, ostré, 3žiié, nejlysejší, asi C/j" dlauhé, 1— ]'/V" ši-

roké ; hrozen konený, pékný ; kwélv liuslé, stechowi-
té ; siopeky krátké, též stopka a kalichv žláznalopýité

:

uštv kalichowé podlauhiokopinaté, ostré. 3žilé ; koruna
kalichu mnohem delší, l)ledé žlutá, pysku doleniho žlaut-

kowého, pater šafránowých, po kraji pýitých, ostruha

ostrá, kratší nežli kíjruna ; tobolka wejcovvitá, delší ušlW
kalichowýcli ; semena erná, plochá, bradawinatošerpi-
wá, blanau dokola obraubená. — Podlé cest, na polích

Ewropv celé. Kvvéte \\ lipnu až do záí. "^

.

Pokud nekwCte, snadao se jioiiii liati muže s pry.?cpin (liwojkaii,

jenž ale utržený mléko bílé ron(. KvvStel jest málo ostrý a jindá se

jiotebowal w lékarstw.
Znamenitá jest zahradní potwora, tak nazwaná pcloria, koruny

skoro prawidelné, triihkowité, s triiljkau Iiomolowitau, krajem óušlým,

a s 5 ostruhami prímoodstálými.

WíjAWKA. Maiirandia. Maurandib.

Kalich Sdílný. Koruna šklobiwá, dole nafauklá :

pysku hoeního na dwé Klaného, doleniho na tré klnného.
Tyinky 4, dwojmncné: nitek dole mozoiatych Tobolka
2pauzclrá, pauzder na konci dopola .chlopných.

//^ ivldykw?tanci. M. semperflorens Jacq. schoenb-

t. 288. Usteria scandens Cav. ic. 2. t. IJ6. Koen mno-
holetý; lodyhy zelinné, wíjawé, 'i' dlauhé i delší, oblé,

Ivsé ; lisly stídawé, dlauhoapíné, šípowilé, nejcelejši,

žebernaté. IvHé ; stopky iižlabíkowé, Jkwlé, ojedinle,
praudlaužené ; kwéty nachýlené, z nachowa fialowé, \ve-

liké, — W Mexiku. U nás w zahradách a na oknech,
kdežto jako betan je popíná a poád kwte. '4-.

KryklÉka. Mimulus. (Iai;klerbli'mk.

Kalich hranatý, nestejné ózubý. Koruna tnibko-
wilá, nálewkowilá, ípyská : pvsku doleniho asto dwoj-
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hrbého. Tyinky ii dwojmocné : pytlíky prasníkinvé

rozewrené, koneiió splýwawé. Tobolka Spauzdrá, skr-

ze pauzdra pukající.

A'. Hutá. iM. luteus Lin. Gratiola FíuilL 2. t. 34.

Koen mnoliolelý ; lodyha dole položená a plaziwá, pí-
mowetpwnatá : listv stíné, dolení kráikoapikaté, hoe-
ní sedawp, širokowejité neb okrauhlé, nestejn zubaié,

7žilé, Ivsé nebo dole po kraji pýité ; kwly w hoejších
úžlabíkácli ojedinlé, na stopkách listu delších, pyri-

lydí; kalich pýilý, uštw lupaunkých ; koruna l" dlau-

liá, ist žlutá, jednobarwá anebo w ústi a na uštech

nachovv tekowaná nebo skwrnatá. — W Chíli podlé
potokw. If.

Cliílaiié jedí naC w polówkádi : u nás w zahráti ú( li ozdobaii

i^lauží..

NÁPRSTNÍK. DiGITALIS. FjNGEHHlJT.

Kalich hluboce ódílný. nestejný. Koruna zwonko-
witá nebo Irubkowitozwonkowitá : kraje úkosného, na

twero klaného, s uštem hoením wvkrojenýní. Tvinkv
4, dwojmocné, dole ze dna korunowého wyniklé; prašníkv

ro/e"cné a tudy na pi pukající. Tobolka na dwé
skrze chlopn pukající ; semenice potom prosté.

N. crwcnij, D. purpurea íJn Plcnh t. 50. Hayn. t.

'í'>. Diisseld. 3. t. 9. Koen ozimý; lodyha pímá, 2— 4'

wysoká, i s rapíky a rubem listowým mkce šedo-

plsnatá; lisly slídawé, wejitokopiriíité, ostré a zakon-
íte, nestejn skoro dwakrát zejkowané, na rubu wvwý.
.sen síkovvanožebernaté, dolení dlauho.-ipíkaté, hoeuí
kr:'ilk(»r.apíkalé nebo sedawé ; kwtv odwish', dohromady
hrozen dlající dlauhy, jednostranný, jednoduchý ; ka-

lich uštw wejitopodlauhlých, krátce zakoniiých, I^ži-

lýcli. pýitých; koruna 2" dlauhá, zwnnkowilá : pysku
hí)eniln> petupého, uatého nebo mlce wvkrojencho,
pysku doleního s ušty krátce wejitými, zaokrauhle-
nými, wn dokonce lysá. kannasínowa, na stran dolení

baaté bledší a wvbiedlá, blcdoskwrnatá, u wnit na

lež stran s bakamí syt nachowými, bloobraubeoý-
nii, rn/iraušenými, ídko býwá barwy pleowé nebo l)í-

lé. — Na cliliimcch ediných. porfvrowých a žulowých
w /.ápadnjším dílu Kwr(»py prostední. Kwte w er-
wnu až do srpna. ^,

A'. ldu\o\luhf. D. fírandiílora Imiii. D. nmbigua Murr.

D. ochrolcuca Jarq. aitsf. t. Ih. .fuiním podobá se pi*-

(b'.šléuiu. Kucn mnfihnllý ; lodyha 2— X <vv«oká. [)í-
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má, nahure jakož i stopky a kalich žláznatuchlupatá

;

listy podlauhlokopinaté, pilowan, pýité : dolení w a-
pík zauiené, lioení dole wejité, poloobjímawé ; hrozen
jednostranný ; kahch uštw kopinatých, ostrých ; koruna
obšírnozvvonkowitá, žláznatopýritá, hlinožlulá nebo sir*

kowá, u vvnit arami hndými sítkowaná : pysku hoe-
ního nejtupjšího, wykrojene'ho nebo pizaubkowaného,
pysku doleního s ušty Stihlými , prostedním dvva-

krát širším, ostrým anebo tupým, trubky korunowé o
mnoho kratším. — Na skalách stinných Ewropy pro-

stední. '4-.

Listy obaii tené zapádiajf nepíjemn, diutnaji oste a horce
a oniaiimií. Náležejí k jediiin ostooiuamujfcíin. Malé dawky jsan

uiocný lék w rozdílných neinocech. Welini nebezpeno jest bráti listy

náprstníkowé na místo diwiznowýdí.

N. lliitý. D. lutea Lín. Jacq, h. vind. t. lOó. Jmní
pedešlého. Koen ozimý ; lodyha pímá, 2ste'.víqá,

jakož i stopky lysá ; listy podlauhlokopinaté, pilowané,

lysé nebo dole píbrwité ; dolení w apík zaužené, ho-
ení dole wejité, sedawé ; kalich uštiuv kopinatých, I-

žilých, ostrých, po kraji žláznatopýitých ; koruna trub-

kowitá, wn lysá: pysku hoeního oste wyíznuiéljo, s

ušty ostrými, pysku doleního ušty wejité, poboní
ostré, prostední mnohem kratší nežli koruna. — Na
pahrbcích suchých Ewropy západnjší a mírnjší. ^.

Wlastnosti a auCinky dwau pedešlých.

Jbnotina. Pentastemon. Fiiffaden.

Kalich hluboce dílný. Koruna nafauklotrubkowitá,

skoro zwonkovvitá 5 kraj 2pyský : pysku hoeního '21a-

loného, doleního 31aloného. Tyinek 5, 4 plodné, dwoj-
niocné, pátá bez prašníku, obyejn co ostatní dlauhá.

Tobolka 2chlopná, skrze chlopn pukající. Semena ne-
obraubená. hranatá.

J. zwonkoivitá. P. campanulatus Áil. Ghelone cam-
panulata Cav. ic I. t. 29. G. campanuloides Bot. reg. t.

40. Podke : lodyha pímá nebo oblaukowii wzstau-
pawá, l'l2— 2' wysoká, lysá nebo pýíkowaná, nahoe
jakož i stopky, listeny a kalichy žláznatokrálkochlupá

;

listy stíné, podlauhlo- nebo árkowitokopinaté, dlau-

hozakonité
,

pilowané zubami zakonitými , obyejn
nahoru hákowii nahnutými, lysé, dolení w apík krátký

zaužené, hoení dole wejité a píobjímawé ; kwly na
wrcholících stíných, dohromady dlají latu konenau,
šlíhlau, skoro jednostratiaau j ušty kalichowé kopinaté.
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zakoníte ; koruna ninohem delší kalichu, wíce nién ba-

atá, až i zwonkovviiá : ušlw krajowydí prístejných, py-
sku doleního wausatého, wn žláznaiopýitá, jasnji nebo
imawji nachowá, ržowá, fialowá, jilákowá , na biše
wn bledší a tutéž u wnit Iniawonachow žilnatá nebo
skwrnatá ; prašníky lysé ; tyinka pátá (bez prašniku)

nahoe wausatá. — W Mexiku, u nás w zahradách. '^.

Zf.lwnice. Chelone. Schildbujjvie.

Kalich hluboce ódílný, teini listeny zakryt}'. Ko-
runa llamatá, bichatá. Tyinky 4, dwojmocné, s nitkau

pátau bez prašniku. Tobolka 2pau/drá, 2chlopná. Se-

mena okowitá, široce blánitoobraubená.

Z. lysá. C. glabra Lin, Trav Elir. t. 88 . Koen
mnoholetý, plaziwý ; lodyha 3' wysoká, pímá, lysá, o-

blá nebo sotwa -ihraná; listy pílysé, slíné, kopinate',

zelen, piiowané, mírn apíkat, hoení užší a kratší

;

kwty bíle', na konci lodyhy a wlwí nahlauenó w klas

krátký, hustý ; koruny woliké, bichaté, pysku hoeního
klenutého a maliko wyíznutho, doleniho maliko na

tré klaného; nitky a prašníky huaté; tobolky tupé. —
VV Americe sewerné. Kwte w srpnu až do íjna. '4-.

Hoká, ol»saliiijíc eroaii pryskyici, Imrwí uioC ern ; zeui-

knwé ji potebují k poCiSuwáoí oleia a proti liŠejCiui, U nás w
zahraJádi.

Dmuloret. Calcbolaria. Pantoffelblumb.

Kalich 4dílný. Koruna krátká, beztrubená, 2py-

ská : pysk hoení celý, doloní poweliký, mchýowiiý,
siewícowiiý. Tyinky 2. Blizna ostrá. Tobolka 2pau-
zdrá, 2chlopná.

J). ohccná. C. pinnata Z.WÍ. Lam. t, ló. /. 'i. Koen
letní ; lodyha pímá, 2slevvíná, oblá rozkladilá, kru-

chá, nejhustji pýitá, s kolínky napuchlými, s wtvvtini

stínými, krátkými ; listy stín, králkoapíkalé, pýitf,

kruché, wyštptané, 4— .íjaiué s lichým : úkroje stín,
obyejn stídaw , podlaulil , tup prolisené nclx)

stihanozuhal , dole w apíck zaužcné, tupé ? apíky
nejužším krajem srostle ; kvvtv na konci lodvhv a wl-
wí dwojatn neb ojedinle, na stopkách tenikých. listu

kralšich ; kalich uštiiw okrauhlowcjiiýi-h, tupaunkýcli,

mnohožilých, pýilých ; koruna kalichu dwakrát delší,

žlutá
;
pysk hoení nejmenší, zakulatlý, nafauklý, z pe-

du wNí/.mitý pro prašnikv riimicí, |>yí»k doicní ncjwtší
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naíuiklý, zakulatplý, na pedním kraji slosnný, na konci

wvkrojený ; tobolka zakulatelá, na konci smáknutá, za-

konila. — ^^^ místecli wlhkých w Peruvvii.0.
Imliannwé poteljují zpaeninu k powlownémn wyiStní doleiii

;

koen prý piisohí dáwení.

D. chochoUnatd. G. corvmbosa R. Cav. ic. S. 1. 20.

y. b. Srstnatá ; lodvha 2slc'\víná, dole hezlislá, nahoe
socliatú. li^itnatá ; lisiy koenowé wejilé, srditó, apí-
katé, dwakrát zejkowané, na rubu belawé , lodyhowé
srdité, poloohjímawé ; stopky úxlabíkowó a konené,
na dwé neb (ré klane ; koruna žlutá, kr.vaw árkow3-
ná a po/bádaná. — Na místech stinných w Ciiili. Kwie
w záí a íjnu. '^-.

W lékarsf.wí užitená k pnzení na inoC.

KoNÍTRim. Gratiola. Gnadenkraut.

Kalich na patero klany, stejný, listenalý. Koruna
pvslvu hoeoího na dwé klaného, doleního na tré kla-

ného. Tyinky 4 —o, z trubky vvvniklé, jichž 2 toliko

plodné. Prašníky wisulé. 2štérbiné. Blizna 'iepelná.

K. lékaský. G. oíTicinalis Lw. PLcnk t.
1

'>. DUsseld.

1. 1. ló. Konítrud Mat. TFcl. 4iO. Koen mnoliolelý, co
brko tlustý, plaziwý, klaubnalý. mrcasatý, wypau.ští lody-

hy 1— l^/V wysoké
,
jednoduché, poídku wtewnaté,

pímé, oblé, lysé; listy kížmostíné. sedawé, dole nej-

užším krajem srostlé, kopinaté, poídku '.vejitokopina-

té, obyejn na hoejších tech twrtinách zubaté, oži-

lé, nejlysejší na rubu nejautleji prohlubené tekowané,
dflší nežli lánky lodvliowé ; z úžlabíka lisíw nékdy
od dola íiž nahoru '.vynikají stopky ojedinlé, listu krat-

ší, nejlysejší. Ik\vété, na konci opatené listenoma ko-
pinatoárkouitýma, ostrýma, jako listy tekowanýma a

Jžilýma, delší<na kaliclui, jehož ušty kopinaté, nejostej-

ší ; koruna kalichu asi 3král delší, hélawá nebo bledé
erwenú, tmawéji árkowaná, dole žlutawá; tobolka wej-

itokulowatíi, zakonitá. — (Na wlhkých lukách Ewropy
jižné a prostední. Kwéte w erwnu. Tj-.

Kon a naf hoce dintnajíc/ poCisfují obzwlášt za Cerstwa
násiln lioreiii a dolein, w measíin dawkii rozi)aiištií a roziiánjí,

protož náležejí k inocnýin lékm, aíkoli nyní se nepotebují.

K. perawskif. G. peruviana Lm. G. Feuill. 3. t. 17.

Lodyha skoro jednoduchá, G—9" wysoká ; listy sedawé,
wejitokopinaté, zubaté; kwéty bílé. u wnit erwcné
árkowané, ojedinlé w úžlabíku listowém, písedawé.
— W Peruwii a Chíli. Kwéte w únoru až do dubna. '^.
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Jest liorkj a žene na stolici. Zeuikowé iioteluijf zpareninii
proti skrkawkáui.

K. hoký. G. arnar.i Rumph ó. t. 170. /! I. Zelina
pla7.iwá; lisly srdcilowjiió, '1" dlaulié; slopkv mnoho-
kwlé ; koruny hile a nodiow tekowane s ))\.sKiii ho-
reniiii hlauboji lozklanym. — W Indii wychodni.

V>elnii Imík), w lékiit^íwí užiieiij; též dawiíjí jej ilo piwa,
které pak lirdlo wjsaiisí a hlavsu rozliDlujc.

Fodí-adí 3.

ROZRAziLormt:. vkiiomckak.

Ro2KAZIL. VkKONIKA. ElIKtHPKEl S.

Kalich í — ódilny. Koruna i>a clvvero klaná: uštu

hocníiio širšího, ol)Vejnc Kolowiiá, poridku iruhkowi-
lá a skoro 2|)yská, Tyinky 2 ; prašníky na d<l štr*rhi-

nania pukající. I^li/.na ncrozdéleá. 'lubulka uice Mién
Mnaknutú, \v\ krojenu, 2chloptiú.

//. dlauholistfi. V. jon^iíolia Lin. Schrad. com. C 2.

/•I. Koicn ninohol»v ; l<)d>ha wzivená, M/j— \' wvso*
ká, nahoí' lo/délená na wiwe pímé, kwelaucí i s a-
piky pyiilá; listy stíuné nebo po 3—4 píeslenné,
rapíkalé, z dola wejiiélu) nelio srdilcho kopinald. za-

konii a ku konci osire dwakrát pilowané? hrozny
kon«*né, prodlauiené, píehusié a tudy klasuwité ; liste-

ny f'árko\vitošídh)wité, zdelí kalichu 4dílnélio s ušly pí-
šídl»)\viiymi, neslejnymi ; koruna jasn modra: trubky
Widcowilé a kiaje naiewkowil rozšít^ene'ho, skoro 2py-
ského ; tobolka píokrauhlá, napuchlá, slab \v\Ví/nuln.

— iNa lukách wlhkých u nej«vtšíiii dílu Ewropy. Kwte
w lipnu a .srpnu. '^.

li. klasalý. V. spicala Lin. Vadl. jmr. f. 33. /. 4.

/'/. dun. 1. )2. Eni^l. hul. t. 2. Koen oddenku úkosn-
ho, dewnaléhu, mnohonjrca.séiio, mnohole(ého ; lodyiia

',2"— l"2' wysoká, dole položená, pak pín)á, oblá. je-

dnoduchá nebo nahoe latnal wtcwnalá, jako lisly n

kaluhy pýila ; lisly slín. wejil»' nebt> kopinale. zej-

kovsanopiluwané , na konci nejcelejší, dolení lupe a w
apík zauené, hoejší uslraunké, bla«^ zelené, llu-

stauiiké: hrozen konený, oby<'jn ojedinlý, luhy, ncj-

hustjší, klasowiiy ;
lisieny šídlowilé. delší nežli slope-

ka ', kalich ušlinv kopinaly ch, lupaunkych, 2 menších
;

koruna luudra j lubulka píokrauhlá, písmaknuta, wy-
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krojená. — Na pahrbcích wýslunných, tráwnatych po
Ewropó.^Kwie w hpnu a srpnu. Tf.

Jindá w lékastwí se potebowal.

/?. potoní. V. Beccabun|2^:i Lin. Fl. dan. 1. 511.

Plcnk t. 14. Hozrazilka. Celý nejlysejší, piídiižnatý. Lo-
dyha i— iVs' dlauhá, dole položená a z kolínek koena-
tjící, pak vvzestaupající , asto píme wélewnatá ; listy

stl^íné, krátkoapíkalé, eliptiné, poídku wejitc, tupé,

zejkowanopilovvané, jasn zelené; hrozny stíné w ho-
ejších úžlabíkách, listu delší, pímé, ídké ; stopeky
lysé, obyejn delší listenw; ušiv kalichowé kopinaté,

tupaunké ; koruna modrá, tmawji árkowaná; tobolka
píokrauhlá, písmaknutá, maliko wykrojená, na slo-

pekárh nejodslálejších. — W žídlech, potocích, wodách
stojatých po Ewrop. Kwte w lét. '4.

Listy šáwnaté- zalíoklé, slaaé, z jara jedí w salátu proti
kurdejfiii a zakoliácení.

,

/?. ivodnl. V. Anagallis Lin. Fl. dan. t. 903. Hayn. A,

t. 1. V,Ví\xQyMat.Wd. 249. Koen mnoholetý, oblý, kolmo-
jdaucí, klanbnatý, z klaubw wypauštjící mnoho mrcas
do peslenu rozpostawených ; lodyha pímá, pílyrhra-
ná, lysá, jednoduchá nebo slín dole wtewnatá; listy

stíné, sedawé, poloobjím.awé, kopinaté nebo wejitoko*
pinaté, ostré, pilowané, pídužnaté , nejlysejší; hrozny
úžlabíkowé, stíné, ojedinlé, nkdy dwojatné, wze-
staupawé, nejdelší, mnoíiokwté, ídké; stopeky niowi-
té, potraušené nejkratšími chlupy, zdélí listenw ko-
pinatoárkowitých nebo delší; ušty kalichowé kopinaté,

oslré, pístejné; koruna swllomodrá, tmawji árkowa-
ná; tobolka píokrauhlá, smáknutá, na konci maliko
wykrojená, — VVe wodách stojatých a potocích. Kwte
w kwtnu až do srpna. O.

I ten rod jidaji na jae w salátu, a welikau cliwála inu dá-
wají proti kurdjíin.

R. rezchvltek. V. Chamaedrys Lin Hayn. i. t. 4. Re-
zekwítek. Koen mnoholetý, plaziwý; lodyha stewíná,
wzstaupawá, jednoduchá, oblá, slídaw dwojad chlu-

patá ; listy stíné, krátkoapíkaté, nebo sedawé, wejité,

tup stíhanopilowané, swraskalé, zídka bíle a mkce
chlupaté, na líci ano i obak olysající ; hrozny z nejho-
ejších úžlabíek wyniklé, stíné, pímé, mnohem delší

listu, nejdoleji nahé ; hrozen ídký, mnohokwtý ; listeny

kopinaté, ostré, jako i stopeky (jich trošíku delší) a

kalichy pýité ; kalich uštw kopinatých, ostrých; koru-
na w tom pokolení weliká, jasn modrá, nkdy pleowá
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nebo bila s Imawjsími žilami ; tobolka malá, obsTclilá,

smáknutá. — Na lukách, w stopnicecli, hájích, plotech,

po celé Kwrope. Kvvle w kwíMnu a crwnu. 1|.

Ped asy w lékastwí »e pnteliowala.

R. lékaskij. C oni<inalis £,«'«. Plcnk 1. 12. Fl. dmu
t. 24S. Hayn. \. t. 3. Diisselil. 5. t. 18. Weronyka Mat.

Háj. 200. VV. samec Mal. líM. 237. C. Tržník, prílrzník,

pílržné koení, istec, rozrazil, iložník. Koen mnoho-
letý, plaziwý, nircasatý ; lodyha '/í"— I' cllauliá, tuhá, po-
ložená, dole L kolínek koeny wyhánející, obyejn je-

dnoduchá, na konci wzstatipawá, oblá, jako ostatní dí-

ly zelen srstnatú; listy stíné, w apík králky zau-

žené, ohvejn obwpjité, ídko wcjilé nebo obwejito-
píokrauhlé, pilowané, tlnstaiinké, bled zelené i stopky

z nejhoejších úžlabíek ojedinlé, stríné nebo slida-
wé, wzstaupawé, mnohem delií listu, dopola nahé, na-

hoe nesaucí hrozen ídký; listeny árkowité, delší slo-

peek ; kalich uštuw wejitokopinatých, ostraunkých, dwau
menších ; koruna bled modrá, Imavvji árkovaná ? to-

bolka obsrditá, smáknula. — W hájích, na pastwi-

nách a lukách suchých. Kwte w erwnu až do srp-

na. If.

Na nalioklá, nafrpkalá a korennú, potebuje se pod jménem
m/c eunupskélio na místo ríiiskúlio ; driiliily též w lékar.stwí mela
swau rliwáln.

fí. hrfanolis///. V. hederaefolia Lín. FL dan. t. 428.

Koen teníký, letní s nemnohými mrcasy; lodyha do-
le slín wtewnatá, rozprostená, tebas l' dlauhá,

oblá, pýilá; listy apíkalé, ledwinilosrdilé, S— Slalo-

né : laloku koneného vvlsiho , ploché, pidužnalé,
oliak krátkochlupé, nejdolejší stíné, ostatní slídawé,

nejhoejší scdawé; stopky z úžlabíka listw stídawých,
ojedinlé, co list dlauhé, plodonosné pak sehnuté; ka-

lich uštúw srditých, ostrých, brwilýcíí ; koruna bled
modrá, tmawéji žilnatá, ídko bílá; tí)bolka d\v(»jalná,

dwojknlatá; sen)ena w každém pauzdru 2, weliká, pu-

penatopoddutá, swraskalá. — Na rolích a zcinišlícii.

Kwte w beznu až do dubna. O.
To ta rostlina, ktrrá dnwá pHtiinn k ro7prnwkáni, 2e semeno

7 nelie padalo. Fríwniem totiž semeno její do hrazd se zaplawiije a

nashroínažuje, co/ sohC lid sprostAcký nnimí wyswClIiti.

R polní. V. a^-rcslis Lín. Fl. dnn. 1. 441). Koen
letní, slabý, micasatý ; lodyha hned nad koenem stin
wtewnatá, položená, 2— 3palcná , oblá, pýitá; listy

srditowcjilé, swraskalé, lup pilowané, krátkými chlu*
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py potrauseué, dolení stiné, hoení sir*ídawé ; slop--

ky úžlabikovvé, ojecli:ilé, zdélí listu nebo delší, ídko
kratší, plodonosné sehnuté; kalich ušlvv wejilých, tu-

pých ; koruna n)alá, jasné charpowá, Imawji žilnatá,

nkdy bílá ; tyinky z doleního kraje trubky korunovvé
wyniKlé ; tobolka dwojatná, dwojkulatá. oste wykroje-
ná, rozirausen zláznatochlupá : pauzder podlé šwti prí-

smáknutých; semen w každém pauzdru 6, pupenato-
poddulých, swraskalých. — ^\^ rolích a zelništícli. Kw-
le w bíeznu až do jesen. ©.

Náleží k Smatiináii), dobrá píce ale owuí.

fí. rolní. V. arvensis .m. FL dan. f. .'.15. Koí-en

slabý, letní, mrcasatý ; lodyha zmládí položená, pak se

zpriinuje a nabýwá wýšky tebas V?', od dola wiewna-
tá. oblá, chlupatá ; listy srditowejité, tup zejkowané,
chlaupkovvané, dolejší apíkaté, pi"íkwtní kopinalé, nej-

celejší ; kwty úžlabíkowé, ojedinlé, dohromady dla-
jí hrt)zen klasovvitý, prodlauženy, ídký ; stopekv kratší

kalichu z uštw kopitiaiých, jednoduše pýitých ; koru-
na malá, modrawá ; tobolka smáknutá, obsrdílo21a-
loná, nlka zdélí wýezu ; semena ploská, štítowitá. —
Na polích a rolích. Kwte w beznu až do jesen. O.

Dobrá píce owCÍ.

R. tiilistý. V. triphyllos Lin. FL dan. t. 627. Celý
lepkaw pýitý. Koen letní, slabý, mrcasatý; lodylia

zwýší I— i'/2 prstu, pímaunká, oblá. rozewenowtewna-
tá, nkdy i jednoduchá ; listy nejdolejší apíkaté, weji-
té, nejcelejší, nejbližší, krateji apíkaté, wíce n)éné
stíhané, hoení písedavvé, ."jdílné: uštijw tupých, po-

dlauhlo(íb\vejilých, prostedního wtšího, nejhoejší obv-
ejn odílné, menší, vvšecky pídužnalé, na líci ernaw
zelené, na rubu ponachowlé; stopky pímé, zdélí listu

nebo delší ; kalich uštw kopinatých, tupaunkých, kr«tší

nežli stopka ; koruna svl modrá , weliká ; tobolka

okrauhloobsrditá, suiaknulá; semena poddulá, šále-
kowitá. — Na polích a rolích. Kwte w bezna až do
kwtna. O.

Jindá se potrebowala proti žlautenici.

KlaNOKWET. SCHIZAKTHUS. SpaLTBLUME.

Kalich odílný. Koruna zwrácená, 2pyská : pysk ho-

ení Sdílný, lalokw poboních 2ušetných, s ušty ce-

lými nebo na dwé klanými, laloku prostedního, tupé-

ho nebo wykrojeného . dole s wystáwajícím patrem ;
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pysk dolení 3dílny : uštu prostedního prol)luben<^ho,

wykrojenélio, poboních auzkýeh, celých aneho wykro-

jenych. Tvinkv 4, dwojniocné, 2 kratší neplodné. To-

bolka skrze stny pukající, 2chlopná.

K. pcifnij. S. pinnalus /?. fl Pav. J. t. 17. Zelina

obrosila chlupy dlauhými , žlá/kau ukonenými; ko-

en mrcasalý; lodyha píímá, asi 2' wysoká, oblá, na
wtwe nemnohé, stiídawé rozdlená ; listy ueliké, krát-

korapíkalé, stiídawé, wyštrbené : iikroje sedawé, slííné
nebo strídawé , doleních lislw wtší, prolisené nebo
lalonaté, hoeních árkowitokopinaté s nkolika zuby
tupými ; kwty na lat konené, pímé ; koruny s trub-

kau prekrátkau, pyskem dolením karmínowým anebo
nachowým , jehož ušty poboní jsau zdéli prosted-
ního, prohlubeného nel)o delší, s pyskem hoením ple-

owým, jebož prtislední ušet obwejitý nebo podlauhlý
jest tup anebo wykrojen a toliko dole žlut a nacbow
tkowán. — Na místech neobdlaných w Chíli, u nás

w zahradách ozdobau pod šírým nebem. O*

Podadí 4.

KOMUWWITÉ. BUDLEJEAE.

KOZARA. CaPRAKIA. IIkRZBLUMK.

Kalich ódílný. Koruna zwonkowitá, na patero Mrt-

ná, skoro pawidelná. Tyinky \, slejn dlauhé, krátké ;

bii/na 2laloná. Tobolka 2pauzdrá, 2chlopníi : chlopní

na dwé klaných ; semenice pak prošlá.

K. obecná. C biílora Lm. Jacq. am. t. ll.. Lam. t.

óe34. /. 2. /?. a Pav. 2. t. 123. a. Ker poídku 4sio-
wíný, rozdlený na wlwe dlauhé, pídíewnaté, pímé,
príoblé, nkdy srstnataunké ; listy slídawé, poídku slí-
né, pudlauhlé, w apik zponenáhla zaužené a po nm
až dol co obruba auzká bžící, na boení polowici
pilowané, lysé nebo po kraji pýitobrwité, 1'/j" dlauhé,
na místech bijjných a stinných iebas ópalené, na po-
nioiských , písenatých menší, šáwnaté, tuné, kruché

;

stopky jednokwié, nmohcm kratší listu, úžlabíkowé,
obyejn podwojné, málokdy ojedinlé, ješt ideji po-
trojn ; kvviy newonné ; kalich lysý , asi co stopka
dlauhý : ušlw nejslabji rozdlených, árkowilých? ko-
runa blostná, trubky co kalich dlauhé, ušlúw podlau-
hlých, tupých ; tobolka wejcowilá, ostrá. — [Na polích
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w Tnclii Ziipadní, Kurasau a Peruuii. Kute skoro ce-
lý rok. =á .

Kozy rády žeraii její ratolesti. List potebují na místo aje
C/iiikélio a tudy slowe ker w Indii západní thce du jxujs.

KoMULE. BtiDLF.IA. BudLF.JE.

Kalich na lwero klaný. Koruna trubkowilá, na
lwero klaná. Tyinky 4, beznitené, z chobolw vvyni-

kló. Blizna hlawovvitá. Tobolka 2chlopná : chlopní na dwó
klaných, od semenice se oddlujících a ji oprošujících.

K. wejcUá. B. aiiaericana Lm. R.el Pav. 1,^.82. Ke
zwýší 9— 10', s wlweini plsnalými; listy stiné, ueji-
té, w rapík ztenené, na konci ostré', na rubu blopls-
naté ; kwuty drobné, žluté, na hroznech klasatých, ko-
nených. — Podlé ek a potokw na ostrowech kary-
bejských. Kwéte w ei'\vnu až do záí. %^^ 5-

Listy potebují na místo diwiznowýcli k obiukCujícím kaupe-
líin a obkládiní.

K. kulatá. B. globosa Lam. t. 69. y. 2. B. capitata

Jacq, rar. t. 307. Ke 15— 20' zwýsí, rozhy a smítky
bélavv plsnaté ; listy stííné, krátkoapíkaté, kopinaté,

zakoníte, G" dlauhé, na líci swraskalaunké, lysé, na ru-

bu béloplsnaté ; kivty medožluté, shlaueué w slrbau-

ly kulovvalé, slopkaté, stiné, zwící oechu wlaského
dohromady hrozen konený skládající. — Na místech

mokrých w Chíli. Kwele \v kwétnu až do lipna. \.
Listy potebují jako pedešlé a prásek z nich obzwlášt na

wedy.

Chwostenka. Scoparia.

Kalich 4dílný, stejný. Koruna kolowitá, 4dílná, pra-

widelná, w iislí clilupatá. Tyinky 4. stejné. Blizna tupá.

Tobolka /.akulallá, 2pauzdrá, 2clil()pná : chlopní we-

hnutých, piehrádku dlajících a na semenici stední we-

likau se nasazujících.

Ch. sladká. S. dulcis Lin. Lam. t. 85. Pímá, od do-
la až nahoru nejwétewnatéjší, Sstewíná ; koen rowný,
bílý, mrcasalý ; lodyha oblá, šesti hbítky jakoby še-

stihran, jakož i wšecky díly nejlysejší ;
wtwe Irojna-

té poinetáním jedné stiné, listy trojnaté, kopinaté, w
i

raoík ztenené, na hoení polowiné pilowané ; stopky

w každém úžlabíku po celé délce wétwí 2, tedy celého

preslénku G, obyejn ale toliko 5, 4 nebo 3, Ikwlé,
mnohem kralsií hslu ; kalich uitw kopinatých, ostrých j'
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koruna jakoby pomnnkowá, bílá a modrá w ústíš dlau-

hými chlupy; tobolka zakulatélá , lupá; semena dro-

bniká. — iNa Jamaice, Martinice, Kurasau, \v Egypte.

Kwte poád. ^.
Ani koen ani naí nemají (huti ani zápaclui ; naf potebuje se

na místo slézu k obiiikCowání netoliko vv kaupeli anol)rž i w ob-

kladídi a kiistérech ; šfáwa listní zasladlá proti kašli jako léko-

iná.

Podadí ó.

KOKRHELOiriTÉ. RHICSANTIIACEAE.

Ohranulb. Escobedu. Eskobbdie.

Kalicb trubkowitý, obraný, ozuby. Koruna trubky
kalicbowé mnohem dclsí : kraj 2py.sliý, plochý, pysku
boeního 2— , doleního Sialonébo , s laloky wšemi
pi stejným i ; tyinky \, dwojmocntS zawené. Prašníky
árkovvite', dole stelowilé, ušluvv osinatých. Blizna ja-

zýkovvitá, swraskaloeitá. Tobolka kalichem zastená,
2pauzdrá, skrze pauzdra 2chlopná.

O. scrpiwd. E. scabrifolia R. et Pav. H. fí. et Knndi.
v. gen. 2. t. 174. Zelina rozdlená na wetwe žlábkowa-
né, oblé, šerpiwé ; listy stíné, sedavvé, podlauhlé, sko-
ro srdité, ostré, zaubkowané, šerpiwé. síkowanožílna-
lé, .SZilé, 4" dlaiihé. I'//' široké; kwéty úžlabíkowó,
ojedinlé, stopenaté ; stopka opatená u prosted li-

stcnoma stínýma, šerpivvýma, kopinalýmaí kalich zdélí

l'/í ; trubka koruiiowá y.H)rozšícná , s ústím píúkos-
ným

; pysk hoení málo kratší dolejšího s laloky o-

krauhlcnými, pýitými ; tyinky kratší nežli trubka ko-
runowú ; nélka nepesahuje tyinky. — INa skalách
w Mowé Grenad. O.

Koreuein barwí nu místo Šafránu plátno a zadulanú jídla na
žluto, proto slowe asafian.

Swetlík. Euphrasia. Augrntrost.

Kalich inibkowilý nebo zwonkowitý, 4zubý nebo
na twcro klaný. Koruna 2pyská : pysk hoení dutý a

wykrojený , doicní na trd klaný : uštw wyíznutých.
Tyinky 4, krátké, dwojniocné

;
prašníkúw pauzdro dru-

hé dole trnem ukonené. Tobolka wejitá, ncjlupjší
nebo wykrojená. Semena stejn árkowaná, bezkídíá.

S. lékaský. E. ofllcinalis Lin, Plcnk I, 5G2. Schk. í.

73*
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1G9. Hayn, 9. t. 1. 8. Ambrozka, jinak swellík Mat. Háj.

808. — tVel. 3G8, Potšeni oí. Zelina tebas 6" wyso-'

ká, pímá, stiínoniewná ; lodyba oblá, jakož i listy

a kalichy paila nebo žlá/naluclilupatá ; listy slíné,
nejkralšeji apikaté, wejilé, obak 3—4— 5zub zubanii

ostrými , dolejšími píibliženjšími, hoejších lislw za-

konil}ch kratšeji nebo déleji hrolilýa, 5zilé, na líci

po žilách brázdowanó ; kwty úžlabíkowé, na wfwích
od dola nahoru po sob se rozwíjející, sedawé nebo
nejkralšep stopenalé, dost weliké ; kalich uštuw kopina-

t}ch, nejostejších; koruna bílá, pysk lioeni má car šest

a jest 2laloný: lalokw 2—3zubých , odsiálých; pysk

dolení má dole skwrnu ciironowau, jest arami fialowymi

% znamenán a rozdlen na laloky 3, jichž každý hlubo-

ce vvykrojen ; tobolka obwejitá, na konci mlce wyíz-
nutá, pýitá, kalichu kratší. — Na lukách, wesowištích.

Kwte \v lipnu a srpnu. O.
Na /.uliorklá a natrpkalá druhdy se i)o&ítalu k lékúiii oCníin

welii wážbi))!!); nyuí na ni zupoiiineli.

Zdkawínek. Odohtites. Zahnkraut.

Kalich wálcowitý, na otwero klaný. Koruna pysku
hoeního rowného, prašníky zavvírajícího, pysku dolení-

ho na tré klaného s ušty árkowitými. Tyinky 4, dwoj-
mocné

; prašníky pauzder wsech dole kolcem ukone-
ných. Tobolka wejitá. wyk rojená.

Z. erwcný. O. rubra Pcrs. Euphrasia Odonlites

Lin. Fí. fian. t. 625. Lodyha /wýší '/«— '• wztyená, ne*

patin 4hraná a jako celá rostlina tuhými chlaupky šer-

piwá, od dola nebo od prostedka pi-ímowtewná ; listy

kopinat, i 2— 18"' dlauhé, 3— (>'" široké, tupaunké, na

zpodin zaokrauhlené, obak 3

—

\ zuby tupaunkými pi-

lowané; lisienv delší kwtw, skoro podobn listm,

mén pilowané, hoejší celé, nástídawé ; kalich zelený,

ponai rvvcnalý : nštw kopinatých ; koruna ržowá nebo

pleowá
; pvsk dolení kratší hoi-eního, pí-íualého, s la-

loky podlauhlými, naped širšími a okrauhlenými. —
Obecný na polích wllikých, podlé píkopw, polokuw
po celé Ewrop. Kwte vv kwinu až do srpna. O.

Jindá mel swaii sláwu proti krwotoku a holení zubw.

WšiwEC. Pedicdlaris. Lacsekraut.

Kalich trubkowitý nebo nafauklý, ózubý. Koruna
Irubkowitá, tlamatá : pysku hoeního smáknutého, do-
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leního rownélio, Slaloného ; lyinky ^ * kypleni páté,

dwojmocné. Tobolka zobanitá. Semena mnohá, ubko-
wanosífkowaná.

/r. bakní. P. palustris L>i. Schk. 1. 171. Haifn. 8.

t. ;)3. Koen mrkwowilý, obyejn jednoduchý i lodyha

1 ,__l«/,' wysoká^ pímá, pihranalá, obyejn dole strí-

daw wélwiiá, nálysá, ponachovvlá, nejdoleji nKijící n*
kolik šupin wejilýeh anebo podlauhlýeh, brzo wadnau-

cích : listy 1'/?—2" dlauhé, hoení a welwowé menší,

wšecky w obwodu árkowitopodlauhlé, lysé, loliko na

zpodio píchlupaté, zelené, ponaerwenalé, wyšlpla-

n : úkroJLnv píprolisených a zejkowaných zuby belo-

chruplawými ; kwty od prostedka az nahoru we wsech

úilabíkáoli prísedawé, na konci piblížené, dlají hro-

zen listnatý? kalich díwe walcowiiý, pak nafauklý a

wejcovvitý, lysý, píblanowitý, špinaw zelený a pona-

chowlý , 2pvský: ušlw listowilých , slíhanozubalých,

kadeawých ; koruna 12 — 14"' dlauhú, swile ržowá,
poídku bílá : lebka tmawéjší, podlauhlá, uatá, se zaub-

koma šídlowiiýma ; ušty pysku doleríího úkosného širo-

ké, vvejitopodlauhlé, prostední n)enší; tyinkv pona-

chlupaté i tobolka úkosn wcjitopodiauhlá, hrotitá. (Na

lukách bahnitých po Ewrop, Asii prostední a sewer-

né. Kwte w erwnu až do srpna "^

.

NaC nepMjeiiine tapái há, oste duilná ; krom koz nižádný do-
bjtck jí nržere, jemuž psobí zapáleni stew a moC«i»í krwe ; nu)H

nees, a dru!idy potrebowal se proti ni-fistýiu wediim a k puzení

moTíe.

//' lesní. P. sylvatica hin. FL <lnn. t. 22>. Hayn. 8.

/. 31. Koen mrkwowilý, na konci wlwiiý ; lodyha 3

—

5" zwýší, pímá, poídku barwená, po stran s nkolika
lodyžkami prostenýnu, wzstaupawými, slabšími, nejdo-

leji odná šupinami wcjitookrauhlými nebo podlauhlý-

mi, jichž nejwnitnjší listoivilé a po kraji celé nel>o

zejkovvatié ; lislv wyšlptané se širokau žilau ; úkrojinv

siríhano/.ubatých zubv ostrými, na konci chrustawý-

nii ; kalich wejitopodlauhlý. pik naíauklý, ostrohraný,

w ústí chlupatý, ózubý : zubuw lisiowiiých, stíhanozu-

l)alých ; lebka koruoowá na konci 27.ubA. — Na lukách

mokrých, barinných, ob/,\vláši \v lesech liwropy pro-

stední a sewerné. Kwte w erwnu až do srpna. ^.
Wla.stnu«ti pede.Múlio.

KoKKHKL. UhINANTHIíS. KLAPPKHTOP.

Kalich nafauklý, 4zubý. Koruna smáknutá, tlama-
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tá : pysk hoení na konci obak se zubem tupým, pysk
dolení 3laloný : laloku prosledního složeného, pobo-
ních zpímených. Tobolka panzder ninohosemenných.
Semena obraubenú dokola kídlem.

A' ivlsi. R. major Ehrh. Sclik. t. 169. R. Grisla

galii Lm. Zelina; lodyha pímá, */?— 1'// wysoká i wyšsí
tyrhraná ,

jednoduchá nebo málowtewná, pílysá; li-

sty slíné, sedawé, z dola srditého podlauhiokopinalé,
tupaunké, po kraji podchlípnulínké, hrubopilowané, ro-

wnobžn žebernati', na líci šerpiwé, na rubu bíle te-
kowané a skwrnaté; hrozny konené, díwe husté, pak
prodlaužené ; listeny širokowejité, bélaw zelené, hoení
stíhanozubaté zubami sídlowiiýmí, až i šlétinowitými

;

kweiy prekrátce stopkaté; kalich .širokowejcowitý, smá-
knutý, u prosted píbaatlý, zelenawe bílý, žilnatý a

síkowaný : koruna ^,4' dlauhá, citronovvá : trubka pona-
kiwlá, bélawá, íialovvý zub na obau strannách hoení-
ho pysku wejitý, uatý, pysk dolení skoro zdélí trub-

ky ; kídlo obsemenné f/jkrát širší semena. — Na lu-

kách nejwtšího dílu Ewropy. Kwete w kwetnu a erwnu.
K. menší. R. minor Ehrh. Podobá se pedešlému,

liší se ale listeny zelenými, obyejné hnédé nabhlý-
mi, tužšími, kwty o polowiku kratšími, rownau trub-

kau opatenými a zuby na hoením pysku jak dlau-
hými tak širokými. — Na podobných místech,0.

K. chlapnft). R. A.lectorolophus Poli. R. villosus

Pers. R. hirsutus Lam. Opét prwnímu podobný 5 jest

ale wétší a wlewnatcjší, lodyha srstnatá, kalichy silné

huíiató a kídla obsemenná tikrát užší semena samé-
ho. — Na polích a rolích Ewropy jižné a prostední. O.

Tyto ti rody mají se za podezelé a drulidy w lékastwí se

potebowaly. Semena tetílio, na mnoze w žit rostaucího, dáwají
inauce barwn tiiiawaii a clilefm z a iip;>cenémii rhii nepíjemnau,
Iiokau ; není ala známo, žeby takowý diléb komu byl škodil.

ernýš. Melampyrum. Kuhweizes.

Kalich Irubkowitý, na twero klaný. Koruna tlama-
tá: pysk hoení smáknutý, po kraji nadchlípnutý, pysk
dolení Sbráídý. Tyinky 4, dwojmocné. Tobolka 2pauz-
drá, úkosná. Semena 2, hladká.

C. rohu. M. arvense Lí/. Fl. dan. t. 911. erneyš,
ernýš, ermel, pšenika. Lodyha ^h— IV2' zwýší, wzty-

ená, tup ihraná, pýitošerpiwá, jednoduchá nebo na-

hoe náwtwitá; listy sedawé, ló'"—2" dlauhé, 2— i'"

široké, kopinalé, ku konci zužující se, tupaunké, (na
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wtwickách píárkowité a ostré), po kraji pípodohlí-

pené, nepalrn wykrajowané, obak p) í-itošerpiwaunké.

nejhoejší dole s 1 nebo 2 zuby dlaiihýini, šidlowilymi,

odslálviiH; klas 2—3" dlauhý ; listeny mnohé, weliké,

nachowé nebo swlle karmínowé, odkwiló zelené, pro-

tiscnozubaté zubami šídlowitými, na rubu u j)r()sled

skoro se dwma adama žláz pedrobných , lesklých,

erných, u prosted jamalých, dolení dlauze zakonoité,

nejhoejší pekrálce a autle špídlaté ; kalich wejcowitý,

šerpiwý : uštw wejuitokopinatých, šídlowite zakoniiých,

delších trubky korunowé ; koruna zawená, l" diauhá,

karminowá. proti hrdlu blawa a žlutá; prašníky na

obojím konci píchlupaté. — Obyejný mezi obilím

a na auhorech po celé Ewrop. Kwte w erwnu a

lipnu. O
Žito SPinenein té rostliny zanecistuné dáwá ch\éh modrawý a

horký, aniž wSak skodliwý. Klasy její dáwai l>arwii modrán, laulieia

ale briinátaau. Jindá |iotíet)o\vali manku ze semen w lékarstwí.

. tvausafi/. M. barbatum TK et KU. t. Hfi. Podobá
se welmi pedešlému. Klasy bwné, stejné; listeny žluté

zelené, poídku nachowé , kopinatozakonilé, šídlowii

zubaté, wezpod nežláznaté; kalichy srstnaté, tikrát

kratší nežli trubka korunowá: zubvv wejitých, zakoo-

itých ; korunv žluté, otewené. — Z iVlorawy dále do

jižné líwropy. Kwéie w kwtnu a erwnu. Q.
O nm totéž sluší znauienati.

C' hdjní. M. nemorosum IJn. VI. dan. t. 30ó. Starm

f.
29. Klasy béwné, nachýlené ; listeny hoeni hluboce

srdité, zubaté, lazúrowé ; kalichy srstnaté, skoro do
póla koruny sahající : uštw kopinatošídlowitých, odsfá-

lých ; koruna ryzá s trubkau rczawau. — W lesech a

hájích po líwrop. Kwte w lípnu a srpnu. O.
Jindá jej potebowali w lékaístwí.

ád lóS.

ZÁRAZOWITÉ. OIWBANCHEAE.

Kalich prostý, rozdílné dlený, asto na twero neb
patero klaný neb 4 — b/ubý, stálý. Koruna j)í)dplodní,

w;ídnaucí a /.stáwající, Inibkowiiá nebo pízwonkowítá :

kraj 2pyský: pvsku hoeního na dwé klaného nel>o ce-

lého, pysku doicního obyejn na tré klaného. Tyin*
ky i, dwujtnocnú', prašoiky 2pauzdic, pauzder podlé
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sebe noložených a na dél štrbinau pukajících, ídko
Ipauaié. Wajeník Ipauzdrý, ídko 2pau7,rý, mnolio-
wajeóný. nlka konená; l)lizna obyejn lluslá a 2la-

loná. lobolka Ipauzdrá nebo ídko 2pauzdrá, 2('blop-

ná nebo štrbinama po dél pukající, mnohosemenaa.
Sííuiena pi'edrobná, bílenalá. Kel neznámý.

Kostliny pížiwné. Listy zajjrtalé, šiipinowité, nikdá zelené,

stíilawé, ciis) stec howité, Kwety oljojaké, paiídkii iiiiiolíoinaaželDB,

neprawideltié , na klasecli, lirozneih aoebo ilioiliolícíítU koneCnýilit

iidko ojedinlé.

Dosawád znají 60 rodiiw (w 10 pokolenírlj), jicliž nejw6t§í

in^rnéinii pásmu sewerné polokaule w starém swSt náleží Obzwláštž
boliatá jest Kwropa jižná a prostední. O wlastnosteili dusawád má-
lu wíme; nkteré obsaliují prwky siliCné, pryskyiné a barwící.

ZAbaza. Orobanche. Sommerwurz.

Kalich na twero klaný nebo 2lupenný : lupeníivv

asto na dwé klaných. Koruna trubkowitá, dole žlázna-

toduAnatá, pak nad dolej.škem stálým obríznutá, wa-

driaucí. Tyinky 4, dwojinocné; prašníky díwe spojené,

pytlíky nahoe hrotité. Blizna 2laloná. Tobolka 1-

pauzdrá, 2clilopná, se senienicema na dwé neb twero
1ozklanýma, postennítna (asto širokýma). Semena pili-

nowiiá.

Z. ivtcwnatá. O. ramosa Lin. Reichcnb. ic. C. 698.

Orobafika ili býkowá bylina. Mat. IVcl. 163. C. Hubi-

hiách. Koen letní ze swazku mrcas krátkých, dužna-
lýi'l), jednoduchých; l'>dyha pímá, 'I?— l' wys;)ká, hra-

natá, dole málo ztlustlá, obyejné dole wétewnatá wét-

womi pímými, jednoduchými a jako celá rostlina žláz-

natohufialými a bledými do zlutawa nebo nahnédla pa-

dajícími; šupiny (na místo lislw a listeníiw) krátké (.{

—

•i"' dlauhé) wejité, zakoníte, hnédé ; listeny 2 podka-
lišaí , asi o '/í kratší nežli kalich, árkowitokopinaté

;

kwétv na klasech ídkých ; kalich blanowitý, krátce zwon-
kowitý , dopola na twero klaný : ušiir.v wejité 3á-

hlý("l), šídlowité zakonilých ; koruna ^2" dlauliá, trub-

kowitú, u wnil huatá, nad dolejškem zaužená, skoro

rowná, proti pysku hoenímu zponenáhla ohnutá : už-

lw wejiio/.aokrauhlých, tupých, sotwa zaubkowaných,
brwitých, bélawá nebo žlutawá, silnji nebo slabji mo-
de nibéhlá

;
prašníky lysé, bílé. — !Na koenech leno-

wých, konopných, tabákowýcli, pohankowých w Ewrop.
Kwéle w erwnu až do srpna. "4-

inanina na leništíili a konopiUí Ji wt^Imí škodliwá a zliaubná,

když w uidt so roziaotila ; tci w tabaCistícb se uaskytuje, akoli
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iiiéDS Škodí. Potfeba weliké bedlíwostí, abj ta rostlina se wypleme-
nila, protože se saadno rozmnožuje welikýin iimožstwíin semen, ježto

dlauhý Cas moliauce w zemi ležeti za íiowáwují swau kIfCitelnost.

Když na pole, kdežto buje jaká, pijde jiin wliodná rostlina, brzo
doatawše se desíowau wodau nebo jinými okolnostmi aa její koeny
wnikají swým koáním do ní a ssají z ní potebné k žiwobytí
sáwy. Nejlepší prostedek k jich wyplemeaaí jest, aby se poezaly,
díwr nežli jejícit semeno uzrá.

Z. jínatá. O. pruinosa Lapeyr. Reichenh. ic. f.
í)ll. Lodyha jednoduchá: klas konený, jednoduchý;
kahch listenem jediným podepený, 2lupenný: lupenw
ožilých, na dwé klaných, s ušly pristejnými, auzkými,
šídlowilými, co trubka korunowá dlauhými ; koruna
zwonkowiiá, na hbetu prínakiwlá: pysky rozšíené, re-

abatonásobené, tup zaubkowanc, weliké, žilami mo-
drými pkné malowané, nebrvvité : hoejšího 21aloného,
doleního s laloky okrauhlými, prostedním dwakrál wt*
šíin ; tyinky nad dolejškem koruny pipewnne', dole
huaté, na konci jakož i n»*lka pížláznaté ; blizna fia-

lowá. — [Na koenech bobu obecného w Ewrop jižnj-
ií. H'

Záliubná rostlina bobu obecnému, jejíž semena se mají, jako

pedešlé.

Z. envenawd. O. rubens Wallr. O. elalíor Koch.

lieichcnb- ic. f. UOl. 902. Jmním pedešlé podobná;
kalich Ilistenný, o 2 lupenech mnohožilých, sirokowcj-
ilých, šídlowitozakonilých, dole a naped zubem opa-
tených anebo nestejné na dwé klaných, skoro co trub-

ka korunoivá dlauhých, naped dotýkawých anebo sro-

stlých ; koruna U— 10" dlauhá, od dola nakivvená, Irub-

kowitozwonkowitá, na hbetu rowná, pysky nestejn zu-

baté: pysk hoení patrn nachýlený, pi^ílbicowitý, na
konci milíko nadhnutý, dwojlaloný: lalokiiw odstá-

lých, pysk dolení ustvv wejilých, pi'ínestejných, pobo-
ních odstálých ; tyinky pipewnne we kiwin koruno-
wé, od dola do prosted hust huaté ; blizna co wosk
žlutá, aksamilnafá, po kraji newyvvýšená. — CSa polích a

lukách z koenúw tolice wojléšky a srpkowé. K.wle w
kwétnu a erwnu. '\\.

WojtúSka molilaby jí utrpti welikau Skoda, kdyby tuze se

roZ|)lemenila. Druhdy ji puteliowali na rány.

Dawibíl. Piiki-ypaea.

Kalich na patero klaný, stálý. Koruna ncprawi-
delná, trubkovviiá. ponakíiwlá : kraje krátkého, o o la-

locích okrauhlých, píslejných. Tyinky 4, dwojnjoc-



1 160

né : prašniky huaté, 2pauzdr(5 ; nlka s bliznnu llu-

slau, 2lalonau. Tobolka wejcowilá, ninohosemenDá«
2cl)lopn.

D. iliitij' P. Itilea Desf. ad. t. 14G. Orobanche
tinctoria Forsk. Lalhraea Phelypaea Lin. Lodyha oby-

ejn jednoducliá, '/?— l' wysoká, pokrytá šupinami po-
dlauhlokopinatými, tupými ; klas konený, hustý, tebas
()" dlauhý, nmohokwtý : hsteny 3, wnšný šupinám Io«

dyhowým podobný, trochu delší kalichu, jehož ušty o«

krauhlé, máz.drowittí obraubené sahají až do prwní te-
tiny ; koruna mnohem delší, dole zaužená, wzhru zpo-

nenáhla se rozšiujíiíí a nahoe nafauklá, u prosted z

lehká zkiwená : kraje z uštw ó, skoro stejných, okrau-

hlených, rowných, lysých. — W Egypt, Berbersku, Le-

wantu na místech písilých, wUikých. If

.

W Egypte jí barwí prowazy z wláken dúuiowé palmy slioto-

wené.

PODBÍLEK. LaTHRAEA. ScHlIPPEBWtJRZ.

Kalich na twero klaný. Koruna tlamatá, i s do-

lejškem padawá. Tyinky 4, dwojmocné. Naped u

zpodku wajeníka žláza wejcowilá, prostá, mednalá. O-
statní jako u zárazy.

P. odwisUj. L. Squamaria Lin. Fl. dan. t. 430.

Schh. t. 170. Šupinowý koen Mat. Wcl. 428. Babí zub.

Koen mnoholetý: oddenku rozwiweného, co prst tlu-

stého, pokrytého šupinami stínými, tlustými, dužnatý-

mi, srditými, nejtupjšími, stechowiiymi, a i s tmi co
slonowá kost bílého ; lodyhy trsem po hromad stojící,

zwýší prstu nebo stewice, pi'*ímé, oblé, jednoduché, o-

dné šupinanii wejitými, skoro blanowilými, stidawýnn',

popowzdálenými, bílé, nahoe žláznalopýité, a jakož i

šupiny a kwty naržowle nabhlé; kwty nachýlené,

rozpostavvené w hrozen konený, hustý, jednostranný;
listeny okrauhlé, dnojad stechowité ; kalich uštijw wej-

itých, ostrých; koruna '/?" dlauhá : trubky skoro stejné

široké, rowné, pvsku hoeního rowného, pretupého ane-

bo maliko uatého, pysku doleního kratšího, na tré kla-

ného, podhnutého. — W lesech listnatých, stinných, wl-

baunkých, pižiwná na koání rozdílných stromiiw a

krw, n. p. buku, habru a lískv, w nejwtším dílu E\v-

ropy tu a onde. Kwte w dubnu a beznu. H*
Rostlina sclinauc erná. Korea slati zapáchající a zalioklý

druhdy potebowali proti padaucnici, pastýowé proti hryzení do-
bytka.
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ád 156.

OŽANKOWITÉ. LABIATAE.

Kalich prostý, stálý, Szubý nebo ódílný, prawidel-

ný nebo ncprawidelný a tenkrát obyejn 2pyský : pys-
ku hoenilio 3-, doleního 2zubého nebo na dwé klané-

\\o. Koruna podplodní, trubkowilá : kraje nestejn na
patero neb na twero klaného nebo 2pyskpho, s pyskem
hoením w paupti pikrýwajíoítn dolení. Tyinky i, dwoj-
mocné, nebo 2, z trubky korunowé wynikle'« VVajeník
složený z 4 worckw iwajených, na teri podplodním

;

wajeka pímá. Cnlka J,mc/,i woreky wvniklá, na kon-
ci obyejn na dwé klaná. Plod : twrdkv 4 nebo po-
metáním skrownjší, kalicliem stálým obklíené. Seme-
na dokonce nebo skoro bezbílená. Kel rowoý, piieídko
sehnutý, s koínkem dolením.

Ke, byliny nebo zeliny, lodyli a wCtwf ítyrliranýcli. Listy
strfné nebo pesleané, jeiliiodurlié, celé nebo dlené, bezjjalisté.

KwCty obojaké nebo asto dwojiloiné, nkdy nuiolioinanželné a jedno-

doiné, neprawidelné, ojedinlé, w úžlalifckácli listuw aneby listeunw
lioreníil), anebo CastCji na wrcíiolícch anebo cliouiúcúli rozjjostawe-
nýcli w peslénky, strbauly, klasy nebo laty.

Do toho .iádii weliiú prirozenélio náleží wfce i400 rodftw fw
110— ll3 pokoleníih)) je/.lo siee po wsecli zeni dílerli jsau rozlosowá-
ny, nejwíce jiili ale w teplcisím dílu pásma seweroinfrného, nejbohatší
pak jsau koní:iny okolo Moe stiedozcniního. Ani wSak nerhybnjí na
wysokýili (brebterh pásmu horkého, oa nejwyssídt horárb ale, proti

kruhm toCnowým a nížinám meziobratnfkowýui welmi islo jejidi se

nmenSuje. Pewládajícf jejicji prwkowé jsau silice, hoká wyta/.enina

a hoká pryskyice, a tudyž jsau rostliny koenné nebo koennohoké,
mnohé jidi potebují se co léky |)0|)uzuiící, jiné co koení a wo-
líawky, ani jediná z nich známá není jedowatá.

Bentham rozdluje je na JO podadí.

i; BAZAUKOJmiL Koruna 2pyská. Tyinky
soiinulé. I^rašniky Icdwinowité, Ipauzdré, štrbinau po-
lookrauhlau pukající, wyluiwie pel co lupínek okrau-
iilý, plochý se wyskytující.

2y' MA TOlflTfJ. Koruna skoro zwonkowiiá nebo
nálcwkowitá : kraje na twero neb na patero klanéhn, s

ušty pVíslejnými. Tyinky (4 — 2) obdálné, rowné. I'raš-

niky pauzder rownobžnýeh anebo rozewenýrh, štr-
binau pukajících.

V SAUnllOlflTlL Koruna 2pyská. Tyinky 2,

phjdné, pod pyskem hoením rownobiné.

\) CAnnOfVllK. Koruna 2pyská. Tyinky 4, w/,dá-
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ienó a nahoe rozéwené nebo pod pyskem hoením
klíinawp. Pauzdra prašníkowá oddlená a na spojidlo,

na prie rozšíené, obak úkosn pirostlá.

bj MEDUOfFíTÉ. Koruna 3pyská. Tyinky 4,

obdálné, a bu nahoe rozewené, nebo pod pyskem
hoením kUmawé. Pauzdra prašníkowá na konci sro-

stlá, dole pozdji rozewená anebo od poátku w á-
e wodorowné rozložená a spolenau štrbinau se otwí-

rající.

6; ŠANTOJriTÉ. Koruna 2pyská. Tyinky pod
pyskem hoením stejn bžící, pibh'žené, po odkwtetaí
nkdy k stranám sehnuté, hoení delší. Zuby kalichu

plodonosného píodstálé nebo klímawc,

1) ISTCOJFÍTÉ. Koruna 2pyská. Tyinky pod
pyskem hoením stejn bžící^ piblížené, po odkwtení
nkdy k stranám sehnuté, dolení delší. Zuby kalichu

plodonosného odstálé.

8; SÍSAKOinrÉ. Koruna 2pyská. Tyinky pod
pyskem hoením stejn bžící. Kalich 2pyský : pysku
hoeního nerozdleného nebo králce ozubého. Kalich

plodonosný pyskoma na sebe položenýma ztuha za-

wený.

9; NYKOLINKOWITÉ. Koruna 2pyská. Twrdky
peckowicowiié.

10; ZBÉHOrrCOTFiTÉ. Koruna Ipyská: pysk ho-
eni pekrátky nebo (na pohled) žádný. Twrdky síko-
wiioswraskalé.

Podadí 1.

BAZALIKOJFITÉ. OCIMOIDEAE.

Bazalika. Ocyhum. Basilibnkralt.

Kalich zwonkowitý, 2pyský : pysk hoení nerozd-
lený, štítowit pikrývvající dolení, izubý. Koruna (pe-
kocen) tlamatá: pysk hoení na twero klaný, dolení

celý. Tyinky položené na pysk dolení korunowý

;

prašníky ledwinowité, Ipauzdré, pukající w lupínek o-

krauhlý, plocliý.

B. obecná. O. Ba šilicum 7>m. Plenk t. 491. Dfisseld.

1. t, n. Bazalika prostední Mat. Hd/.íii. B. — fFl.

162. C. Koen letní; lodyha pímá, */«— I' wysoká, o-
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byejn od dola wlewnalá, pýitó ; listy dlaulioapíoé,
wejité nebo podlouhlé, zakonilo, obdálne zaubkowa-
né, lysé; kwlv siopkaté, obyejné po 6 délají peslénkv
poodleblé, ježto podepené listeny wejilynii, zakoni-
tými, cel}nii, skládají hrozny petržené, konené; ušty

kalichowé brwité ; koruny bilé, dwakrát delší kalichu,

wné pyilé : pysk hoení ušlinv tupých, autle zejkowa-

ných, pvsk dolení zaubkowaný a eabaté kadeawý. —
\V Asii jižné. Kwéle w lipnu a srpnu. O-

Pro Hliezný zápach wšude se sází a co koení kuchyKské se

potebuj*^; w Indii také w lékarstwí se užfwí; woda na semena
wlitá nal>>wá sliznatosti a potebuje se proti zapálení blan sliznatýdi.

W zaliradádi innolio máme odrodkiiw.

B. htcbítkmvd. O. minimum hin. Schk. t. 166. !3a-

zalika malá aneb hebíkowá Mat. Háj. \\\. — Wel.

1(13. Podobá se pedešlé, jest ale we wšeoh dílech men-
ší*, lodyha powétewnatá délá koš kulowatý; listy weji-
lé, nejcelejší ; kwély nemnohé, spojené w peslénky úžla*

bíkowé. — Na Ceyionu. Kwéte téhož asu. O.
Též se wsiide sází pro wfini ješt líbeznjší, a mohlaby se ja-

ko pedešlá potebowati.

Lawandulb. Lavamoula. Lavendbl.

Kalicii trubkowitý, nestejn .Szubý, po odkwétení
zuby klíma\v)'mi zawený. Koruna nálewkowitoepi-
cowitá, s trubkau dlauhau, píwálcowitau ; pysky oby-

í-jné ploché : hoeniho wtšího, na dwé klonélio, dole-

ního na tré klaného, s ušly stejnými. Tyinky i s nél-
kau w irubce korunowé zawené ;

prašniky jako u ba-

zaliky.

Íj. obecná. L. vera Decand. L. anguslifolia Ehrh.

\.. Spica a Lili. Dfisscld. 3. t. 16. Lawendula Mat. Háj.

1. Lawendule Mat. IVtl. 8. C. Dcwandula, lewandule.

Podke wlcwnatý, I — ísirewíný; rozhy tyrhrané, pru-

towiié, wztyené , chlaupky hvvzdowiiými šedozelené

délají jukoby chocholík ; listv sedawé, podlauhlokopina-

té nebo kopinalé, nejcelejší, mladší šediwé, po kraji

podchlíplé ; kwélv peslenéné na klíií-ech pclrženych,
konených; listeny kosotwcrenowejité, dlauhozakoniié,

slíné, hnédé, mázdrowilé žilnaté, hoení kratší kalichu

plsnatého, siwého, dole bélanho, s zubem nejhoej-

ším wclikým, wejilým, s os(atnín)i zuby pekrátkými,
tiipaunkVmi; koiuna fíalovié modrá; trubka dwakrát
delší kalichu, kraj nálewkowiiý, pysku hoeniho široce

obsrdiléiio, doleního kratšího zo 3 ušlúw stejných, wcj*
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choparných w Ewrop jižné. Kwle w lipnu a srpnu. 1^

.

U nás w zahradácli obyejná, zimy naše dobe snáší. Celá ro-
stlina, obzwlášt kalicliy mají západi pelíbezný, silný, koenný, a
potebují se w lékaistwí na obkladky suclié. Též se z nich dobý-
wá woda a silice lawandiilowá. Kwety nebo rozhy kwtaucí kiadau
se do šatw k zapuzení molw a aby wiin naCidily.

L. širolistd. L. latifoHa Baiih. Blak. t. 295. Hayn.
8. t, '^S.Dusseld. 13. t. 19. L. Spica Decand. L. Spica

^ Lin. Špikanard Mat. Háj. 6. B. — JFel. 8. C. Podo-
bá se pedešlé, liší se ale tím, že listy árkowilokopi-
naté jsau na rubu rownaunké, že peslénky piblíženjsí
a hlawn že listeny úrkowité. — W Ewrop jižné. Kwé-
te w lipnu a srpnu. \.

Taktéž jako pedešlá se potebuje, a Iilawne z ní we Francii

dobýwají wodu a silici lawandulowau.

L. chocholatd. L. Stoechas Lin. Stoechas Blak. t.

241. Stoechas Mat. Háj. 202. — Wel. 240. Podke od
dola až nahoru wtewnat)', zwýší 1' nebo málo wyššÍ5

listy sedaivé, blaw plsnaté, po kraji podwinuté ; kw-
ty w klas hustý, wejitopodlauhlý smstnané, jenž naho-
e míwá chomá z list nebo radji listeníiw podlau-
hlých, barewných ; listeny podkwtní píledwinité, krátce

a tupé zakonité, 3zubé, barewné, blaw plsnaté i ka-
lich huatý, dwojpyský: pysk hoení na tré klaný: zubu
prostedního árkowitého, na konci ledwinit rozšíené-
ho, poboních kopinatých, ostrých, pysk dolení na dwé
klaný, zubw Sirokokopinatých , tupých, 3žilých ; ko-
runy tmaw nachowé. — W Africe sewerné, Hispanii a

Francii jižné na suchopaích. Kwte w dubnu až do
ervvna. ^.

Celá rostlina wydáwá zápacli kafrem, a tudy ped ÍSasy byla
w lékastwí weluii wážená

;
ješt podnes dáwá se do dryáku.

> lU*- •-•

Podadí 2.

MATOJf^ITÉ. MENTHOIDEAE.

MÁTA. Mentha. Munze.

Kalich ozuby: zubúw stejných anebo nestejných.
Koruna nálewkowitá, na twero klaná: ušet hoení
wykrojený; trubka bez wnce chlupowého. Tyinky 4,

rovvné, nahoe se rozcházející? prašníky rownobžné, šir-
binama na dél pukající. , ,^ ...
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3/. lesní. M. sylvestrís IJn. Koen mnoholetý, wy«

pauští w} bžky koenaljící a w lodyhy wzrostající; lody-

ha pímá, nkolik stíewícw wysoká, nahoe wlewnatá,
4hraná; listv písedawé, wejíté nebo kopinalé, zubato-

pilowané ; klasy peslenalé, cárkowiiowálcowité; lisleny

áikowitoiiídlowilé ; kalich trubky krátké: zubw árko-
wilošídlowitých, rowných, zlehka praužkowaný, plodonos-

ný nahoe ztsnný a se zuby príklíruawými ; koruny
erwenawé. — Podlé potokw, obzwlášt w lesech po
celé Ewrop. Kwéte w Jipnu a srpnu. "4-.

Welini se jiroinuriiije. Nejlilawnjsí oclrodky jsaii tyto

:

(() Celá belopisftiatá, listy kopinaté, kolem dokola pilowané.

M. iiicana M'illd.

^) C<'lá hlaw liiiKatá, listy kopinaté, silnji kolem do kola

pilowaiic. M. tonientosa Fisch.

y ] Listy podlaulilokopinaté, pekrátcí rapíkaté, na dolejší te-
tiní; celé, ostatn lilaubji pilowané, na rubu liloplsnaté, na líci se-

diwle zelené, p5rito|)lsfnaté. L. sylvestris WiUd. M. niliaca Jacq.

h. vind. 3. t 87. Planá máta Mnt. M'el. 246. D.

) Lodyha lysá nebo jirípýritá ; listy kopinaté, nkdy dole srd-

lit wykrojené, nkdy dolu pilowané, lysé nebo wezpod na žíle roz-

trauSen cLIupaté. L. viridis IJn. M. laevigata IVilld.

) Listy wejcité, sedawé, až dol pilowané, jakož i lody-

ha bloi)lsfnatá. M. neniorosa Í1'illd, Ilnyn. 11. t. 34. Reichcnb. cr.

t. 984.

O Listy krákofapíné, wejCité, zakoncitopilowané, na líci ze-

lené, pUité, na rul)U šedopisfnatá, M. gratissima Jtolh. M. pubes-

ccns líitld. BalSam zahradní Miit. Jíel 547. '.

tj) Listy wejc ité, strílianoí)ilowané zubanii nestejnými, wíce mé-

n eabaté. M. hercynica fíoelU. M. crispa líolfm. M. undulata

WiUd.
O-) Listy w-jeité, bublínatoswraskalé, strílianopilowané, lysé.

M. crispala Schrnd. Ilnyn. it. t. 35. Uússeld. 13. /. la.

Odrodek ^ planV, málokdy se potebuje w lékastwí, tím wice

ale odrodek i'>, tj, které jménem máty kadeíawé, M. crispa w lékár-

nárl) se nacházejí, píjemn zapácliaji a hlawn co thé se pote-
bují. Též silice jejirji se užíwá.

M. prpmd. M. pipcrita Lin. Ha>/n. JI. t. 87. Diisseld.

1. t. \'i. Koen oddenku široko daleko pod zemí pla-

ziwého, tenkého, klaubnalého, z klaubiiw koenatjícího ;

lodyha pímá, I

—

'X wysoká, wélewnalá, 4 hraná ; listy

rapíkaté, podlauhlé nebo wojité, ostré, pilowané, ro-

wnobéžné žebernalé ; pcsiénky rozpostawené na hlas ko*

nený, podlaiihlowálcowitv ; lisleny hoení kopinaté; ka-

lich trubkowily, stálý : zubúw kopinato.šídlowilých, pl<>-

donosný zubúw rowné umících a trubky brázdowané;

koruny lilákowé. — Podlé pikopw, potokúw a ek pro-

siíední Kwropv, obzwlá.slé západní, jako w jižných Nm-
cích a Anglianech. Kwle ve lipnu, srpnu až do zá-

í. H-
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Ten rod, jakož i jiné tolio pokolení a wbec toho Fádu, miwk
kwely uinuliomanželué, dwojdoiné, kwety wEtší se tnjicimi tyCin-

k:iiiii j.sau obojuké, menši ale s tyCinkaiiú zakrsaiýnii a zanenýiui
jsau samicí. Ten rod má též nkolik odrodkw:

«) htiaíá, M. Langii Steud., celá na hustSji idCeji hnKatá

;

jS) obecná, M. p. otticinalis Koch. M. piperita Auvt., prilysá,

listy zelené, pýrité, na žíle lilawni wezpod jako na apíku huRaté.

y) kndefnw, M. p. crispa Koch. M. p. crisi)a Lijí. ; listy oby-

ejné kratCeji apíkaté, po kraji eabat strihanozubaté zubami ko-

pinatými, zakonCitými, na líci zelené a prilysé, na rubu pjiité, až i

huuaté. Poslední toliko w zahradách.

Odrodek druhý jest máta peprná našich lékáren, znamenitá zá-

pachem pronikawým, jenž u wetším ninoistwí oCi dráždí, a jest dmti
diwe koenné, zahríwající, |)ak chladící

;
píCina tcJi wlastností jeSt

silice ; protož w zahradácii se sází. Tetí odrodek jest zájtachu a chuti

docela jínjrh, mnohem mírnjší, a jest jeden odrodek krom? jiných toho

pokolení, jenž w lékárnácJi mátau kadeawau, Meniha crispa, slowe.

M' wodni. M. aquatica hin, FL dan. t. 638. TVagn.

2. t. ?02. Planý balšani Mat. Háj. 209. B. — IFcL 2i7.

C, Koen s oddenkeni plaiirtým ; lodyha pímá nebo
wzstaupawá^ tyrhraná, wtewnatá, wíce mén dolii hu-
atá ; listy apíkaté, wejilé, pilowané, ostré ; kwty pe-
slennostrbaulené, na konci lodyhy a obdáln w nejho-

ejším páru úžlabíek podepené lisloma ostatním po-

dobnýma ; kalich trubky árkovvané: zubw z trojúhlého

dolejška šídlowiiých, plodonosných rowných, klímawýeh ;

koruna wtší nežli jiných toho pokolení rod. — Podlé
wod ickaucích a stojatých po celé Ewrop. Kwte w
lipnu a srpnu. '^.

Zápachu silného, nepíjemnélio, chuti zaboklé, jindá w léka-
stwí se potebowala (herba M. s. Balsami palustris). Odrodek jeden
jest po lodyze huHatý a po listech srstnatý, druhý po žíle a zebrách
hlawních na rubu listowém srstnatý.

M. luní. M. pratensis Sol. M. gentilis Sol. menlh.

t. 15. Lodyha pímá, 2stewíná i wyšší, tyrhraná, w-
tewnatá, nachow nabhlá ; listy sedawé nebo pekrálce
apíkaté, kopinaté, pilowané, na líci lysé, wezpod po žíle

a zebrách ídko huaté, podkwtní zponenáhla se zmen-
šující, wždycky ale peslénku swého wtší ; kwty na pe-
sléncích kulowatých, obdálných ; kalichy zwonkowité,
praužkowané : zubw Súhlokopinatých, zakonitých, plo-

donosných rowných, neprohnutých. — Na bezích po
Ewrop prostední. Kwte w lipnu a srpnu. 14-.

W zahradádi se sází a na místo peprné máty se potebuje.

M. polejowá. M. saliva Lin. Nádchowé, nálkowé
koení, polej planý. Jmním pedešlé welmi podobná

;

liší se ale, že kalich jest zwonkowitonálewkowitý, že li-

sty jsau apíkaté, wejité nebo eliptiné, pilowané. —
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Podlé wod wšude po Ewrope. Kwle w lipnu a srp-

nu. If-

Odrodky rozdílné dají se rozdliti oa plodiolisté a kaderawé :

oboje jsau :

») (lilupaté clilupaini dol nebo vszliiini nho rownowážn sinu-

ujícínii, IVl. vulgaris et hirsuta Kuch.

p) lysé nebo olysalé, IVl. glahra Koc/i. M. sativa Fries. W
zaltradádi jsaii kaderawé.

y) listíiw širšídi, krateji apíkatýcJi, stríhanozubatýdi, po Kra-

ji Ceitýdi, a

j) listiiw biiblinatoswraskaljdi, neprawideln stríIianozubatýdi>

Ceitýdi, plsfnatýdi, M. dentata Moench.

1'laiié odroJky (« a /J), náddiowé koení, potebují se w lé-

karstwí obecném na místo máty kaderawé; zahradní obzwlášt odro-

dek w lékárnádi pod jménem máty kaderawé se dtowá.

M. nddchowá. M. arvensis Lin. Fl. dan. 1. 512. R
chenb. ic. f. 968. —9T2. Koíen oddenku pla/.iwého ; lo-

d>l»a príiná, tvrliran.i, rozewen wlevvnalá ; listy a-
píkaté, wcjiié nebo eliptiné, pilowané; kwely na pe*
sléncih kulowatých, úilabíkowýcli, obdálnych ; kalich

zwonkowitý, zubvv trojúhlowejitých, jak širokých, tak

dlaiihých, ostrých, ph)donosnýcli pímých, newihnuiých.
— [Na rt)h'ch, obzwlášt wlhaunkýci). Kwte w hpnu a

vrpnu. "4.

Odrodkíiw nkolik ; nejlysejší, lysaunký, se stopkami Iysý:iii,

listím a ludyhau dilaiipk<>wao\mi, liunatý po lodyze a listeih. Zítpá*

iJiají príj»*mnS a potebují se ro/t-mnuté w |)ytlíccíd) na uáddiii piiklá-

drin^di. Když kr6wy se jí nažraly, ndéko jejidi prý se nesrazí, což

powSrCiwí £árum pilítají.

I^OLKJ. PuLEGlUM. PoLEV.

Wšecko jako u uiáty, úslí kalicliowé ale chlupanii

zawrené.

P. obecný. V. vulj^are Milí. Mcntha Pulej^ium Lin.

Hayn. 11 . /. 31). Diissdd. i;l A I ;5. Polej Mat. Hoj. '201.

— IVcl. 2i2. C. Koen oddenku pod zemí plaziucho,

wvhaní lodyhu položonau, z klauhim koenv wyhán-
jící, pak wzslaupawau, dole ro/cwení' wetewnatau, tup
í^iyrhranau, p)ilau, a^i l' dlauhau ; listy stíné, rapi-

kalé, elipticrK', tupé, nepalme zubaté ; kwtv w peslen-
ich kulowalVch, úžlabikowých, obdálnych: kalich trub-

kowilý. pr;»užk<)waný, pýitý: zubúw lroji'ihh>kopií)alých,

zakoniiých. hoejších 2 ohnutých; koruny wn chlupa-

tf, bb'd nachowé nebo lilákowé ; iwrdky \v kalichu, je-

hož ústí krauzkeni z chlupúw bílých zawcno. — (Na

bíezích blainaiých po liwrop ji/.ué a prostedni. Kwete
vv lipnu a srpnu. '4-

.

u
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Zapail má síId), korennV) dmi ostrnu, kži zpruzuje ; drnlidy

se potiebowal w lékastwí, nyní lid wenkowský jej k témuž cíli po-

tebuje.

Karbinec. Lycopus. Wolfsfuss.

Kalich Szubý. Koruna nálewkowitá, ns lwero kla-

ná, listu hoeního wykrojeného, w úslí nahá. Tyinky
odstáwající, rowné, 2 auplné: prašníkiiw s pauzdroma
rovvnobt-žnýnia, pukajícíma štirbinau na del, íyinkv 2

neplodné : nitek krátkých, hlawikowitých, anebo žádné.

K' obecný, L. europaeus Lí><. Fl. dan. 1. 1081. Schk.

t 4. Sideritis 1. Mat. Wcl, 355. C. Wlí noha. Lody-
ha pímá, 2— 3' zwýší, obyejn jednoduchá, tyrhraná,
srstnatup) íitá ; listy siíné, pekrátkoapíné, wejitopo-
dlauhlé, hrub stríhanozubaté, dole protisené ukrojená
nejodstálejšíuii. na lici a na rubu po žebi'ách a žíle íd-
ce chlaupkowané ; kwty na pesle'ncích kulowalých, od-
lehlých, sedících w hoejších úžlabíkách, sedavvé ; ka-

lich pes polowiku rozklaný: zubw trojúhiokopinatých,

Ižilých, žilau tuhau w kolík wybihající; koruna malá,

bílá, u wnit nachovv teckowaná; tyinky 2, bez kyptu
druhého páru. — Wšude podlé píkopíiw, potokw w
nejwtsím dílu Ewropy. Kwte w lipnu a srpnu. ^.

Slab woní, hoce a trpce diutná pro mnoho tíslowiny, a

tudyž slanží k barwení na Serno a potebuje se na místo diyny proti

zimnicem.

Podadí 3.

SALffJOJFITÉ. MOiNARDEAE.

RoSMARINA. ROSMARINUS. RoSMARIN.

Kalich ?pysk}* : pysk hoení sotwa ozubý, dolení

na dvvé klaný. Koruna tlamatá : pysk hoení pímý,
Sdílný, dolení Slaloný, s lalokem prostedním wtším.
Tyinky umící, kiwé, dole opatené zubem nazpátek
okiweným

; prašníky Ipauzdré.

R. obcoiá. R. oílicinalis Lin. Plcnk t. 18. Hayn. 6.

/. 2ó. Diissdd. 3. l. 18. Rosmarýn Mat. Háj. 232. h. R.

obecný anebo vvnený Mat. JVd. 279. C. Ke wždy
zelený, 4—Sslewíný, rozeh tyrhraných, plsnatých

;

lisly sedawé. kožowiié, árkowité, tupé, po kraji pod-
chliplé, na líci tmawozelené. lesklé, brázdau na dél zna-

menané, na rubu bloplsfnaié, síkowanožebernaté ; kw-
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ly 3 —9 na hroznech úžlabíkowých, ídkýcli, listnatých;

kalich nálewkowiiozwonkovvitý, nahoe smáknutý, šedo-
plsnal}, pak bioiialý; koruna hled modrá nebo bla-
w«, — ÍNa pahrbcích, skaiácli a zdech wýslunných \v

Ewrop slredomoi"ské až do Tyrol a Swýcar nejjižnej-

šícli. Kwle w beznu až do kwtna. "I^.

U nás wšiultí w 7,aliradáili : žádá w zimS odíránu. Listy za-

páchají weliiii koenn kafrem, diiitnají oste a Iiorce, w lékastwí
ale se ídko potebují; dobjwají z nidi tak nazwanau uoilu uhcr-
skaii a silici rosmarinowau (A(|ua regina« linngariae, Oleiiin Antlios).

Ralolístky u nás nosí se na swatbádi a dáwají se do rakwe jinodiúin a
díwkáiii.

Šalwj. Salvia. Salbei.

Kahch 2pyský, ó-, jdpji Szubý nebo na tolikero

klaný. Koruna ilamaiá: pysk hoení pílbicowitý, smá-
knutý ; pysk doleni 3lal()ný, s lalokem prostedním
welikým. Tyinky o krátkých nitkách opatených spo-
jidlem welikým, oblaukowilým, pohybliwým a na konci
zaprtajý piašník nesaiícím.

S. obecná. S. olíicinalis Lin. Schk. t. \. Ilayn. (J. t.

I. Dihsrld. í. t. 1). Podke 1'/'— 2' wysoký, rozeh zc-

linných , lyrhraných , šedoplsnalých ; lisly apíkalé,
wcjitokopinaté nebo wejitopodlauhlé, tupé n<*b ostraun-
ké, hust a drobn zejkowané, žcbernatoswraskalé, dole
asto ušaté, z.mládí JNidoplsoalé, pozdji lysající ; pre-
slénky G— 12kwté, obdainc, rozpostawené na kl.isu pe-
trženém, brzo nahé, pro prchající listeny wejéiié, zak<m»
ile', poddulé, mázdrouil nahndlé ; kalich nálewkowi-
toKwonkowiiý, ózubý : zubfiw ruwnýcb, kolal hrotitých,

prostedního kratšího nežli pysk hoení ; koruna 9'"

diauhá, bled charpow niodrá, ídko bílá: trubka u
vvnir kraužkem chlupatým opatená, pysk hoení pí-
rowný ; spojidlo lyinkowé skoro polokruhowilé, nahoe
nesaucí pauzdro prašníkowé zapitalé, patrné ale. — ^a
pahrbcícíi wýslunných, skalnatých Ewropy jižné. Kwle
w erwnu a lipnu. \.

U n.Í4 wšiidi: na zaliradúrh dohíe stiá>í zimy tuhé, kdežto kro*
Mt nadiiwfdfnú jsau jcí"- dwoi<* odrotlky :

,"?) iiroHstii, S. latifolia, Šalwij wutí Mni. Háj. SOC. it. Š. we-
liká nebo široká Mnt. licí. t45., lisliw wt.šícli, wcjCitopodlauliHch)
pak na líci zclcnjcji a |ii/l>svcli. „

;') úzl^oUslit S. aiigiistifdiia Saiwj nieoSí Mnt. Hnj. aofi 6. S.

nu-nsí aneb spifalá Mni. ticl. 54 r>., lislfiw menSícii, podlauiilo-, až
i árkowitokopiiiat^cii, silnji plsnatfcli.

I.ist má zápach &itn5, pronikawý, cliuf zalioMtlan, trpkau, ob-

14*
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saliujo silici a t/slowimi. Polebnje «e w lékastwí a kuchyDÍch.
DriiLdy také semena a kwCt byly w lékárnách,

iV. jahlonosnd, S. poiiiiíera IJn. S. crelica Tourn.

voj. I. I' 91). Š.ilwj krclskíí Mat. Wel. 2ió. Ke iw>ší
2— 3', wlewnaiý ; rozhy lyi lnané, hlo|>lsl"naté ; lisíy

apikalé, kopinaté, podlaul)l('*, anobrž i wejité, dole wej-

ilé nebo srdilé, lup, nejaullcji zejkowané, píroiaba-
té, žbernaloswraskalé, mladší obak boloplsnalé, starší

na líci ponazelenalé ; kvviv (po 6— 5) iv presléncích pi-
blíženýcb, klas delajícicb ; listeny wcjiié, dlauze a tup
zakonité ; kalich skoro 8"' dlaubý, zwonkowitý, pvilý,

bled zelenaw rusý, na boení poloivino bled naclio-

\vý, žilnatý a síkowaný, na tré klaný : uštw širokých,

okraublenýcb, broten) ukonených í koruna weliká, niO-

drawá. — Po skalách na Krét oslrowu a w Lewantu.
Kwte \v crwnu a lipnu. "^ .

Usfknntíin njakého hmyzu dlají se na tom rodu wýrostky Cíli

baule Co trešue weliké, u wnit obsahující dužninu proswítawau,

huspeninowatau, a jsau tedy lialkám ili dubenkám ])odobné. W Le-
waatu je na trhu prodáwají a jedí.

S. lephawá. S. glutinosa LVí. Slm^m f> 17. Horminuin
.sylv. \\. Clus. 2. p. 29. Koen mnoholelý ; na hunatolep-

kawá ; lodyha 2— 4' zwýší, pímá, lup lyrhraná, jedno-
duchá ; listy slícné, dlauhoapíné, srdcitoslelowité, na

konci a na lalocích oste zakonité, kolem dokola hru-

b pilowané, 2— 'S" dlauhé : kwty (8— 4) w peslencích

odlehlých, na hroznu prodlauženém, nkdy zprohýba-
není ; listcnv dvva hlawní wtší. wejcité, zakonité, ostat-

ní wnitní (obyejn 8) menší, podobné; kalich delší sto-

peky, ^.t" dlaubý, zwonkowitý, praužkowauý, na tré kla-

ný, 2pyský : pysku horeniho celého nebo nepatrn ?>7.n-

bého a kratšího doleního s uštonia krátkýma, ostrýma ;

koruna l" dlauhá, hlinozlutá, pyiiá, kr pjikaníi lin-

djfui posypaná ; trubka bez kraužku (Milupa^ého ; spoji-

dlo tyinkow wzadu rozšíené, s pytlíkem prašníkowým
zakrsalýn). — Podlé lesúw pod Alpami wšude až do
jižných Cech. Kwle w erwnu a lipnu. "4-.

Siln a mámiwS rapáchá
;
porušuje se jí piwo, al)y wíce opíjelo,

a >\{oo, aby na!>yto wún muskátowé.

S. luL-jií. S. pralensis Lín. Pluk. t. 22. Hayn. 6. t. 2.

Koen mnohaletý ; lodyha pímá, tyihraná. nahoe w-
tewnalá. jakož i lislenv, kalichy a koruny lepkaw cblu-

palé ; listy wejité nebo podlauhlé, dwakrát zejkowané,

cele nebo 3laIoné, swraskalé, na rubu pýité, kocno-
wé dole srdité, apíkaté, lod\howé nemnohé, zakonité.
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hoejší iiinohetn menší, ohjímavvé ; prcslénky S— fi— Ikw-
lé, odlehlé, dlnií hro/.ny klasowile, piocilaiižené ; liste-

riv wejoité, /akonilé, kalichu kratší, zelinné ; kahoh
xwonkovvitý, ^pvsky : pysku lioeního (Kilioe poddutého,

2brá/.déh(), se 3 z.uhv sklimenými, doleního na dwé kla-

néhoi s ušton»a wejilýina, hrotitýma ; koruna asi i"'

dlauhá, ozdobná, lujaiv nebo bled modrá, též i bílá ;

trubka prchodná, bez kraiižku clilupaiého, pysk hoení
tupý, delší doleního a tyinek ; spojidlo tvinkowé w zadu
ro/.šíené a nesaucí pytlíek zakrsalý. — (Na lukách suš-

ších a paAÍlech. Kwte w kvvtnu až do lipna. "4-.

Obdoba nasidi Ink. Zapáchá a rliutná protiwne ; oekdy pod-

woduíci ji dáwaj( do piwa, aby wíce opíjelo.

Š. pilcfit. S. Sclarea Lin. Plcnk. /. 21. Šnlwj pol-

ní wonná Mat. Háj. 266. b. Š. planá Mut. Jfei. .Slí.

Pikat. Koen ozimý; lodyha pímá, na 2

—

?>' wysoká,

tup 4hraná, silná, obyejn wtewtiatá, huatá, nahoi^e

žláznatochlupalá ; listy wejité, dwakrát zejkowané, pí-
plsnaté, swraskalé, nejtupjší, dolení srdité, nejhoejší

sedawé , ostitní a|)íkaté ; pesle'nkv 6kwté, oddlené
dlají hro/.en klasowitý, dlauhý ; listeny širokowejité, za*

konitošpídlaté, ržowé, pýité, kapikami žlufawými po-

seté; kalich krátce stopkatý, zwc^nkowitý, srstnatý. mno-
hožilý. kratší listenu : ušlw wejitých, dlauze hrotiloosi-

natých : pysk hoení o 3 zubech rownýcli ; koruna ble-

d modrá, pýitá, jako kalich kapikowaná, o málo krat-

ší tyinek ; trubka u wnit bez kraužkti chlupatého ;

sj)oiidlo wzadu rozšíené a nesaucí pvilíek prašníkowý,

zaprtdlý. — Na pahrbcích Iráwnaiých, podlé cesty w
Istrii až do Cech. Kwte w erwnu a li[)nu. ^.

Zápacliu pr«silnéli<' a welmi |ir<iriikawúlio dáwá wínii bílé-

iiMi, kilyž SH w iit-iii iiiotí, ciiuf iiinškátowaii a silnjší opojiwost. W
uCkterýfJi krajiná>Ji Krancio sewenié tn-rau ji do piwa na místo

CllIHL-le.

S. uhalá. S. Ilonninum ÍJn. Plenk. 1. 20. Zelina ;

lodyha pímá, na I— 2' wysoká, tupaunce 4hraná, jakož

ostatní díly naowé Vídee huatá : listy rapíkaté, nejtupjší

zejkowané, nejdolejií wejité. srdité, ostatní eliptiné,

hoejší dole ztenené w a|)ík, nejhoejší sedawé ; pe-
slénky .'» —6kwté, odlehlé, dlíijící hrozen klasowitý,

dlauhý, petržený; listeiiv wejité, srdité, nejcelejší, za-

konité, nejhoejší bezkwlé, •itiné, wejité, srdité,

nejtupjší, cldupaté, lialowé, na<"h«»wé nebo zelené, er*
wen nabhlé, dlající jakoliy ubu ili chochol ; kalicii

na stopce siln smáknuté a jeho kratší. pUiialé, žilna-



lohríinalý, óxuby : zubw hrotitých; koruna solwa dwa-
krát del.ší kalichu, modrá nebo erwcná. — W Ewrop
a Africe sTredomoských, u nás w zahradách ozdobau.
Kwte w kwétnu a erwnu. O.

Potebuje se jako pedešlá ; semena wodu welini zesliznacují,

kteráž pak na zapálené oi se potrehowala. Též kladau semena je-

jí na místo racírli ok do ocí, aby, co tam jest, wen se wyprawilo, proto

že brzo zesHznatejí a co do oka se wtraiisilo, na sebe clijtají.

Zawrnutka. Monarda. Monarde.

Kabeli irubkowitj, praiizkowany, prawideln ozu-

by. Koruna tlaniatá : pysU hoiení auzký, árkowilý, ty-

inky zaobalující, dolení naped Blalooný, laloku pro-

stedního úzkého, wylaženého. Tyinky dlauhé: nitky

jednoduché, prašníky pytiíkiiw nad sebe položených,

spolenau šlrbinau pukajících.

Z. šatialowá, M. didynia LiH' Trcw Ehr. t. 60.

Schk. 1. 26. Koen mnoholetý, wypaušlí trs z lodyh pí-
mých, Vj-i— 2' wysokých, oslrohraných, i s listy píly-

sých ; listy apíkaté, wejité nebo písrditowejité, za-

konité, hrotit pilowané, ó" dlauhé, 3" široké ; peslén-
ky mnohokwété, ojedinlé, na konci lodyhy nebo 2 nad
s^bau s listeny pínejcelejsími ; kalich a koruny skoro

P/í" dlauhé, šarlatowé, pílysé; krom 2 tyinek doko-
nalých ješt 2 menší, zaprtalé. — W Karolín šewerrié.

Kwte w erwnu až do srpna. 1^.

Welmi wonná, takže list její w Americe sewerné, anobrž i w
Anglii na místo aje se potebuje, jenž oswežskijm slowe.

Z. nachowá, M. fístulosa Lín. MUL ic. 122. /. 2.

Riv. mon. 1. 8. Bvlina s lodyhau asi na 2' wysokau, lu-

p 'ihranau, plnau, chlupatau, asto ponaóerwenalau a

Imawji skwrnatau ; listy siíné, apíkaté, wejitokopi-
naté, písrdité, mkké, pýité, obdáln a pritlaen pi-

lowané ; kwty dlají preslének ojedinlý, konený ne-

bo 2 nad sebau postawené, husté; listeny 4 i wíce

wejité, nachowé, brwité ; kalich chlupatý, ozuby, w ústí

zawený chlupy blawými ; koruna dwakrát delší ka-

lichu, nachowá, pýitá, tekowaná. — W Kanad a jinde

w Americe sewerné. Kwte w lipnu a srpnu. '4-.

List její má chu pfeostrau a píestiplawau, a potebuje se k
léení zimnic. Kwty dáwají welám dobrau pastwu.
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Podadí 3.

ABIiOJflTÉ. SATUKEÍÍVEAE.

Cabr. Satureja. Satukei.

Kalich truhkowilozwonkowilý , prawideln Sziibý,

lOžilý. Koruna 2pyská : pysk hoení rowný, wykrojený,

dolení na tré klaný; trubka u wnil bez krauzku chlu-

patého. Tyinky obdálné, pod hoením pyskem sklime-

né; prasníky pyilíkw oddlených, na spojidlo píítroj-

ihlé po obau stranách úkosn pirostlých.

C. obccjiý. S. hortensis Lin. Plenic t. 486. Schk. t. Ib6.

Hayn. 6. f. 9. Sa tu re je Mat. Hj.2\'6. b. S. I. Mat. TFd. 253.

abr, ibr, ubr, satoryje, sartoreje. Koen letní; lodyha

pímá, Vi—^í' vvvsoká, pewtewnatá, pitlaenými chlaupky

šerpiwá; listy prekrátké, apíkaté, cárkowitokopinaté, ostré,

bezhroté, nejcelejší, lluslaunké, obak ubkami tekowa-
né ; wrcholíky pípelikwfé, úžlabíckowé ; kalich w ústí

bczchlupý ; koruna malá, lilákowá nebo bílá, dole na
pysku dolejším fialow tekovaná, wn pýilá ; koruna
samicí sotwa delší kalichu s tyinkami zaprtalými, zawe-
nýini. — [Na místech písitých a šterkowých w Ewrop již-

né a Lewantu. Kwéte w lipnu až do záVí. O.
Rostlina silnC a píjemní; wonící slauží za kucliyfiské koení,

a protož u welikóm iiinožstwí se sází ; w lékastwl málo kdy se po-
tebuje.

Mariilka. Calamintiia. Bergmunzb.

Kalich patrn '2pyský. Ostatní jako u abru.
M. pamélník. C Acynos Clairvill. C arvensis Lnm.

Thymus Acynos Lin. Sfnnn. f. TO Acynos vulgaris Pcrs.

Pamtník. Koen letní, mrcasaté wétewnatý; lodvha do-
le wétewnatá wétwemi wzstaupa\výn)i, lupe 'íhranými, po
bocích 2 stíných sírídawé pyilohuíiatými, tebas na
10" wysokými ; listy apíkaté, wcjité, na hoem' polowi-

(M piluwané, srstnaté, pak olysajíci, pííkwétní podlauhlo-
kopinaté, jinak podobné; peslénkv obdálné ze \— G sto-

pek jednoduchých, Ikwélých složené; kalich trubkowi-
lý, asi 2'" dlaiihý, dole wolatý, lóbrázdý, srtnalý, \v ústi

zawený chlupami, plodonosný na konci ztesnéný a zu-

bv piléhajícími zawlpcný ; koruna kalichu tbvakrát

delší, bledé nachowá. — iNa škrí)l)oliná< h a polích po
l'.wropé. Kwéte w erwnu až tlo ^rpna.

Jest koreoná, málo se ale potebuje.



M. obecná. C. oflicinalis Moemh. Thynius Calamín*
iha Scop. Melissa Calainintha Lin. Schk. f, IBó. Koen
ninolioleiv ; lodyha p'ímá, 2— •'»' wysoká, tupó íhraná,

wiewnatá, chlupatá jako hsíy apíkalé, vvejciité, tupé,

drobn a pitlaené pilowané ; stopky úziabíkowé, so-

cháte dlají chocholíky složeno, mnohokwt, peslénko-
wité, listu delší; stopeky málo delší nebo kratší káli-'

chu, nálewko\vifotrubkowite'ho, asi 3'V" dlauhho, bla-
w xláznatotekowaného, pysk nestejných, doleního br-

uitého, ústí chlupaníi w kraužek postavvenými, neumí-
cími zawreného ; koruna kalichu dwakrát delší, nachowá",

na pysku dolením se skwrnau bílau, fialow lekowa-
nau ; twrdky zakulatlé, tisawé. — Na lesích a chlumech
po Ewrop mírnjší. Kwle w lipnu a srpnu. '4-.

Wonf i\ cliutná prjemn asi jako máta paprná, a taktéž se po-r

trebnje.

DOBKOMYSL. OkiGANUM. DoSTEN.

Kalich trubkowitý, ázubý a stejný nebo 2pysHý,

nebo po jedné stran rozpuklý (jakoby 1 pysky), a na

konci 3zubý anebo celý. Koruna 2pyská: pysk hoení
rowný, wykrojený; dolení na tré klaný, uštw skoro

stejných. Tyinky obdálné, nahoe se rozcházející ; o-

slalní jako u marulek.

D. dyptnm. O. dieta n)nus Lin. Plcnk t, 497. Hai/n. 8. t.

í). Dyptam anebo tewdawa Mat. Háj. 20á. Dyptam kretský

Mat, f^/. 213. C. Ke na 8— 12" wysoký, pímý, ídkow.
Icvvný ; kmen a wtwe tisawé, bloplsnalé, asem olysají-

cí ; listy králkoapíné, w«»jitookrauhlé, nejtupjší, nejhu-

stji bloplsnalé, sotwa \" dlauhé, asi JO" široké, w zahra-

dách nejhoejší ídce plsnaté, žilnaté, síkowanožebernalé,
mnohem menší; klasy w pokolení lom nejutší, palené,
bwné, nachýlené, chocholiené a dohromady latu ob-

šírnaii, nediauhau, bvvnau sestawují ; listeny ^vejitoo-

kranhlé, tupé, brivité, jinak lysé, žilnaté, síkouané, ble-

d zelené a obyejn nachem nabhlé, na wnilní stra-

n kapioikami bndoerwenými lekowané, i"' dlauhé

a široké, dolejší obyejn prázdné; kalich listenu dwa-

krát kratší, Ipyský: pysku hoeního tupého, pysku do-

leního nejkratšího, zuboma tupýma dosazeného, nejly-

sejší žláznaiý ; koruna bílá, delší listenu, pýíitá, dwakrát

Ijratší tyinek. — Po wrších na Krel o>;iro\v(j, ii nás

od dáwna w kriiljulích se sqzí. Kwte w cervvnu až do



1175

Drnlidy w lékaístwí ml welikau eláwn ; dáwali )ej do dryákn
a inytrydátu. Obzwlást list rozmtikaný pikládali na rány š/pom
udlané.

D. wonkras. O. Majorána Lin. Hayn. 8. t. 9. Diís-

seld. J2. L. ló. Majorána Mat. JFel. 2ó4. c. Marjánka,
wonkras letní. Koen letni; lodyha prím, 6—9" wy-
soká, od dola až nahoru prewtewnatá, šedopýitá ; listv

apikalé, eliptiné, tiipó, nejcelejší, obak autle šedoplsf-

naté ; klasy sotwa 4" dlmifié, elipsovité, na konci lodv-
hy a wtvvirok ; listenv okr nihloohwcjité, ztuha stpcho-
wité, brá/,dowané, šedopUnate ; kalich polowiný, okrun-
hloobwejoitý, bezzubý, toliko dole wajeník ol)kliující ;

koruna malá, bílá, málo zpod listenw néjící, — W Africe

sewcrné, dle jiných w Lewantu a Kecku. Kwle w lipnu

až do záí. O.
Wul)ec známé kuchyské koení, a tiidyž u welikém množstwí

každoron ro sází, |)r()tože ziínii naši nemže snésti, a tudyž slo-
we wouifkrns fili mnrjnUn, ninjorún letni (O. majoranoidcs If'í7/(i ),

w orliránném míst al«» píezimnie, a jest pak wonkrns a d. zimni.
W lékarstwí nelirul> se potielmje.

D. Infnatd. O. paniculatuin Koch. Podobá se pe-
dešlému ; lodyha ale wyšší (l'/i— 2), klasy stopkaté,

bwnjáí a chocholinolatnat rozposlawené ; kalich 2py-
ský : pysku hoeního krátce .Szubého, doleního 2zubé-
ho. — VVIast neznámá, w zahradách se sází a co pe-
dešlý potebuje. O-

Slowe woníkrns, marjánkti, mnjorán iuý, jelikož pezimuje.

D. crká, O. heracleoticnm Tmi Mat. ffel. 2íO. C
Dobrámysl pespolní Mat. Haj. 20.5. .lujTMiím podobá se

d. wonkrasii, li.ší se ale klasv mnohem idšími a stop-

katými, kalichem polowiným, Szubým. — VVIast ne-
známá.

l*fzimiije, i'iko pedešlé se piitehnje, a uontfkrafem eckým
tlowe.

D. uhfcnd. O. vulf,'are Lin. Plenk t. 'i.O. Schk. t. 1 6 i.

IVisscId. \. I. 2i. Dobrámysl don)ácí Mat. Háj. 20:K b.

— 1f'd. 2íl. Koen mnoholerý, rownowáZný, pla/.iwý,

wypajiští nkolik lodyh tebas 2' wvsokych, pímých, tu-

f) 4hranýrli, obyejn nachovvé nabhlýcl), prohýba-
ných, blaw hutiatých. nahoe vvte\vnatv«-h ; hsly apí-
katé, ostrowejcit^. tupé, zubaté, obak (hlupaté, na rubu
žláznafoleííkow.iné ; klasy podlaijhloweji-ité, asi \"' dlau-

hé, ídaiinké, rozpostawené w chocholikv, a ty w latu

tebas (>" dlaiihau ; listeny klasowé wejit(S ostré, Ivsé,

pyrite nebo srstnaté, na wnitní stran bezžiazé, narhowé,
nni* ídecji bílé; kwtv mnohomanželnc, dwojdoni*' ,• ka-
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lich kratší listenu nebo zdélí jeho, stejn ázubý, srstná-

týí koruny nachowé nebo bílé, wn pýité, samicí dwa-
krát kratší obojakých, s tyinkami trubky kratšími. —

•

Na škrobotinách wýslunných po Evvrop. Kwte w lipnu

a srpnu. '4-.

Zápaclm jest silného a píjemného, duiti koenné a nahoklé;
druhdy se potebowala w lékastwí ; tu a otids ji dáwají místo chme-
le do piwa, ano i na místo aje ínského potebují.

D. krctskd. O. creticum Xm. Hayn. 8. /. 7. Diisscld.

13. t. 20. Koen mnoholetý ; lodyhy pímé, asi stewíc-

né, nejtupji tyrhrané, erwenaw nabhlé, huaté ; hsty

apíkaté, wejilé, oslraunké, nejwýš 7'" dlauhé a ó'" ši-

roké, srstnaté, obak erwen žláznatoteckowané ; klasy

mnohokvvté, wálcowité, y'" dlauhé, ídaunké, chochoh-
ené a doliromady sestawující latu 8— 9palenau ; liste-

ny obwejité, nejkratšeji zakoníte, žilnaté, u wnit na

hoejší polowin erwen žláznatoteckowané, po kraji

nejautleji zaubkowané, lysé nebo wn srstnaté; kalich

trochu kratší listenu o .ó zubech kopinatoárkowilých,
stejných, brwilých, žlúznalotekowaný J koruna bílá. —
Kwte w erwnu a lipnu. H*

Zápachu a cliuti welmi silnýcli a píjemných asi jako wonekras
;

dohýwají z ní silici chmelíkowau, španielskau; jinak se u nás ne«
potebuje.

Dauška. Thymiís. Quendel.

Kwty nejsau na klasech stechowitých, listnatých.

Kalich 2pyský: pysk hoení 3zubý, dolení odílný. Ostat-

ní jako u pedešlého pokolení.

D. lijmián. T. vulgaris Lm. Hayn, \\. t. 2. Diissdd.

14. t, 4. Thymus anebo wlaská mateí dauška Mat. IVcl.

2al. C. Tymián, demu. Podke 2— O" wysoký ; kmen
pewtewnalý, krátce pýilý, trsnatý ; listy králkoapi-
hé, árkowité nebo podlauhlowejité, ostré, žláznatotec-

kowané, po kraji podchliplé, na rubu autle plsnalé, w
ižlabíkách chomáCené, píkwtní kopinaté, tupé

; pe-
slénky na konci p a wtwí strbaulené nebo hroznné,
smstnané ; kalichy delší stopeek, žláznatoteckowané,
zubw 2 dolejších brwitých, árkowitokopinatých

; pvsku
hoeního lysého 5 koruna blawá nebo liíákowá, obojaká
vvtší, s tyinkami njícími, samicí o polowiku menší s

tyinkami zawenými, zaprialými. — ^a škrobotinných
pahrbcích w Ewrop jižné. Kwte w kwtnu až do er-
wna. "K .

Welmi koenný a tudy také w kuchyních potebný. U nás sází



im
se u welikéiM množstwí, a zimy dost dobe snáší, leda tuze wlliké, w
sewerntíjšíí h krajiuáili náleží jej coron síti.

D. mateí. T, Serpvllum Lm. Schk. l. 1 6 i. Dusscld.

14. t. 13. Mateí dauika" Mat. Háj. 215. — IVd. 254.

Zadovvník. Poloke prosteny, trsnatý, wypausljíoí roz-

hy pímé, 1—6" wysoké, tup lyrhrané ; listv árkowi-
té nebo eliptinó nebo wejité, w rapík králky zaužené,
plocho, žláznalotekowané, lysé nebo srstnaté, wzadu léž

i po apíkii brwité, prikwetní rozhowýrn podobné; pe-
slénTiv slrbaulené nebo brozní^nn, konené; kabcb del.ší

stopeky, žláznatolekowany, žílnalý, pysk boení nad-
hniilý, Szubý zubaini kopinalvmi, ostrými

;
pysk doleni

o 2 zubech z dola kopinatébo sídlowiijcb ; koruna dwa-
krát delší, bled nebo tmawji nachowá : pvsku hoení-
ho wejitébo, skoro ctyrúhléiio, na konci wykrojeného.
— Na pahrbcích wýshinnýcb, wesowišlích, mýtech po
Ewrop celé a Asii 3e\verné. Kwle \v lipnu až do zá-

rí. \.
Welmí se proiiíniije

;
jsaii ale dwoje odrodky :

(i) rozliy dwojadfi clilujiaté ;

/3) ro/liy wsiide srstnaté. Otia zase mají list širší nelto itzší,

lysejší nelio cliltipatujší. Záparliu jsaii wšecky IfbezDéiio u nejlepší

koení w Ewrop sewern(^ . wiastnf. W lékastwí a kudiynídi málo se

potebuje ; wCelám ale dáwú dobrau pastwu.

StoRiSbK. CliNOPODIUM. WlBBELDOSTB.

Peslének obhrnutý pokrywkau z listvv štélinowi-
tých. Oslatní jako u niarulkv.

St. obfcnif. C. vulgare Lín. Schk. t, 163. Klinopád
Mat. Ilfij. 2:J9'. K. í. Mat. mi. 289. C. íslice. Koen
ninohob'iý, plaziwý, z kohnek koenalející ; lodvba nejdo-
leji pl.i7.i\vá, pak zpímená, na 1— 2' wvsoká, tvrhraná,
nejdoleji lysá a nachowá, ostatn hnsl blorhlupá jakož
i ;ipíky; listy wejité, písrdcit wykrojené, hoení wej-
citokopinaté, wšecky tupé, mlce zejkowan, chluf)alé;
peslénky w nejhoejšícli úžlabíkáírh stejné, mnohokw-
lé

;
pokrvwka z lupenúw mnohých, štrtinowirých, co kali-

chy dlauhých, pýíkowanych a chliipalých ; kalich asi
\"'

dlatjhý, brázdowaný, lrubk«)wiiý, chlupatý, 2pYský s zu-
búvv dojeních šídlowitých, boeních z dola kopinatébo
šídlowiiýcb, maliko kratších; koruna nachowá, ídko bí-
lá, delší kalichu, wn pýila. — Na škrobolinácb wý-
shmných, podlé ploUiw po celé Ewrop. Kwle w líp-

nu a srpnu. H*
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Zapáchaje slab kuen/ui nkdy na místo inediin se potebuje
;

též co tlié se užíwá.

Podadí ó.

MEDUlŠOfFITÉ. MELISSl^EAE.

Medu. Melissa. Meli«se.

Kalich 2pyský, nahoe plochy, zubw poboních
pysku hoeního w kýl vvyvvýšených, po trubce dolw b-
žících. Koruna pysku horeníht) poddutólio, dolenil^o

na tré klaného, \v ústí nahá. Tyinky odsiáwající, s k<»nci

pod pyskem hoením oblaukowit sklinienýini
;

pytlíky
prašníkowé na konci spojené, štrbinau pukající, pak
rozewené.

M. lékaská. M. offíina lis Lin. Schk. /. 10 .S. Hm/n.

6. t. 32. Dusselil. 1. /. 14. Melissa Mal. Háj. Vil. Me-
lissa nebo meduka Mat. WeU 29í). Dubrawník, rojo-

wník, welník, mateník, melissa, marule, niarulka, me-
duka, medunice. Koen mnoholetý; lodyba pímá ne-

bo wzstaupawá, na 1— 2' wysoká, 'ihraná, od dola prut-

naté wtewnatá, košatá ; listy apíkalé, wejité, tupé, zej-

kovvanopilowané, na rubu wywýšen síkowanožebernaté,
pílysé, dolení dole písrdité ; peslénky obdálné, je-

dnostranné (polowiné) ,• listeny wejité; kalicb wn a

wnit rozlrausen huatý; koruny díw rozwití žlutawé,

pak bílé nebo ržow nabhlé, wétší nebo menší dle

jejich pohlawí. — Na místech stinných podlé hor w
Evvrop jižné a tu i onde w prostední Kwte w lipnu

až do záí. "^

.

Naf zapáchá citronem, brzo ale wjirhnie, ilmti koenné, ho-
ké W lékarstwí se asto potebuje. Protož u nás w za/iradárli

obyfejná.

Odrodek s natí huiíatau anebo srstnatau (M. villosa Benth. M.
cordifolia Pers.) nemá onoho zápaiJm píjenmélio.

Hvsop. lívssopus. Yssop.

Kalich trubkowitý, prawideln .'izubý. Koruna 2-

pyská ; pysk hoení rovvný, plochý, na dwé klaný, dolení
3laloný, s lalokem prostedním wtšíuí . obsrditym

;

trubka u wnit bez kraužku chlupatého. Tyinky obdál-
né, nahoe se rozcházející; pytlíky prašníkowé dole
rozewené, na konci spojené, štrbinau pukající.

H. lékaský. H. oflicinalis Lin. Jacq. aiist. t. 2d4.
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Diisstld. 8. 1. 5. Hysop Mat. Haj. 201. — JVel 238. C.

Podke primy, na 1— IVV wysoký, welevvnat}' ; listy se-

daívé, árkowitokopinalé, ostré, nejcelejší, proliluben
leKowané, lysé, tniaw zelené, na rubu bledší; peslen-
ky polowiené, jednosiranné, skládající hrozny listnaté í

kalich ninohobrázdý, pitlaené pýitý, žláznalotekowa-
ny : zul.HÍw pímých, wejitukopinatych, zakonilých, prí«

stejnVcI) ; koruna wné paila, syté modrá, ideji ržo-
wá, plowá nebo bílá, podpysk laloku prostedního pro-

hlubeného, na dwé klaného, s ušlon)a podlauhlyma, sil-

né rozepenýma', nitky lycinkowé n)odrošedé, prašníky
ernomodré. — ^'a skaiácli a pahrbcích wýslunných Ew-
ropy jižné. Kwéte w lipnu a srpnu, ti*

W rsky kwetaurí jsau zá|)arliu obzwlástnílio, pronikawého, ko-
iiiiiélu), ilinti zalioíKlé, korenné a |<otebiijí se w lékaistvM'; protož
u uás a pro ozdobu zalirad obj^ejny.

Podadí C.

SAmOWITÉ. NEPETEAE.

Sasta. INepkta, KatzenmCnze.

Kalicli trubkowilý, 5zubý. Koruna 2pyská: pysk
hoení plochý, rowný, na dwé klaný ; dolení laloku pro-
stedního okrauhlého, silné poddutého ; trubka u wnilr

hezchlupá. Tyinky piblížené, pod pyskem hoením
rownoljéžné, odkwéllé wen sehnuté. Frašníky pytli-

kw štérbinau spulenau na dél pukajících.

S. koiici. N. Cataria Lm. Pknk 1. 48;». Hmjn, 4. t.

8. Kociirník Mat. Htij. 212. -— IFd. 2M. Marulka ko-

ií, šanta. Koen mnoholetý, dewnatý, wélewnatý, wy-
pauští trs z lodyh pímých, 2—3' wysokých, wétev/na-
lých, tyrhranVch, py iloplsfnalých ; listy apikaié, wej-

ilé, dob; srdité, ostré, i)lubokozejkouané, na líci py-
rite, na rubu šedé pýitopl.snaié ; w boeních úžlabí-
kách jsau cliotholíkv slíné, slopkaté, husté nmolio-
K« été, dohromady skládající hrozen ; listeny co trubka

kalicbowú dlauhé, árkowiié, šídlowité ukonené; stopky
kratší apiku a stopeky kratiké, jako?, i kaiiciiy šedo--

pýitnplsnaié ; kalicliy mnohobrá/dé, nakiwené, ústí ú-

kosneho. zubiiw z dola kopinateho šídlowitohrolitých

;

koruna bílá. dwakrát delší kalichu, wné pyilá ; twrdky
hladké, lysé, obwejcowiié, hndé. — Na rumištích po-
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dlé rest, we wesnicích po celé Ewrop. Kvvte <v er-
wnu až do srpna. '4-.

Zapadlá pronikaw a rliutoá koenne a hoce; druhdy w lú-

kastwí byla oblíbená. Koky ji rády majíce w ní se wálejí a ji také

hryží.

PopoNEC. Glbchoma. Gunoelrebe.

Kalich trubkowilý, 5zubý. Koruna pysku hoeního
plochého, rowní^ho, na dvvé klaného } doleního s lalo-

kem prostedním obsrditým, plochám; trubky bez krauž-

ku chUipatého. Tyinky piblížené, pod pyskem hoe-
ním rownobžné: prašniky po dvvau vv kíž postawené,
štrbinami pukající.

P. obecný. G. hederacea hin. SchJc t. 152. Diisseld.

2. t. 22. Poponec Mat. Háj, 173. — Maí. 203. c. Wo-
ponec, wopenec, openec, 'popenec, zádušník, budra.

Koen oddenku tenkého, z kolínek koeny wyhánjící-
ho, plaziwého ; lodyhy jednak plaziwé, jednak príir.é,

3— 6" wysoké nebo wvšší, lysé, nahoe po hranách krát-

koštétinn šerpivvaunké, jednoduché; listy dlauhorapí-
né, zejkowané, pílysé, dojení ledwiniié, hoení skoro
srdité; kwéty dlají peslénky píšestikwté, polowiné í

kalich zubw wejitokopinatých, osinau ukonených, o-

krát kratších trubky 5 koruna bled charpowá, w ústí a

dole na pysku dolenim Imawofialow skwrnatá, podlé
rozdílného pohlawí, 2—3kríU delší kalichu ; prašniky na
kíž postawené, toliko we kwtech wtších ili oboja-

ky ch. — Na místech wlhkých, stinných, po hájích, zahra-

dách, podlé lesw w nejwtším dílu Ewropy a sewerné
Ameriky. Kwte w dubnu a kwlnu. "4-.

Odrodek jeden jest we wsecli dílecli dwakrát wtší, a jinj' má
celau naf wíce mén liuíSataii. Na listech dPláwají se bublinky u-

šlknutím žlabatky poponcowé (Cynips Glediomae). Zapadlá bal-

sainem, rliutnú naliorkle a drulidy se patrel)owaI w lékastwí: ny-
ní jarního asu sbírá se do koíínkuw, z nidiž warí poléwku.

WELNÍK. Dracocephalvm. Draciienkopf.

Kalich Irubkowitý, nestejn 5zubý, wíce mén pa-

trn 2pyský. Koruna tlamatá, trubky autlé, tenké, roz-

šíené w brdlo nafauklé : pysk hoení klenutý, na dvvé

klaný, dolení s lalokem prostedním obsrditym. Ty-

inky piblížené, pod pyskem hoením stejn bžící, na

konci do pedu ohnuté; prašniky pyllíkuw nad sebe

položených a spolenau štrbiaau pukajících.
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TK violdawský. D. Moldavica Lin. Hayn. 8. t. 32.

Diisseld. 7. 1. 22. Melissa turecká Mat. Wel. 296. Z).

Koen letní ; lodyha 1' wysoká nebo wyšší, wlewnatá,
jako ostatní díly zelené, krom líce listowého, kadei^aw

p) litá ; listy apíkaté, na rubu prohluben tekowané,
doleni srditopodlauhl, lup hluboko pilowané, na kon-
ci tupé a celé, hoení jakoii i hsteny kopinaté, oste pi-

lowané /,ubaini dlauliohrotými ; kwty slopkalé, po 4— 6

\v pesléncích, jenž proti konci lodyhowéniu a wtwo-
\vén)u smslnanjsí ; kaUch lObrázdý, žláznatolekowaný,
patrn 2pysk}' : pysk boení Szubý, po kraji plochý, do-
leni 2zubÝ, po odkwlení na pysk hoení pitlaený;
koruny I

' dlauhé, charpowé nebo bílé. — W Ewrop
jižnowýcbodní a w Asii prostední. Kvvle w lipnu a

srpnu. O.
Siln zapadlá jako inedii, iiiénS ale píjeinnS ; w lékastwí

málo se potebuje, tím wíce ale tu i onde w kiulijnícli.

If^. kanárský. D. canariense Lin. Hayn. 4. t. 9.

Koen asi tiletý ; lodyha dole dewnalá, wtewnatá, tyr-
hraná, na kolínkách poád huatá, jinde olysající ; listy

apíkaté, trojenodílné : úkrojw kopinatých, skoro zákon-
ilých, In ub tupo/ubých, na konci tupém celých, obak
chluupkowanych, na líci olysajících, na rubu kapikami
žluta\výn)i posetých, prostcdnílio na pckrálkém apíku,
poboních sedawých , asi o '/< kratších, dole nestej-

ných, nkdy na dwa úkrojky rozdlených ; apík málo
kral.ší úkrojw poboních, chlupatý ; kwty chocholína-
topeslenné, dohromady skládají hrozen klasowilý, ko-

nený, hustý, nepetržený ; stopky, asi 5— 6 kwlúw ne-
saucí, jsau jako stopeky chlupaté; listeny árkowito-
kopinat; kalichy asi 5" dlauhé, trubkowité, dole ne-
stejné, innohožiié, chlupaté a kapikami pedrobnými
jíoseté : zubíiw trojúhlokopinatých , králce sídlowité

ukonených, doleních maliko delších; koruna dwa-
krát delší, erwenawá. bíle árkowaná. — Na Oslro-
wech kanárských. Kwte w lipnu až do záí. '4-.

Siln za|)á(liú k-jfrem a tereltintinaii, u dáwá silici Oleum
CUerne. Ped asy w lékarstwí se potebowal : nyní toliko w zaiirudádi

k okrase.
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Podadí 1.

CISTCOJVITÉ. STACHYDEAE.

DOBRONIKA. MeLITIS. ImMENBLATT.

Kalich obšírný, zwonkowiiy, u§etnato2pyský. Ko-
runa 2pyská : pysk hoení plochaunký, rowný ; dolení

uštu prostedního obwejilého , plochého ; trubka bez
kraužku chlupatého. Tyinky piblížené, pod pyskem
hoením korunovvým ronnohžné

; prašníky po dwau
kižmo rozpoložené, štrbinau pukající.

D. rulowá. M. Melissophyllum Lin. Jacq. aust. t. 26.

Melissa Fuchsii Mat. IVel. 29G. Dubrawník, niedowník,

dobronika. Koen mnoholetý, neweliký, plaziwý, z dola

wypaustojící mrcasy ; lodyha pímá, Ví wysoká, jedno-

duchá, tupé tyrhraná, jakož i apíky, listy, stopky a

kalichy chlupatá ; listy apíkaté, stejn tupaunce pilowa-

né, nejdolcjáí malé, okrauhlowejité, nkdy dole srdité,

prostední wejité, nkdy dole srdité, hoejší elipliné ;

peslénkv ze stopek (i— ó— 2 jednoduchých, Ikwtých,
apíku kratšíchí kalichy 6'" dlauhé, o 3— 4—5 zubech
(asto na jednom kménku) wejito-Súhlých, oslraunkých ;

koruna skoro i'//' dlauhá. ozdobná, nachowá nebo na-

chow a bíle strakatá nebo zcela bílá. — W daubra-
wách, bukowinách Ewropy jižné a prostední. Kwte w
kvvtnu až do srpna. '^.

VVonna jsaiic w úCincídi podobá se meduni, nepotebuje se ale.

Jasnota. Lamium. Taubnessei..

Koruna pysku hoeního klenutého, doleniho s la-

lokoma postranníma nejmenšíma, zubowilýma nebo žá-

dnýma ; trubky u wnití^ s kraužkem chlupatým, ídko
žádným. Tyinky piblížené, pod pyskem hoením koru-

novvým row nobžné ; prašníkw pytlíky štrbinau spo-

lenau na dél pukající.

J. bílá. L. album 7>m. Schk. U 159. Hayn. ó. 1. 41.

Hluchá nebo mrtxvá kopiwá, hluchawka, psoser. Koen
mnoholetý \ lodyha pímá, T wyšší nebo nižší, tyrhra-

ná, na kolénkách chlupatá, ostatn ídce chlaupkowaoá,
jejíž dwa lánky pod peslénkami mnohem delší dole-

níclí a hoeních ; listy dolejší na apícich pedlauhých,
prostední na krátkých, ostatní podkwlní na pekrál-

kých, dolejší srdité, zejkovvané, ostatní ostrowejité,

dole srdit w^ krojené, zakoníte, nestejn oste pilo-
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wanc' , wsecky priilaen chlupalé; posiónky mnoho-
kvvlé, husté, obdálné; kxvty .scdawé ; hslerij árko-
wilé, brwiié, mnoliem kratší kahchu. jeho/, zuby troj-

úhlé, dlaulio .šídlovvit wytažené, po kraji hrwiié? ko-

runa hilá, p) sk^ hlinozUué, dohMií dole se skwrnami ble-

dí' oliwowýini, delší kaliolui : trubku nakriwoná, wn pý-
ilá, nad doieni i se zejkeni biichal rozšíená, u wnil
kraužkeu) chlupatým opatená, s rozšíreninau a krauz-

ken) iikosne wzstupujícíun, na kraji hrdla se H zaubky
nejinenšiuii a jedním delším šídlowitým ; lebka wné
cliiupalá ; prašníky wausaté, šedohndé. — l*odlé plo-

lw, zdí, hájw, po celé Ewrop. Kwete w dubnu a

kwétnu. "^

.

Naf smnlí nepíjemní!, duitná zalioikle ; niladau jedí na se-

weru ; kwty w lékaístwí se |)otrebují.

/. plajyiatd. L. maculatum Lm. RcUhcnb. ic. t. 2í.í.

2l(]. 217. Kopíiwa hluchá Mal. Háj. 341. — If el 409.

Jmním podobá se j)edešlé; listy vvejjtosrduité, za-

konité, nestejn pilowané , mladší asto béloskwrna-

lé ; koruny nachowé, na pvsku doleuím lilákowé, na-

chowé skwrnaté, trubka nakiwená, nad dolem bichat
rozšíená, pod rozšíreninau zaužená a u wnit chlupat
kraužkowaná ; zauženina ta a krauzek chlupatý jsau

priné ; kraj ústní okrauhlý, zubem šídlowitým opate-
ný ;

prašníky erné, wausaté. — Podlé lesúw we kowi-
átích wlhaunkýh po celé Ewrop. Kwte vv dubnu až do
jesen. '4-

.

Jindá se poteliowala w lékat'(j(vsí, a iwá is>c' jako pedSlú
do kohinkíiw poléwkowýdi.

./. knrawd. \,. purpureum Lm. /-'/, dmi. 1. b'2'i.S(hk.

f. Í3Í). Jmním téi pedešlým podobná; koen letní;

listy wšecky wcjitosrité, nestejn zejkowanopilowané,
apíkaté ; kalichy odkwtlé zubw rozewcných; koruny
nachowé: trubka rtnvná , nad dolejškcm ztsnná, u

wnit chlupatokrauzkowaná, ústí obak zaubkoma zname-
nané, jichž hoení šídlowitý ; prašníky wausaté. — Na
místecíi obdlaných wšude. Kwte z jara až do je-

sen. '^.

Smrdí a zaliúuí pr> sríiiky a ntoly

PlTULNÍK. GaLKOBDOLON. WALnNKSSEL.

Koruna pysku hooního klenutého, doleního s ušty

wšcmi ostrými , trubky u wnití* s kraužkcm chlupa-
týn>. Tyinky pihlížené, p<)d pvskcm koruny hoením

7b
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rown()l)žnó
;

praíiníli}' pyllíkCnv slrbinau spolenou na

dél piikajícicli.

P. ilulý. G. liileum Iliids. Galeopsis Galeobdolon
Lin. Fl. iinn, t. 212. Schli. t. ICO. Koen oddcnkii ro-

vvnowázného, mnoho mroas zdola wypauštejícílio a na-

horu wybzky dlauhé, položené a lodyhy wzslaupawé,

asi 10" wysoké, jednoduché, jako wýhžky 4hrané. po
hranách dol chlupaté; listy rapíkaté, srditowejiíé,
tupé, lupe a hrub zejkowané, obak chlupaté, nejho-

ejší wejitokopinaté , zakonilé a zakonilopilowané;
peslénkv z kwélw 6 sedawých složené, ážlabíkowé

;

kalichy pýrilé, uštw wejitých , šídlowii 7,akonil}'ch ;

koruna žlulá, pysku doicního laloky wšecky žlaulkowó,

nahnédlc skwrnaté. — W lesech, hájích wlhaunkych.
Kwele w kwetnu a erwnu. '4-.

Ped asy v lékastvví se potebowal (Laiuinin lateutn).

KoNOPiCE. Galeopsis. Hohlzahn.

Koruna pvsku hoeního klenutého ; dolenho dole

obak zubem ostrým, dutým, opateného lalokem pro-

stedním tupým anebo wykrojeným. Tyinky piblíže-

né, pod pyskem korunovvým hoením rownobžné » prá-

vníky chlopnéma pukající.

K. rzná. G- LadanumZ/w. Plcnk i. 506. /. 2, Schk.

i. 1(50. Koen letní, mrcasatowétewnatý ; lodyha pímá,
1

—

2' wvsoká, tupé clvrhraná, rozdlená na wtwe u

uvniku rozewcné , pak wzestaupawé, dol pitlaené
chlupatá, pod kolínky ncnapuchlá ; listy rapíkaté, nej-

hoejší sedawé, kopinaté, podlauhlok(Dpinaté, wejitoko-
pinaté nho árkowiiokopinaté, pilowané nebo pícelé,

pitlaené chlupaté, našediwélé
;
peslénkv husté, mno-

hokwété, wíce mén pihlížené nebo obdálué ; kalichy

žilnaté, piliííen \vzhi'u chlupaté : /.uhw pímých, z

dolej.šKn 3i'ililého kolcem blawým ukonených; listeny

árkowiié, též kolcem ukonené ; koruna wn pýiiá, na-

chowá, dole na pvsku dolením znamenaná skwrnau hlino-

žlutau. nachovv skropenau, 2— Skrát delší kalichu; pysk
hoení zlehka zaubkowaný. — Na rolích obzwiášl su-

choparných. Kwle w lipnu a srpnu. O.
Cluiti jest zalioiklé, tr()ké, a jiiulá ji potiebowala w nemocedi

blan slizowNcI).

A'. Idinollutá. G. ochroleuca Lam. DiisscUl. W. t.

l.. Podobá se pedešlé. Kí)en letní; lodyha pímá 1 —
2' wysoká, tup 4hraná, pitlaené a dolTi chlupatá, w-
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tewnatá, erwen nabhlá, pod kolínky ncnapuchlá ; li-

sty ;ipíkat«* , pilowanó , lodyliowé wojitó , wolwowé
vvojitokdpinaté, pitlaené cliiiipalé, našodinló; kalich -"^

a listeny )ako n pedešlé; koruna mnohem wotší nežli

u píede.šlé, nejw»»i.šejik\vté, 1',*" dlauhá, hlino/.lutá, na

pysku dolením dole skwrnau sirUowau znamenaná. —

•

^^l rolích a polích písitých, w Kwropé prostední zá-
*

pádnjší. Kwie w lipnu a srpnu. 0.
Naf kwtaucí jest známa JMieneiii llie Uherského, kteró proti

siidiotináiii pliVníiii a sIiznicow)in welini se wycliwalowalo. Zapáchá

koením, diiitná zaiiolkle a slané.

K point. G. Tetrahit Lm. Rcichcnb. ic. t. 857. Ko-
en letní ; lodyha 2— 3' wysoká, tup 4hraná, wtcwna-
lá, pod kolínky napuchlá, pod nimi nebo docela nirt-

natá šttinami rownowážn odstálými nebo maliko do-

lu se nakloíiujícíini, blawými n<;l)o narusalýníi , njc/.i

nimiž chlupv kratší ž!á/,kau kulowatau, ornair ukdne-
rití ; listv strín«í, podlauhlowejité, z;ikonité, pilowané,

píitliien chlupaté, olysající; pcslnky mnohokwté,
iiusie, nahoe piblížené ; listeny kopinaté, co trubka

kalichow.i dlauhé, brwité, kolcem ukonené; kwty scda-

wé ; koJich po trubce mnohožilé lysý, se zuby z do-

lejska širokého a chlupatélio šídlowiiými, Go trubka

(llauhými ; koruna blod nachowá, nebo bílá, trubky co

Uahch dlauhé nebo kratší, pysk dolejší u poátku swé-

lu) se skwrnau sirkowau nachowé skropenau, jehož la-

lok prostední pílwcrený, plochý, wraubekowaný, tu-

[)ý nebo maliko wyki*ojený. — ÍNa rolích, podlé cest,

na rumištích. Kwtc w lipnu a srpnu. O.
Potebuje se jako pedfiltr (Cannabis sylvestris). SeimMia jej(

mají w sobu mnoho oleje, zelenawíí žlutélio, takžo 33 liber jicb po-

skytuje IL liber 13 iotw oleje.

istec. Stachys. Zibst.

Koruna pysku hoeního klenutého, doleního s la-

lokem prostedním obvvejitým anebo obsrditým ; trub-

ky u wnit s kraužkem chlupatým. Tyinky piblížené,

pod pyskem hoením rownobéžné, jednoduché, odkwt*
Ic skraucené a wen ohnuté ; prašuíky pytlíkinv štrbi-

nau na dél spolcnau pukající.

C. utmcckij, S. germanica Lí/. Jnaf. aust. t. 319.

Sckl>. t. IGI. Koen mnoholetý; lodyha pímá, 1

—

dí

wysoká, jednoduchá nebo krátce wtewnalá, lup uhra-

ná, jakož i listeny a kalichy liusl winatohuatá huni-

námi jednoduchými ; listy swraskalé, zejkowa,)é, wlnalo-
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plsnalé, šediwí^, doicní a proslední apikaó, podlau-
hlokopinalé, dole srdcilt* wykrojené, o" dlauhé. I" širo-

kó, hoejší sedawé, kopinalé
;

píesiónky ninohokwté,
zaknlalló, husle, nahoe píibhzené ; lisleny kopinalé,

co kalichy dlauhé ; kalich uštw we)cil}ch, zakoncitých,
tuhohrotých; koruna kalichu nice nežli dwakrát delší

erwenawá : pysk hoení wné winatochlupalý, kratší do-
leního, jehož lalok prostední ohwejil}, dvvakrát delší

poboních. — INa niíslech neobdélanych, rumištích, ob-
zwlášlé na pdé wápnaté, po Europé prostední. Kw«
le w lipnu a srpnu. ^.

Smrdí mdle a zahoiUe chutná ; druhdy proti nedužiwým ja»
trám se potebowal.

C. lesní, S. sylvaiica Lin. Hayn. í. f. 11. Koen
mnoholetý ; lodyha pímá, 'X wysoká, tup uhraná, srst-

nalá, nahoe wétéwnatá a žláznatoehlupalá ; listy apíka-
lé, wejcilosrdité, zakonilé, hrub pilowané, 4" dlau-

hé, Vj-í' široké, obak srstnaté , nejhoejší (pikwélní)
wejilokopinalé ; apíky delší nežli polowicka listní; pe-
slénky asi Gkwté, bwné, nahoe piblížené, kwty nej-

kralšeji stopenaté; kalichy chlupaté, zubw z dolejška

širokého šídlowitych, hrotitých ; koruna dwakrát delší ka-

lichu syt nachowá, bíle skwrnatá, wn na obojím pysku
pýritožláznatá. — W hájích a lesech nlhaunkých po
Ewropé. Kwétc w lipnu a erwnu. '4.

Na smrdí kamenným olejem, chutná zaliokle a trpce ; druhdy
se potíebowala proli woleti, k istní krwe a jiuzeuí nn mo.

C. balmí. S. palustris Lw. Fl. dan. t. 1103. Koen
tlustý, kolmojdaucí, mnoliolciý; lodyha pímá, jednoduchá,

tup tyrhraná, pýitá, po hranách žláznat dol chlu-

patá ; listy kopinalé, dole srdité, zejkowanopilowané,

na konci nejcelejší, pyiié, nkdy aksamitnaté, dolení pe-
krátce apíkaté, nejhoejší sodawé, poloobjímawé, 4"

dlauhé, 1" široké; peslénky 6— r?k\vté, piblížené w
klas dole petržený; kalichy chlupaté, zubw z dolejš-

ka Súhlého šídlowiiých , hrotitých; koruna kalichu 2-

krát delší, nachowá; lalok pysku doleniho okrauhlý. —
Podlé vvod, na lukách bahnitých, polích wlhkých po
Ewropé. Kwle w lipnu a srpnu. "^

.

Koen dužnatý a mauínat.v prj w Anglianech jedí, anohrž z

inauky dClaif chlél). Na smradlawá a horká potebowala se jindá

proti neduhm w žiwot.

C. prosfj. S. recta Lin. Jacq. aust. t. 359. Diisseld.

2. t. 16. Koen mnoholetý, dewnatý, wyhání nkolik
lodyh pímých, nkdy wzslaupawýeh, 2siewíných, i-
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liranýcli, jako lisly srslnalých, wetewri.iiVcli ; lisly íapí-

kalé, podlaulilokopinalé, /.ejkowanopilowané , w apík

y.letioené, asi 2" dlaulié, '/«" široké, pí-íkwetní hoejší

wcjité, zakoncilé, nejcelejší, osinaló ; pí-eslénky píšesii-

kwlé; listeny nejmenší árkowilé: kalichy na stopkách

nejkratších, srstnaté : zubw Súhlých , zakonilych, u-

konených hrotem lysým, co trubka korunowá dlau-

liých ; koruna kalichu wíce nežli dwakrát delší, sirkow

žlutit, nahndle skwrnatá. — INa pahrbcích suchopar-

ných, wýslunných, po Ewrop jižné a prostední. Kw«
le w ervvnu až do srpna. T^.

Naf má záparli jakoby kamenným olejem, nutrpkulan cliuf a

driilidy w lékastwí se potebowala , obzwláštC proti iirknutí ili

uliraDutí dobytka a ^Ití.

BuKvviCE. Betonica. Betonik,

Kalich ózubý. Koruna pysku hoVcního klenutého,

doleního s lulokeuj prostedním, tupým ; trubky bez

krau/Au chlupatého. Tyinky piblížené, pod pyskem
hoením rownobžné

;
prašníky pyllíkuw ro/.evvVených

anebo prírownobžných, štérbinau spolenau na dél pu-

kajících. Twrdky /akulatélotuné.

B. lékalsliá. B. olhcinalis Lin. licivhenb. ic. 1. í)o2,

Í»S3, l)r>i, '.).)ó. IJukvvice Mat. Ihtj. 280. B. erwená Mat.

JTeL. 32S. Koen mnoholetý, rownowážný, wypaušlí ma-
lý trs; lodyha pímá, 2' wysoká, lup tyrhraná, dolii

wícc níéné chlupatá nebo lysá ; listy koenowé a doleni

nejdéle apíkalé, l dolejška srditého wejilopodbiuhlé,

srslnalé nebo lysé, hrubé a stejn /.ejkowané, síkowa-
nožebernaté, nejhoejší podobné, nejkratšeji apíkaté;
peslénky mnohokwété, piblížené w klas ; listeny wcji-
té, zakoníte, osinau hrotité; kalichy bezžilé, chlu[)até

nebo lysé, zubúw ze širokého dolejška osinalých ; ko-

luna delší kalichu, nachowá, wn pýikowanonášedá :

pyskúw rozewenych, hoejšího podlauhlowejilého, ncj-

celejšílio, zejkovvaného nebo wykiojeného, jiak ohnuté-

ho? tyinky nedosahují plky pysku hoeního. — W
lesech, hájích, wesowišiích po l£wropé. Kwlc w tipnu

»ž do záí. "M".

Koen (hti(i huiisné pofišdije horem a dolem. Naf 7.alioklá

putiebuje ne co tlié proti neiliiliíím nerwowým a 8liznicow)iii.

Ghlapina. SlDKKrriS. TiMKOKMAIÍT.

Kalich plodonosný zubúw ro/euených. Kojuna w
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trubce opatená kruužkein chlupatým, pclržcnýui, pod
wýniUení tyinek, které i s nlkau w trubce korunoué
ukryté; ()rai)níky pyllíkw na dél šlrbinau spolenau
pukajících.

Ch. srsLnald. S. liirsuta hiu. Diisscld. suppl. 2. t. 15.

Siderilis III. Clus. 2. p. 40. Hojník. Koen mnoholetý
;

lodyhy položené, bíle a husté huúalé, mezi peslénky
jesle hustji? listy dolení kopinaté, tupaunké, podlé že-
ber swraskalonásobené, chlupaté, po kraji obak asi 3—
4 zuby oslraunkými zubaté; listy príkwtní srdito-
okrauhlé, sedawé, objíniawé, kolcaté pilowané. chlupaté ;

peslénky nejobdálnéjší sedawé, Gkwété, kratší listw
píkvvelních ; kalichy chlupaté, zubwz dolejška vvejitého

zakonilýtih, kolcem hrotitých ; koruny žluté s irubkau
nakriwenau, pyskem hoením árkowitým, dopola roz-

klauým, ohnutým, pímým, co sníh bílým, s dolením
nejmenším. — W Hispanii, Galii jižné, Itálii. 1f.

Za|)á(:l!á piíjeiiinp lialsauiiiu, chutná zaUorklc a potebuje se

w Ikaistwí (herba SideritidisJ,

JableCník.. Markubium. Akdorn.

Kalich 5— lOzubý: zubw asto nestejných. Koru-
na 2pyská: pysk hoení pímý, plochý, hluboce na dwé
klaný, ušiinv árkowilých anebo árkowilopodlauhlých

;

pysk dolení laloku prostedního niélce wykrojeného ne-

bo píetupého, plociiého ; trubky u wnít s petrženým
kraužkem chlupatým. Tyinky a nélka krátké \v trubce

korunowé zawené; prašníky pytlíkiivv spolenau šlr-
binau na dél pukajících. Twrdky ploškau Irojhranau

ukonené, jakoby uaté.

J- obecný, ftl. vulg^are Lm. Hayn. I 1. t, 40. DUsseld.

18. l. 18. .íablenik. Mal. Háj. 216. h. Buina bílá. Ko-

en mnoholetý wypauští lodyhu pímau nebo wzslau-

pawau, J— IM/ wysokau, od dola wélewnalau wéiwenii

jednoduchými, wzstaupawýnji, bíle winatoplsnaiau ; li-

sty apíkalé, wejité, tupé, w apík zaužené, nestejné

zcjkowané, plsnalé, swraskalé, na rubu síkowanoub-
kowané ; peslénky obdálné, mnohokwété, zakulowatélé;

listenv auzce cárkowiic, na konci hákowité schnuté, co
kalich dlauhé; kalich lOžilý, lOzubý zubauii obyejné
slídawo wélšími a menšími, hwéadovvilé iozložcnými,

šídlowiiými, huíiatýu)i, od prostedku lysými, na konci

hákowité podhnutými ; koruna lualá, bílá, pojja/clenalá :

pysk hoení pímý, až do póla oa dwé klaný, uštw
árkowilých, píuzewrených ; pysk dolení sehnutý: uš-
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lúw poboních krátkých ,
podlauhl^ch , piosleclního

peširokho, mlce wykrojeného. — Ma rumištích a

místech suclioparných, podlé cest a zdí, po welikém dí-

lu Ewropy, Asie prostirední a Ameriky sevverné. Kwle
vv erwnu až do /árí. "4-.

Na teaá wytláwá zápach p/jemay, kor»'nDý, pouíkud píž-

inowý; cliu iiiá liokau, náostrau; potebujte sf, obzwlášte wjtali

wodof, za lék posilující a roxpauštjící.

MARNICE. BaLLOTA. BaLLOTE.

Koruna pysku hoeního klenutélio , doicního s la-

lokem prostedním srditým. Tyinky piblížené, pod
pyskem korunowým hoením ro\vnobI*žné, jednoduché,

i po odkwtení rowné ; prasníky pytlíkw .širbinau

sjíolcnau na dél pukající. Twrdky zaKulailé, tupé.

M. pospuliíá. H. nif^ra Lin. Rcichcnb. ic. t. 1039.

lOíO. lOíl. I0i2. Jablcník erný Mat, Háj. IM. (kali-

chy .spatné). — Mdí. frd. 25)1. Koen mnoholetý, wy-

pauští nkolik lodyh |iimý'ch, liebas 3' prev\y.šiijících,

tyrhraných , wétewnalých , nkdy nachem nabhlých,
dolúw chlupatých; listy a|)íkalé, wcjit, nestejn /.cj-

kowané zubami žbizkau hrotitými , maliko swraskal,

nasedivvlé, obak chlu[)até? stopky zdlí a})ilvti listu

|)odk\vtnílio, podporují (5— 7 kwtw na stopeckách

nejkratších, wrcholik dí)hroniady dlajících ; wrcholíky

jednostranné ; listeny nejauieji árUowilé, kratší kali-

chu, který jest nálewKowitý, l()žilv, chlupatý, kraj .asý,
/.ubiiw .") wejitých, na wnitním powrcbu sírkowauýcli,

/.akonitých a osinatých, osinau hticd y.ubu samélm
kral-ší nebo stejn dianbau nebo delší ; koruna tlwa-

krát d(dší kalichu bled nachowá nebo bílá, po p\sku

boením a trubce chlupatá; prwní též u wnir winalý.

— Na rumištích podlé cest, plolw, na rolích písi-

tých po celé Ewrop, Kvvte w crwnu až do srp-

na. If

.

Smrdí, naliokle rJuitná a drulidy wúiiia .le proti iiypoilion-

drii u uiádrc ; nyní jcšt w doliyttíiit tékahstwí .^o užfwá.

M. ivlnald. B. lana ta Ltn. í^m. L. á08. /. 2. Dusscld.

^iippl. 2. t. 18. Phiomis Gmd. sib. 3. t. ó4. Panieria

iiiulliíida Mouch. Koen mnoholetý ; lodyha položená,

slicwíná, tyrhranú, wlewnalá, jakož i iapiky a kali-

chy whiau bílau, hustau odná ; listy dlaulmapíkalé,

obwodem srditiiokrauhlé , dl.inilo — .ilahin : lalokuw

|)ro!»tiedních obak hlid>oce I neb<» 2/.ubýih. wnšných
wu I—2/.ubých, na líci pýirité, na rubu hile plsnalé ;
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Ieslénky sedawé, liuslé, iO— lókwlé, piblížené; ka-

pell dole opatený lislenoma sídlowitýrna, winalýma, sko.

iro zwoukovviiy, ožilý, obraný, buaiý, o ó zubecb wej*

itýcb, zakoneitýcb, kolcem brotitýcb ; koruna kalitbu

tikrát delší, wn ob/.wlúšl na pysku boiením liíie cblu-

patá, u wnil žlulaw bílá, pysk dolení naebow árko-
wariý, lilalooný : laloku prostí-edníbo srdoilélio, pobo-
níci! menšífb, wyrí/.nulýcb : trubka ponakiwená ; tyin-

ky nitek jednoducbýcb ; tvvrdky 3brané, bndé, cíubko-

wané. — Na stránícb wýslunnýcb, sucboparnýeb w Si-

birii od Jeniseje až k Angae a za Moem cbwaliaskýtn.

Kwete w erwnu a lipnu. "4-.

W'e wlasti od dáwna se potebuje proti wodnotfílnosti |)ro

moc na moc ženaiící, též proti duúm a liostci. Též do Kwropy byla

zawedena, zdá se ale, že ueuciiiila zadost.

SlíDKÍKÍK. LeoNUHUS. IÍERZGESPANN.

Koruna pysku boeníbo klenutébo, doleního s ušty

tupými, obyejn \v jeden ostrý, swinutými; trubky u

wnit kraužkem cblupatým opatené. Tyinky pil)lížené,

pod pyskem koruny boením rownobežné, jednoducbé,
po odkwétení skraucené a wen olinuté

;
praáníky pyllí-

kiv štérbinau spolenau na dél pukajících. Twrdky
uaté ploškau 3úlielnau.

S. obecný. L. Cardiaca Lin. Plmk t. 463. Schk. 1.

1()'2. Hayn. 3. t, 41. Srdenik Mat. Háj. 342. — Wcl.

410. Koen mnobuletý wypauilí lodybu pímau, 2— )'

vvysokau, wétewnatau, tyrbranau, po branách šerpiwau;

listy dolení obivodem okraublé, dole srdit vvyí/nuié,

dlanité na pateio klané, slílianozubaté , hoejší dole

klínovvité, celé stíbanozubaté nebo 3laloné, stíbano-

zubaté, wšecky apíkaté, na líci cblaupkowané, olvsající.

na rubu pýité
;
peslénky úžlabíkowé, husle, obdálné;

listeny šídlowilé, kolcem ukonené, lysé nebo pýiié, sko-
ro zdélí trubkv kalicbowé, která obraná, Ivsá ; /ubv ka-

lichowé krátce irojiihlé, kolcem tuhým ukonené, 2 do-
lení silné sehnuté ; koruny malé, delší kalichu, bled
nachowé, pysku boeníbo wn bíle chlupalébo, doleního

w lalok podlaublý swinulébo. — Na rumištích, podlé cest,

plotw po celé Ewropé. Kwte \v lipnu a srpnu. "^

.

Smrdí, cliutaá hoce; jiudá se potebowal w lékastwí.

Sapk Phlomis. Filzkraut.

Koruna pysku boeníbo klenutého, doleního s la-
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lokem prostedním obsrdiiym, trubky u wnilr krouž-

kem chlupaiým opateno. Tyinky piblížené, pod |iys-

kem boením koruny rownobežné, dole píirosllé a pod
pirosllinutím opatené píwskem; prašníky pytlíkw
štrbinau spídenau na dél pukající.

S. balwatá. P. tuberosa Isin. Sclik. 1. 163. Galcopsis

Jiiub. cent. I. í. tí. Koen mnoholetý, na mrcasích ma-

jící bulwy co oeeb weliké ; lodyha príniá, 4— 6' wyso-

ká, lvrhraná, nejivsejší ! listy koenowé dlauhoapíné,
wejité, srdit \v\i-íittiulé, nesiejii a hrub zejkow.uié,

šerpiwé, tebas na pí diauhé a 4" široké; podkwtHní

podlauhiokopinaté, sedavvé, zubaté ; pesienky úžiabí-

kovvé, mnohokwété , husté, obdálné; listeny šídlowité,

co trubka kalicbowá diauhé, šieiinaiobrwiié ; kalichy ly-

sé, ožilé: zubiivv králce IJúhlých, šídlowilé ukonených,
žtétinatýh ; koruna kalichu dwakrál delší, nachowá, pysk

hoení wné bMoplslnatý, ])o kraji taktéž chlupalý, dole-

tjí laloku prostedního obvvejitého , celého, mnohem
wtšího poboních, podlá uhlých, tupých. — INa polích i

Morawy a llakaus, z Wolíne a Podoli až do Sibirie. Kw-
te w erwnu a lipnu. ^.

Na Ukrajinu lnilwy tili !ilí/-y warené jedí; woda z nidi pofi-

šiij*', zpaenina z listiiw stawí bliawky.

S. diwizna. P. fruticosa Lin. Diet. se. nat. atl. 3. t,

^i3. Diwizna IV. Mat, U^cl 4IG. Podke 3—5' wysoký,

píín)ý, wetewnatý, rozby bloplsnaté, olysající ; listy a-
píkaté, podlauhiokopinaté, na konci nejtupjší, dole w
apík zaužené, ní'jaulleji zejkowané, síkowanoswraskalé,

na líci p}'ritoplsnaté, na rubu h\v/.dnaloblo|)lsl'nalé,

podkvvtní na apících nejkratších, rozšíených; peslénky
husté, mnohokwté, obdálné, nejwyšší konený, strbau-

lonitý; listeny kopinalé, co kalich diauhé, krátkým hro*

tem hndým ukonené, po obojím powrchu žlulaw
bwzdnaloplstiaté, po kraji huíiatobrwilé ; kalichy asi V?"

diauhé, žílnalobranalé, jak listeny plsnaté : zubw pc-
krátkých, širokých, šídlowií ukonených ; koruna weli-

k, ozdoltná, žlutá, wn krom krajuw pysku dob-nlho

líwzdowil ryze plsnalá : lalok prostední dolnopysko-
wý okrauhloobwcjitý, nu konci maliko wykrojený, po-

boní kopiriaté, tupé, pekrátké. — W Itálii jižné. Kw-
ic w lípnu až do záí. "1^ .

Listy jindá polrebowali na zpáloniny a wirdy, a jnienowali

Slilwfji jcrKsnlvinskau.
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ŠlROKALICH. MOLUCELLA. TkICHTERKBLCH.

Kalich obšírný, zwonkowiiy, zubw nejkralšíck, kol-

cem ukoneních. Koruna mnohem menší : pysku ho-
cního klenutého, doleního 3lak)ného.

S\ hladki). M. laevis Lm. Lam. t. ólO. y. 2. Melissa

Molucca Mat. Wel. 295. D. Zelina; lodyha pímá, 1—
i^fj' wysoká, lup cLyrhraná, lysá nebo pýíkowaná ; li-

sty apíkaté, okrauhlowejiié, hrub zubaté nebo stihá-

nozubaté, lysé ; apíky dolejší listu delší a nejhoejší

aleápoii zdélí jeho; w úžlabíkách hoejších jsau wrcho-
líky pekrátce stopkalé, pedstawující peslénky 8— i-

kwté, stopeky pekrátké, u jejichž wýniku listeny kol-

covvité, nkolikkrát delší stopeek ; kalichv blawé pi-
krýwají cely hoejšek lodyhy, a jakoby hrozen hustý

dlají, skoro l" dlaulié a po kraji taktéž široké, zvvon-

kowité, na kraji úkosné : trul)ka nálewkowitá, žilnatá, kraj

síkowanožílnatý, uštw nejkratších, hrotem kolcowitýiii

nejkratším ukonených ; koruna kalichu kratší, bílá nebo
ponachowlá. — W Sýrii, u nás w zahradách. Kvvte w
ervvnu až do srpna. ©.

Celá na má záparli dost silný, inauliýin nepíjemný, jejž za-

cliowáwá i sucliá, dmi ostrau. Potebuje se w lékarstwí.

S. buhvafy. M. tuberosa Pall. itin. 3- app. t. 7'*.

Koen zwící psti složený z 2— 3 bulew ili hliz ^ listy

kocnowé apíkaté, podlauhlé, swraskaložebernalé, sti-

hanozubalé, na líci lysé, na rubu po zebrách huíiaté,

podobné mauenínkowým, jsau ale menší {apíky nejdo-

leji pehuíiaté, žlábkowité ; lodyha wtewnalá, rozkladi-

tá, 4hraná, lysá; listy lodyhowé stíné, sedavvé, klíno-

vvitopodlauhlé, hluboce dwakrát zubaté, po kraji a na

rubu po zebrách a dole huíiaté, jinak lysé ; kalichy ná-
lewkowité o 5 zubech stejných, hrotitých ; koruna kali-

chu delší: pysk hoení klenutý, chlupatý, dolení o 3

lalocích okrauhlených ; tyinky a nlka delší pysku
hoeniho.— Na místech jílnatých po stepech Tatarská již-

ného, na kopcích podlé VVolhy, naproti lvvr«i jenata-

jevvské. '4-.

We wlasti jedí biilwy, ježto mají diuí asi jako epa s jakausi

zatrpkalostí.
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Podadí 8.

SISÁKOWITÉ. SCUTELLARIXEAE.

Ši3Ak. Scutbllari4. Hblmkhaiit.

Kalich 2pyský ;
pyskvv cel} cl), hoeniho hrbatého,

plodonosný na konci zplešlilý a pyskem hoením kápo-

wilým piklopený. Koruna pysku hoeniho iiU^niiiého,

na dwé klaného ; díjlcniho nero/dleného ; Iruhkv u

vvnil nahé. Tyinky prihlíiené, pod pyskem iiocním
rownobežnc, na konci do pedu ohnuté

;
prasníky py-

tlíkw na dél štrbinau spolcnau pukající.

S. alpský. S. alpina Lin. All. pcd. t. 'i6. /. 3. Ko-
en mnoholetý 5 lodyha položená a w/.staupawá, V2— •'

wvsoká, wiewnatá, jako list py itá, až i huatá ; listy dé-

le nebo krateji apíkaf<'', ano písedawé, wejcité, neljo

srditowejité, tupé, hrub zejkowanopilowíié, jednoba-

rcwné ; kwly na klasech konených, lyrhraných, ste-

chowifých ; listeny weliké, wejité , ostré, wíce njc-

n blanovvité a bledé, dlaidiobruité i kalich žláznato-

huatý, jako koruna i" dlauhá, s trubkau zelenavv

'/iutau, pvskem hoeníuj íialowýnj a dolcním welikým,

okraulilým, bled žlutým. — Na Alpách, ze Swýcar již-

nozápadnícJi až na Pyrcneje. Kwte w lipnu až do zá-

Chuti jfst horké a horané jelio w li'kaístw( u/.íwaji.

..V. hutlowtj. S. ^'alericulala Lii>. Sclih. t. 167. Hayn.

3. /. 3G. Koen mnoholetý, plaziwý, z kolínek vvypau-

Stjící mrcasy w peslénky postawené ; lodyha pímá, l'

wysoká, tyrhraná, lysá nebo po hranách serpiwá, \v«

lewnalá ; lisly pekrátce a|)ikalé, z dolejška .srdiiého

podlauhlokopinalé, obdáln a lup zejkovvanopilowané,

tupé nebo pýílé, asi I'/?" dlauhé a ',2" široké; kwiy
úžlabíckowé, ojedinlé, istranné, pímé ; stopky zdélí

apíkCiw ; kalichy nachýleni', lysé; koruna mnohokrát
delší kalichu, wn pýilá, modrá, pímá, trubkau dole

skoro pímým úhlem nndhnutau ; k.dichy plodoíiosné

nií, nejlvsejší, pvsky oI);í napctl uaté, hoení s kápí

smakriutau, bVilkau, \v/adu prohlubcnau, oljivejitau, z

pedu naddutau ; semena priokrauhlá, we/pod u pro-

sted pupem opatená, menši mnUowého, rusá, na se-

menici .slaup<'ckowité, asi '/j'" wysoké, ern. — W há-

Íí< h wlhkých, na bezích po liwrop. KwíHc w lipnu a

srpnu. "4".
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Za|)ád)á trorlm esnekem, cliutuái hoce a druhdy se pothebo-

wal proti zimuici, a protož i slaul lertinnmia.

S. bonokwtý.. S. lateriflora Lin. Spaldin^ scut. ic.

Koen mnoholelý, žlut}' ; lodyha dole položená, pak pí-
má, clyrhraná, po hranách ierpiwaunká. dutá, wéiewna-

lá ; listv stíóné, apíkaté, srdilovvejité, zakoníte, asi

I '/i" vvvsoké, sotvva i" široké, na líci lysé, na ruhu po
žíle a zebrách šerpiwe', pilovvanozejkowané ; z úžlabíka
lislw wtewních wynikají hrozny jednoduché, mnoho-
kwlé, wždycky delší listu swého, pímé ; kwéty na nich

stíné, podepené listy kopinatými, apíkatými, jich kral-

šimi \ stopeky zdélí kalichu pýitého a opatené lisle-

noma šídlowitýma, pelenkýma a pekrálkýma ; kalich

solwa I"' dlauhý, pýitý, plodonosný na zádech se hbetem
smaknutohomolowitým, tupým ; koruna mnohokrát ka-

lichu delší (solwa i"), rowná, wne pýitá, bledC* modrá.
— Na místech wlhkých z Kanady až do Karoliny. Kwéte
w lipnu až do záí. '^-.

Nad míru wyrIiwálHná byla k zadiránení a léení psí liesiiosti,

jiní ale tu wlastuost jí odpírali. Též w Americe proti jinýui uer-

wowýin ueduhCun se potebuje,

Hlawuška. Prunella. Brusellr.

Kalich 2pYský, plodonosný, zplešlilozawený. Ko.
runa pysku hoeního poddutého, doleního s ušty tupý.

mi; trubky u wnit s kraužkem chlupatým. Tyinky pi-
blížené, pod pyskem korunowým hoením rownobžné,
na konci zubaté; prašníky pytlíkinv štrbinau spole-
nau na dél pukajících.

H. obecná. P. vulgaris Lin. Plenic t. 492. Sfkk. t,

168. Hayn. 6. t. 10. Swalník meoší, jinak ernohláwek
Mal. Háj. 288. b. — IFcl. 3H(J. C. Koen mnoholetý,

silné mrcasatý, wypauští nkolik lodyh wzstaupawých,

nejwýš [' wysokých, lup 4hraných, srstnalých ; listy

apíkaté, podlauhlowejité, nejcelejší, zubaté nebo pro-

lisené, tupé, srstnalé, olysající; peslénky obyejné 6-

kwété, welmi piblížené dlají dohrotnady na konci lo*

dýhy a w6twi strbaul wejcowitý
,

podepený listoma

kopinatéjšíma
;
pod každým peslénkcm listeny 2, peši-

rokosrdité, ostré, žilnaté, brwité a wne rozlraušené srst-

nalé; kalich IrubUowitý. 2pvský, zploštily: pysku hoe-
ního zuby nejkratší, uaté, hrotité, doleního wejitoko-
pinaié, hrotité, zlehka brwité ; koruna fialowá : trubky

co kalich dlauhé, pysku hoeního okrauhleného, celého,

doleního o 3 lalocích stejných, jichžto prostední zaub-
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kowaný ; tyinek nitky delší, na konci se zubem row-

ným, kolcowitým. — (Na lukách, pastwinách po celé Ew-
rop. Kwete w lipnu a srpnu. ^.

Chuti jest nálioiké a natrpkalé ; drulídy se potebowala proti

auplawici a krwotoku.

Podadí 9.

NYKOLINKOlFnÉ. PRASIEAE.

{NyKOLINKA. PrASIUM. NlCCOLlNE.

Kalich dwojpyský. Koruna pysku hoeniho kle-

nutého a wvVíznutého , doleního álaloného. Tyinky
wzslaupnwé a piblížené. Twrdky peckowlcowilé, oduž-

nallé.

N. welikd. P. majus hin. Sabb. hort. 'o. t. 37. Ke
4_á' wysoký, rozdlený na ninoho wtwi stíných

;

listy apíkalé, wcjitopodlauhlé , dole srdit wykro-

jené , na konci tupé, zejkowané, nejlysejší; apíky
brwilé, dole nejužším krajem srostlé; kwty bílé nebo
pehlede modré, wvnikají z úžlabíek a dlají preslénky

idké a nahoe piblížením skládají klas; stopky kratší

kalichu, u wýniku opaiVoné obak listenem árkowiiým,
kratice brwilým ; kalich pýíitožláznatý, uštiivv podlau-

hlowojilvch, hrotem ukonených, 2 hoejších trochu

wtších, dopola srostlých a lak pysk hoení dlajících
;

koruna pysku hoeniho 2/.ubého, doleního s lalokem

jDrosícdním srdilo(jkrauhlým, s poboníma podlauhlý-

nia, tupýma. — VV Bcrbcrsku, na Krcl, Korsicc, w Itá-

lii. Kwle \v lipnu. \,

Podadí 10.

zniuoírconTrÉ. ajugoideae.

Zbkhowec. Ajuga. Gúnsbl.

Koruna pysku hoejšího nejkraišího z lalokinv 2

nejmenších složcnélu) ; doleního na tré khtného, nino-

hokrát wtšího ; trubky u wnit krau/.kcm chlupalým
opatené. Tyinkv pil)h'žené , rownobžné; prašníky

pyllíkúw štrhinau spolená u na (h'l pukující.

Z. plazixvý. A. reptá ns Lin. Plnili 1. 482. Hayn. 9.

i. n. Swalník prostedni Mat. Háj, 288. — IftL 337.
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C. Zbehowý anebo drábský trak, ranník. Z koene
mnoholetého, mrcasali^ho wystupujc lodyha pímá, -ihra-

ná, fi— 8" w3'soká, chlupatá, jednoduchá a mnoho w^-
bžkw dlauhých, hslnal^ch a na konci chomá listowý

nalioru a dolvv koeny wyhánejícícli, tebas PI2' dlau-

hjch, lysých, asto nachem nabhlých ; listy wejito-
podlauhlc , wykrajowané nebo wykrajowanozejkowané,
ano i zejkowané, tupé, chlupaté, pak olysající, koeno*
wé a wýbžkovvé apíkaté, lodyhowé sedawó, píkwtní
sedawé, wejité, jinak ostatním podobné, od dola naho-
ru se umenšující; kwéty w úžlabíkách skládají peslen-
ky hoeji piblížené w klas listnatý; koruny modré.
— Na lukách a pastwinách. Kwte w kwétnu a er-
wnu. H*

Zalioklý a trpký druhdy se užíwal proti aiiplawici a krwo-
tukti (Bugula, CoDSolida media).

Z. yivn. A. Chamaepitys Schrcb' Teucrium Cha-
macpitys Lm. Plcnk t. 473. Fl.dmi. t. 133. Hmin. S. t. i.

Iwa Maf. Háj. 279. Ywa Mat. IFcl. 327. Borynka. Koen
letní, mrcasal wtewnatý; lodyha rozewenowétcwnatá,
rozestená, asi 6" dlauhá, tup 4hraná, po 2 bocích
stíoných stídaw dolw chlupatá; listy na tré klané,

úkrojvv árkovvitých, tupých, lodyhowé dol jakoby w a-
pík zaužené, píkwtní sedawé, wšecky chlupaté ; kwety
ojedinlé, vv úžlabíkách sedawé, stíné ; kalichy chlu-

paté: uštw wejitokopinatých, ostrých; koruna kalichu

mnohem wtší : pysk dolení weliký, 31aloný, žlutý, u

prosted crwen /kropený : laloku prostedního obsrd-

itého, poboních mnohem menších, podlauhlých, tu-

pých ; trubka u wnil pi wýniku tyinek opatená krauž-

kem z chomávv chlnpowých ; twrdky na pi swraskalc

brázdikowané. — (Na polích a rolích wápnatých po
Ewrop jižné a prostední. Kwte w erwnu až do je-

sen. O-
Zapáchá pryskyicí asi jako borowice ; chuti jest hoké a koea-

n
;
píwal se co thc proti dnám.

Z. pížmoivý. A. Iva Sdírcb. Teucrium Iva Lin.

Cav, ic. 2. t. 120. Koen letní, silný, dewnatý 5 lodyha

wtewnatá, rozprostená s wtwemi wzstaupawými, celá

bíle a hust chlupatá, asi jedné pídi dlauhá; listy husté,

sedawé, árkowité, po kraji podchliplé, celé nebo zpe-
du zubaté, na líci srstnaté, na rubu blaw plsnaté,

asi 1" dlauhé, tupé; kwly úžlabíkowé, ojedinlé, nej-

krateji stopkaté ; kalichy bloplsnaté : zubw wejitých-

oslrých ; koruny ržowé ; twrdky erné, ubkowanoswra.
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skalé. — Na škrobotinách w Ewrop nejjižnjší a Berber-
sku. Kwte w kwtnu a erwnu. O.

Zá|)arliii jest ješt koenn-jsílio nežli pedešlý a potebuje se

we wlasti taktéž.

OŽANKA. TbUCRIUM. GaMANOBR.

Koruna pysku hoeního 2dílného : uslw na kraj

pysku tlolenilio poslawcných, Indyž štrbina na místo
pysku horenilio a pysk dolcní ólalony 5 Irubka u wnilr

nabá. Tyinky píibh/.oné, ze štrbiny pysku iioreníbo

un)icí; prašníky pytlíkw na dél štrbinau spolecnau
pukajícícb.

O. hroznikotvd. T. Rolrys Lin. Chamacdrys Lob>

ic. .S.S.S. MUL ic. 264. Iva nioscbala ítiv. mon. t. \\.

Ožanka menší samice Mni. IFd. 288. c. Koen letní,

mrcasat wtewnatý ; lodylia pímá, l' vvysoká, tup
Unaná, wtewnaiá, jako ostatní zelené ástky cblupalá;

listy i^apíkaté, obwodem wejité, dwakrát prolisenola-
lokaté: úkrojrnv auzce kopinatycb, ostraunkýcb

; pc-
slénky fi—2ku'té; stopky Ikwté; kalicby biebalc, dwa-
krát delší nežli stopeka, 2pyské : pysk boení o zubocb
2, dolení o i{, wšccb 3iiblokopinatýcb, ostrýcb, stejný cb »

koruna ružowá , kalicbu dwakrát delší : laloky pysku
hoeníbo a poboní doleníbo ostré, prwní menší. —
Mezi obilím a po kraji rolí w Kwrop jižné a prosted-
ní. Kwte w lipnu až do jesen. O.

Na j&t dosti koenná a potebowala se k léení zinuiir n k

posilowání.

O. kociii T. Marum Lin. Hmjn. 8. 1. 2. DilsseU. -4. /. 2 1.

Marum J/rt/. JPcl. 2.^6. Kocanka, koií zelí. Kíck I — iV?'

wysoky, pímý, welmi wtewnatý, rozby ninobé, tenké, pe-
bust bílé a nízce plsTnaié; lislv npíkaté, drobné, sotwa
4'" dlaubé, wejité, po ktaji nejrelcjši, nad dolejšken) pod-
cblíplé, na líci nnšcdiwlé, zelené, na rubu bloplslnaló :

rapík o polowikii kratší listu; kwly «)jedinlé w úžla-

bíkárb boenícb listúw menšícb nežli rozbowé dolejší,

na zaátku dlající malý sirbanl, který pak prí)tlluxu-

je se w brozcn jednostranný, ídký, iVípalcný; stopky
kratší listu, plslnaté a cblupalé, šed, 2pyské, pysku bo.

rcníbo o zubecb 2, dolcnílio o .'}, wšpcÍj slejnýcl), troj-

iblýcb, osfrýcli, rownýrb ; koruna nacbowá, wn cbbi-
patá : pysk boení binboce rozdlený, InIokiW kopina*
lýcb, oslrýcb

; pysk dolení 'ilaloný: lalokiíw pol)o-
nícb mnobcm menšícb ncili bornopyskowé, prosted-
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nílio okrauhlélio, — INa škiobolinácb pomoskvch Le»
wanlu, Ilispanie, Francie, Korsiky. Kwle w lipnu a

srpnu. '^ .

Wšcky ástky její mají zápacli koenný, silný, jejž koCky wel-
iiii milují ; nebo dostanaiili se ku kíCkii tomu, wálí se w nm a
pak jej zliryží. W lékaslwí málokdy se potebuje, afkoli za sta-

rodáwna welmi jelio sobe wážili
;

pro mnoho silice welmi dráždí a
po|)uziije. Též jej píidáwají do rozdíJnýdi složenjdi lékw, obzwlá-
št do dryáku.

O. lesní. T. Soorodonia Lin, FL dan. 1. 485. Sco-
rodonia Rív. mon. t. 12. Blak. t. 9. Koen mnoholclý

;

l(>d\l)a pímá, 1— l'/V wysoká, 4hraná, jako apiky nej-

odstáleji huhalá ; listy apíkatt?, srditowejité nebo srd-

itopodlaulilé, zcjkowanopilowané, swraskalé, chlupaté
nebo pýiié ; apík asi o polowici kratší listu: z úžla-

bíka lisl hoeních a konce lodyhy wynikají pesleny li-

stu delší, jedaostranné, mnoho a ídkokwété, dohro-
mady skhidající hrozen složený, kopinalý; listeny stí-
né, wejilé, ostré, apíkaté, sotwa 2" dlauhé ; stopeky
lisienw kratší; kalichy pýité, síkowané, 2pyské : pysk
hoení 3zubý, se zubem prostedním mnohem širším

poboních, dolení o 2 zubech stejných, poboním ho-
eníní podobných, wšecky zuby zakoníte, hrotem kra-

tikým ukonené ; koruna zlutaw bílá. — Na škroboii-

nách chlumních w Ewropé prostední. Kwele w lipnu

a srpnu. '4-.

W lékarstwí málo se potebuje, akoli posiluje, léCÍ zimnice,

kurdje, zajuizuje Iilisty

O. esnekowá. T. Scordium Lin. FL dan. 1. 593. Schk. I,

1 55. Dusseld. l.t.li. Planý esnek Mat. Háj. 24 J. b. ~ Wcl.
289. c. Koen mnoholetý, plaziwý, vvypaušlí mnoho mrcas,
wýbéžkw se rokládajících a lodyhy pímé, 4hrané, 1 — 2'

uysoké, jednoduché, chlupaté; listy sedawé, kopinatopo-
dlauhié, hrubé a tupé pilowané, asi Vl-í dlauhé, 1*2" ši-

roké, pýité, na rubu po žíle dole chlupaté, na wýbéž-
cícli podlauhlé, na konci wykrajowanozejkowané, ostat-

n zaužené a nejcelejší, príkwélní lodybowým podobné,
ani se nezmenšující

;
pVcslénky welmi dole zaínají, ze

4—okwélw složené ; kalich jako stopeka 2" dlauhý a

chlupatý, o 5 zubech Siildýili, ostrých ; koruna ržowá.
— Podlé rybníkilw, píkopúw Evvropy prostední a se-

werné. Kwte w lipnu a srpnu. T^-.

Tená /.ápacb wydáwá Ciesuckem, oluif má horkaii ;
potebuje

se k wyiiánní potu a blist, wnS k ištní weduw ; když kráwy by-
liny té se nažraly, mléko jejirli prý pak nabýwá chuti Ce.nekowé.
Též se jí barvviti nu''iže na zeleno.
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O. kalamandra. T. Chamaedrys hin. Schk. t. 155.

Dilssdd. 7. /. 21. Ožanka menší Mal. Haj. 2íO. b. O.

inensí samec Mal. íFel. 288. C. Korea mnoholei}', dew-
nat}', wlpwnalv, pla/.iwý wypauští ninoiio lodyh wzstau-

paw}ch, 4— 10" wysokydí, jednoduchých, nkdy wlew-
nalých, tup t)rhrari)ch, nejodsláleji liualych ; hsty

rapikaté, klínowilowejité , slíilianozejkowane, wíce mén
chlupaté, J" dlauhé,

~
" široké, dole w apík zaužené;

presíénky G— 2k\vié, dohromady skládající hrozen list-

natý, lislw zponcnalíla se umensujícich a apíku pozhV-

wajících; stopcky Ikwlé, kratší kalichu zvvonkowitého,

iiranalého, žilnatého, sikowaného, chlupatého, ozuhého:
zuhúw skoro stejných, lUihlých, zakonitých, králce ší-

dlowil ukonenvcli ; koruna ržtiwá ; Iwrdky šedocerné,

swraskalaunké. — Na škroholinách wýslunnych Ewropy
jižné a prostední. Kwete \v lipnu až do záií. T|.

Naí jest koreiinú a lioíká; drnlidy se pot?-el)owala k posilo-
váni w oztlílnýdi iiomucedi, obzwlášt alu |uoti dnám, zaslizuatiií

plic a ziiiiniceiii.

O. poliu7n. T. polium Lin. Htii/n. 8. /. ó. olium
horní Maf. Háj. 252. b. — //V/. MOO. Podke wšude
šedupisfnalý, winatý nho chlupatumrtnaiv ; wtwe po-

ložené, wypauštjící rozhy piímc, asi í" wysoké, tup
4hrané; listy scdawé, klínowit, podlaulilé nho cái ko-

vvité, tupé, zejkowuné. po kraji podcliiiplé, plsnaté, asi

*//' dluuhé ; kwty na konci rozeh shrouiaždné w strhau-

ly kulowaté ncho wcjcowité , stopkau asi co strhaul

lauhau podepené; listeny podlauhloárkowilé; kalichy

šedoplsnaté, ózuhé : zuhy krátké, prístejné, ostraunké.

— W Ewrop jižné. Kwéle w cerwnu až do srpna. \ .

Potebuje sejaku |iíedi'.slé.

O. bahnilkolixlá. T. nionianum Lin. T, supinum£<'/^

Jacq. aiist. t. 417. Pulium polní Mof. Háj. 253. —
frd. 300. 1'odkríek rozložený wypauští mnoho rozeh

pímých, 2—4" wysokých, trsnatých. lup íhraných, hile

pýriioplsrnatých ; listy árkowitokt^pinaté, užší nho šir-

ší, nejcelejší, na rubu toliko nebo obak šedoplsnaté, po
kraji podchliplé, tupé, na kVatíkých apícícli ; chocho-
Hky konené, n)nohokwté, sedawé , listy podepené;
kalichv šedopýité, na stopekách kralších, ózuhé : zu-

hw dlauhozakoncitých ; koruny žlutavv hílé : laloky

pysku hoeního a poboní doleního podlauhlé, skoro

stejn weliké. — Na skalách wápcnných Kwropy pro-

siiednía ji/né. Kuíle w crwnu až do srpna. \,
1'otebiije se jako pedeSlé.

1tí
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ád lól.

SPO RÝŠOWITÉ. VEHBENACEAE.

Kalich prostý, stálý, kraje zubatého nebo dpiené*
lio, stejnóho nebo nestejného. Koruna podplodní, iruh-
kowiiá : kroje na lwero neb na pateio klaného, oby-
ejn nestejného nebo 2pyského. Tyinky 4, dwojmoc-
né nebo 2 ; prasniky 2pauzdré, strbinama na dél pu-
kající. Wajeník 2— 4pauzdrý: pauzder obyejná I—
2\vaiených. wajeka pímá. Cnelka konená, s bliznau

celau nebo 2laIonau. Plod pecko»vicovviiý, obsahující

i pecky Isemenné nebo na 4 twrdky rozpadající. Se-
mena docela nebo skoro bez bílku. Kel rowný, koín-
ku doleního.

Stromy, ke, ííJíeji hyliny a zeliny ; lodyhy mladé a rnzhy
Ctyrlirané ; listy «tríCné net»o preslenSné, jednodmlié, celé nebo díe-
né (dlanilé, wyStPptané). KwSty ohojaké, oliycejoi* neprawidelné,
iižlal)fkowé nebo konené, ojedinlé nebo asto strbaulené,' klusenéf
iiroznené nebo diocholiCené.

Dosawád jest 450 rodiiw známýdi (dle nkterýili w 3B pokole-
ní. <lle jinjrii w 34 rozdelenýi h), ježto nejwetším dílem rostaii me-
7.i oliratníkonia, píeniálo jich w niírnýcb konCinárh, w Kwropž jižné

4, w prostední a sewerné ale jediná zbýwá. Mezi nimi jest ninobo

koíennýdi, n tudy ožankowítým podobných ; obyejn pewládá wy-
taženina horká a tíslowina. Nkteré se potebují w lékastwí ; má-
lokteré owocem pros|)íwají, jiné poskytují dríwí.

Sporýš. Verbena. EisknkRaut.

Kalich trubkowiiý, r)zubý. Koruna epicowitá : kra-

je ólaloného, úko.sného, skcíro 2pyského. Tyinky 2

—

A, w trubce zawené, pod wncem chlupatým, ústí zawi-

rajícím ukryté. Wajeník podlauhlý. Plod uzráním roz-

dlující se na 4 twrdky.

S. pospolití). V. oíTicinalis Lin. Sc/d\ t. 3. Hayn- -S.

/. Í2- Werbena Mat. Háj. 321. — fVei 380. Železník,

sporýš. Koen mnoholetý; lodyha wztyená, I— 2' wy-

soká, 4hraná, naiioe wtevvnalá; listy slíné, wejilo-

podlauhlé, zaužené w rapík krátký ,
široký, hluboce

na tré klané, iikrojw stí'íhaných a zejkowaných, mdle ze-

lené, písvvraskalé, obak šitinkami krátkými, tuhými šer-

piwé ; kvvély na konci lodyhy a wtew dlají klasy pe-
dlaiihé, auilé a tenké ; listeny wejité, zakonilé, kratší

knhchu, jehož zuby krátké, wejité, ostré; koruny t»)alé,

bled erwené do lilúkowa ; kalichy plodonosné na osu
pitlaené. — Na rumištích, podlé cest, plotúw, zdí, w
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podnebí mírnófn wšech skoro zem díhnv. KwTMe w er-
wnu nx do zflí H

B>lina (Iniluly w lékastwí weloii wážcná jest jediná z relélio

rúihi až do prostední Kwropy obytem sahající.

VVr ATI KLAS. StaCHYTARPHRTA.

Kvvtv dopola ponoené w oso zllnsllé, prídnžna-

té. Kalioli a koruna jako pedešlých. Tyinky 4, jicliž

2 hoeni nemají prašniknw. Twrdky ?paiizdré.

IV. jamaickij. S. jamaiecnsis lahl. Verbena jamaicen-

s\s Jacq. obx. 4. A 8ó. Koen lelní ; lod>ha dole dewnaiá,
rozdlená na wtwe roztraušené, rozewené, králkými

chlupy srslnatá ; iisíy sííné , apíkalé , kopisfowiio-

wejcilé, oslc pilowané, srslnalé, asi 2" dlauhé; kwty
na konci lodyhv a wtwí jojí rozposlawené w klas G—
I> " dlanhý, stihlý, nejjednodušší, lysý ; listeny Ivsé, stc-

chowiip, kopinaté, praužkowané, hrotiíé, po kraji uzann-

ce obraubené; koruny modrawé. — W Americe jižné,

na .famaice, Domingu.
\Ve wliisti poteliují z|>:iFen'nn 7, listuw k wyháiiení potu, též

proti lirjzrní, zacpání a wodnotChiosti.

KlAPAUKRK. LipPIA, LlPPIE.

Kalich 4

—

h/Aihý, pak 2chlopný. Koruna trubky

nalíoe roz-šírené: kraje 2pyského, rowného : pysku ho-

reního wvkrojeno2laloného , doleního na tré klaného.

Tyinky 4, dwojmocné, zapené. I^lizna úkosn hláw-

kowitá , poí(iku árkowilá, úkosríá. Peckowicc malá,

tvvschlá, kalichem 2chlopnvm zastená, 2pauzdrá, na dwó
dlitelná: pauzder Isemenných.

A', ciírowonný, L. cilridora H. fí. ft Kunth. Aloysia

cilriodora Orlti^. Verbena triphylla Ihrit Stirp. 1. t, II.

Kíek ozdobný, wvdáwající silný zápach citronem.

Kmen tenký, auilý, málo árkowaný, lysý, asi 2' wyso-

ký, poptlavvý, rozhv obyejn stiné, tenké, rozewe-
né ; lisly peslenné, trojnalé, kraiíre apík.ité, kopina-

té, ostré, Ivsaunké, nejcelejší, po kraji šerpiwaunké, row-

nobin žebernaté, 1" dlauhé; kwéiy bílé nebo maliko
nachowé, na konci rozeh w latu rozpostawené , jejíž

wtwe peslenné a nejdolejší úžlabikowé ; každý kwl
opaien listenem malým, ostrým*, kalich trubkowitý <>

zubecli i, drobnýeh ; konina malá, o h uštech krát-

kých, lupýih, ."itejnýcb. — W Pernwij. Kwte w dubnu
až do zái. \.

76*
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Listy erstwé a siidié potel>iijí fia místo krky oítrnnonFé do
punCe ; slaiiží co aj línský ; iéz k okoeriowání smetany na cu-

krowí.

K. sladkij. L. dulcis. Jest malý kíek, jeho/, íozhy,

listy, listeny a kalichy obrostlé jsau žlázkami drobri>'n>i,

sedawými, lesklými, wypocujícími šfáwu co med sladkau,

prsty oslazujíci.

OsiNOKALICH. TaMOKEA. TaMOSEA.

Kalich o 5 zubech šídlonitých. Koruna trubkowi*

tá, dole nafauklá, w ústí znuzená : kraje o 4 nebo 5 la-

locích nestejných ; tyinky 4, jichž 2 kratší neplodné.

Blizna /ilaloná. Peckowice wyschlá
;

pecka kulowatá,

ze 4 díl Jsemenných složená.

O. kolcatý. T. spinosa Sivartz. "Verbena eurasa-

\ica LÍ7i. Zapania curasavica Lam. t. 234. /. 4. Zelina ;

lodyha pímá, autlá, pewtewnatá, asi 3' wysoká, skoro

4hraná; listy stíné, apíkaté, malé, lysé, wejilé, zakon-

íte, drobn a oste pilowané ; rapíky krátké} kwty na

hroznech úžlabíkowých, stiíných, ídaunkých ; stopky

lenké 5 stopeky kralické; kalich se zuby dlauhým kol-

cem ukonenými; koruna pékné modrá; peckowice wy-

schla o 4 pauzdrách a sen)enech, jichž 2 obyejné po-

mctají. — INa Kurasau, Antigui a Karybejích.
Listy koenné potebují na uiiito ínského aje.

LiBOK. Lantana. Lantane.

Kalich prekrálký, nepatrn 4— ózubý. Koruna e-
picowitá : trubky tenké, nakiwené, naíauklé, kiaje 4-

laloného, nestejného : tyinky 4, dwojmocné, w trubce

zawrené. Cnélka hákowitá. Pecowice dužnatá, s pec-

kau o 3 pauzdrách, jicliž dolení býwá prázdno, ostatní

Isemenná.
Zí. obecný. L. Camara Lín. Lam. t. .ó40. f. 2. Ke

tebas 6' wysoký, pímý, bezbranný, wždy zelený ; wtwe
tyrhrané, rozewcné ; listy wcjité, zubaté, swraskalé,

na rubu bloplsnalé, 2" díauhé, l" široké; kwty roz-

wíjející se žluté, pak pomaranowé a konen šarlato-

wé jsau nahlauené w slibauly zakulatélé, na stopkách

úžlabíkowých; listeny auzké, malé. — W Americe již-

né. Kwte w kwlnu až do záí. %^.
Listy wouí a cliutnají koením, we wlasti slauží k dlání kau-

pelí posilujícidi na místo melisy a máty.

L. kolcatý. L. aculeata Jit. Viburnuni Pluk. alm.
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/. 233. y. 5. Ke Vjí wysoký, wšude mrtnatý; wtwe
4hrané, po hranách ozhrojené kolcemi nejkratšími, pod-
liQulýnii, rozlraušenými ; hsly wejité, píísrdité, dole

ostré, na konci zakoníte, serpiwe, na rubu mkkaun-
ké ; strbauly polokulowaté, na stopkách pedlauhýcli ;

listeny drobné, prchawé ; kwty žluté, pak erwcowé.
— W Americe horké. J^.

Užitek jako pedeSlélio.

L' iajowij. L. psoudothea Hillair. pL iis. t. 70.

Ke óstewíný, chlupatý, lepkawý ; vvétwe oblé ; listy

podlauhlowejilé, dole klínowíté, zejkowané, 2" dlauhé,

l" široké 5 kwly na strbaulech s listeny srditými.
— W iMinas-Geraesu w Brasilii. Kwlc w beznu. "R^

.

Listy welmi koenné potebují we wlusti na iiiísto Cnskélio
aje.

Drmbk. ViTRX. MCllen.

Kalich ózubý. Koruna 2pyská : pysk hoení na
dwé klaný, dolení olaloný : laloku prostedního nej-

wtšího, asto na dwé klaného. Tyinky i, dwojmocné,
njící. Peckowice kulowatá: pecka 4pauzdrá , 4se-

menná.
D. obccnt). V. Agnus castus LVi. Lam. I, 341. Plenk

/. bio. Schk. t. 177. Wrba moská, strom Abrahanunv,
jinak drmek Mat. Háj. 52- — //7/. GO. Ke 3—12' wy-
soký, pewlewnatý ; rozhy -íhrané a jako ostatní ástky
zelené, kronié líce listního, šcdiw plsnaté; listy strí-

né, dlauhoapíné, petno- nebo sedmenoprstnalé : líst-

ky kopinalé, zakoníte, nejcelejší, na líci tmaw zelené,

na rubu docela plsnaté; pieslénky rozpostawcné na
klasech konených, petržených ; kalich zubw pekrát-
kych ; koruny íialow nácrwené, wn belawé plsnaté *,

peckowice menší zrna pepowého, dole kalichem obklí-

ená, ernaw šedá. — Podlé potokúw, na wlhkých mí-
stech, po skalách a písinách na pomoVí w Evvrop již-

né. Kwtc w erwnu až do záí. \.
Peckowice ostré, koennó potchiijí we wlasti jako koení ku-

(IijTiské. Driilidy netoliko pei-kowicc anottrž i listy w lékastwí hyly

weliai w&ženy ; o prwnícli cloinnfwali se, Že inohaii tlesné žádosti
zkrocowati.

D. sochati). V. trifolia /.///. Lagondiuni vulgare
Ihiniph 4. t. 18. Caranosi Wuní. 2. t. 10. Ke 3slc-
wíný, z nkolika kmcninv složený ; rozhy mnohé, heb-
ké

; listy trojeno- plénoprstnalé : lístky wpjilé, o-
slrc, nejcelejší na rubu šcdiwé, 2—3" dl.iuhé, \" široké,
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jichžto (Wa postranní, rapíku nejbližší jsau menší; kwe-
líiw á — 9, wrchniienýrli, doliioniady latu skládajících,

slopekv socháte. — VV Indii wýchodní we wšecli plo-

tech jako u nás bex erný, w písku, rumu. okolo do«
mCiw. Kwte poád. °^.

C«lý ke W(j>ií koením asi jako flastr kumoaicowý a iíalwSjo-

wý ; listy ostré a horké siisen'iii e«rnaif; owoce pro |ialCiwost a
ostrost nepotcldiie se u wnit. anoSrž wii we fiastre<l), obkladrídi a

kaiipelfcli ; ker ped doiueiii w nSiaž nkdo nemocen, zajialují, aby
zlé ducliy kaueiii zalinali. Koen wyliání hlísty ; olej z nho proti

podagráin.

KoZLOVVO. PREMNA. PrBMNA.

Kalich 2laloný, 8/.uhý. Koruna trubkowiiá. 2py-
ská : pysk hoení o 2 lalocích, dolení o 3. Tyinky 4,

dwojmocné, umící. Blizna na dwé klaná. Peckowice
kiilowatá, -ípauzdrá, íse^uenná, pecka u prosted pro-

wrtaná.

P. celolistá. V. intpgrifolia Lín. Gornutia corvm-
bosa Biirm ind. t. il. f.

1. Folim hirci Rumph 3. t.

13 i. Strmek asi našemu bezu erwenému podobný,
sotwa wvšší limaunu ; kmen ztlaušlí muže ; wtwe oblé,

be/.e den; listy nejcelejší, stíné, rozdílné welikosli a

iwánosli, nkteré srdité, 1" dlauhé, ')" široké, jiné o-

krauhlé, menší, obyejn rozežrané ; lata wrcholínatá,
konená ; peckowice wélší, erná, šáwnatá

;
pecka hra-

natá. 4pauzdrá, se skoápkau krnchau. — W Indii wý-

chodní okolo wesnic. Kwte skoro poád. 5*
Listy, když na nS slunce swftí, wydáwaií puch kozlowioau.

Díwí jest žluté co wosk, oljyiejnS danpaaté, jako wrbowé. Z tuhé

kftry dlaií Ijtí. Kozy a owce rady žerau list, anobrž i warí se

i :»ko waivvo, obzwlást s rybami. Koen, chuti a zápachu korennýcli,

potebni k posilowání žahidka, a dobýwají z nho jakož i z kiry
silici ; list proti bolení hlawy.

Hauselnicb. Citheraxylon. Geígenholz.

Kalich zwonkowitý, hzubý. Koruna nálewkowito-
kolowitá : uštw pístejných. Tyinky 4

—

h, krátké. Bli-

zna hláwkowitá. Peckowice s peckama 2pauzdrýma, 2-

seniennýma
//. popelawá. C. cinereum Lín. G. leres Jara- am.

t. 118. Strom pímý, košatý, wtewnatý, I o—20' wv-
soký , sázený ozdobný; kmen oblý, nejwýš l' tlustý;

listy kopinalé, podlauhlé, zakoníte, celé, lesklé, obyej-
n stíné, nkdy siídawé, neídko trojnaté, rozdíln
vveliké, (jijvejn delší pul stewíce ; apíky míwají na
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líci nkolik ubek a zlaz, z iniádi ronících med po kap-

kách : kwí'ty drol)né, hojné ; koruny híhS wonné, na

krátkých siopfkách; peckowice šáwnaU', lesklé, mk-
ké. zakulalíMé, díwe erwené, pak erné. — W Ame-
rice jižné. 5 •

We wlusii dSI;i)f z nSho aleje.

H. ocasatá. C caudalum Lin. C. erectum Jacq.

rar. t. óOl. Strom prewysoký, GOslevvíný i kra šedi-

\vá, [)(> kusech se otupující a dolw wisící j:iko ko-

nopí ; rozhy oblé ; listy na rozháclí smcstnané, cliptiné

nebo obwejilé, vvykrajowané, tupé, nejcelejší, S'/?" dlau-

hé, l''2" široké, rapíkaté; kwly bílé, nejwonnjší, roz-

postawené na hrozny dlauhé, konené, pímé nebo wi •

suté; kalichy píí/.ubaté; peckowice žluté, uzrálé cernó,

s nemnohau dužninau a welikau peckau. — (Na Ja-

uiaice. 5-
Diíwí potebují k stawcní doinuw a k Jlání liauslf, odkud

|)okolen( to jménu dostalo.

BlAHOKBR. C^BKOnENDRON. I^OOSRAtlM.

Kalich zwonkowii), na pateio klaný. Koruna trub-

ky niowité, kraje Sdílného, stejného. Tyinky í, dwoj-

mocfié, nejdelší, me/.i lalokv umící. Peckowice o 4

peckách Iscnícnných, Ipauzdrých.

B. obecný. C ragrans A/i/, maltu. t. TO. Volka

-

mora japonica Jacq. schoetib. t. 338. Struui obrosil)

,

ztepilý košatý; ro/hy smaknulé, na konci latnéné; •li*

sty slídawé, apíkaté, dokonale srdité, zakoniié, ie-

bernaté, na rubu bledší, lysé, doleiii l' dlauhé, I pi
široké, hoení zponenahla se umenšující a lupnaucí; ra-

pík listi^vv wtších litttu delší, píowý, utenší palený

;

kwély na rozhách konené, hroznné; listen pod wša-

kau stopekau šídlowitý, ojedinlý, kratší nežli slopcky,
kteréž jednoduché, jednostranné, Ikvvété, prítné, cauhj-

wé ; kaliih náryšawý, r>dilný : uštúw dole rozewenýcb,
poddulých. kopinatých, osinalých; koruna trubky wal-

cowité, kalichu dwakrál delší, nachotvé , kraje Sdílného,

pístejného, trubky kratšího, wn nachowélio, u wnilr

bílého ; tobolka zwicí šweslky, wejcowitá, 4 brázda. — Na

i

Zapanu. 5'
U nás w zuliradádi, kdfžto sotwa duspíwá wsjkky 2 l<>k<'C.

Kwf^ty ohzwlu.šl nosního ^a!>u wydáwají z.'i|ia>li Kin-zn^, sainliako-
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Tkka. Tectonia. Thpkbaum.

Kalich zwonkowiiy, na palero klaný, pak nafouklý.

Koruna skoro kolowiiá : kraje prístejncho, ólalocného.

Tyinek á— (». IJlizna na dwé klaná. Peokowice wy-
schlá, korkowitá, w kalichu zpuchýowateléin znwená,
s peckau 4pauzdrau, tolikéž semen obsahující.

T. holemá. T. grandis hin. Roxb. t. G. Jatus Rumph
3. t. 18. Theka, tekka Rhecd. 4. t. 27. Strom vvšech

známých nej\v\šší, ; kmen pímý, pretlustý ; dríwí twrdé,

celislwé ; kra nerowná, lluslá, šediwá ; wétwe ro^kla-

ditó ; ro7,hy ulyrhrané, klaubnaté, na konci popelawé

;

listy stíoné, mírn íapíkalé, ? dlauhé, 20" široké, nej-

odstálojší nebo skoro wisulé, podlauhlowejité , dole

znuzené, w apík ztenené, nejcelejší, ostré, tmaw ze-

lené, bélaw tekowané, na rubu šerpiwé, rownobžn
žebernaté; kwly nu latách kjásných, obšírných, kone-
ných, nejrozewenéjších, jejichžto wétwe wždycky stí-
né, šedopopelawé ; listeny slíóné, sedawé, kopinaté, o-

stré ; kwét každý na slopece ; kalich plsnatý, šedopo-
pelawý, zwonkowitý, o lalocích h, nékdy 6 wejitých

;

koruna bélawá, wonná, solwa delší kalichu, wné pyilá,

drobné ernolekowanú ; wajeník bílý, obklíený obru-

bau žláznatau
;

peckowice zwící oechu, w kalichu stá-

lém ; pecka zakulatélá, ukonená bradawicí. — W Indii

wýchodní, Malabaru, Koromandehi, na Ceylonu, Záw
we hwo/.dech. Kvete poád, obzwlášl w srpnu a záí.

Mnoho let frwá. 5 •

• Difw jolio jest iiietwrdé, žliitawS inerliowané, jako dnl)owé,

siln woof, nesnadn se .siípá, dlaulio trwá a we slané wod není

oiTWiun podrobeno ' protož wehni nžiteCno k stawní korábftw. Nej-
wice Iio pichází z Pe^ii po ekách. Indowé také Iio potebují k

stawní domw a chráinfiw, k niinžlo jiného dríwí neb^ran. Strom
také jinak jest nžite^en. Koen na prach roztiuený pro|)rawuje

krew ; listy mladistwé, nakyslé a nahoklé jedí, též s cnkreni siioto-

wn)í syrnp na bedélky ; sfawau citronowau potené zíerwenalé
pl-idáwají do wšecli barew na pízi a tkaniny, protože barwa jimi

nabywá bytelnosti. Kwety s medem zwaené užíwají proti wodnotl-
nosti : 7. plodiiw roztluienýcii siíotowujf mast na lišeje. Diíwí prý

má njoc naprawowati \vodu zkaženan, protož plawci ínští a Malajští

ji toliko w nádobách z nho udlaných ciiowají.

Krasoplodka. Callicakpa, Schokbeeke.

Kalich zxA^onkowilý, na twero klaný. Koruna pra-

widelná, na twero klaná. Tyinky 4, stejné, dlauhé.

lili/.na hláwkowitá. Bobule ^pouzdra, pau/.der {semen-
11 vel).
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A', obecná. C amcrirann Lin. Lam. 1. 69. /. 1. Bur-

chardia Duhnm. I. /. 4 4. Ker pMíny, skoro zw^sí mu-
že : rozliv smaknulícké, helawe plsnaté ; listy stíné,
apíkaié, wfjiíokopiriiité, pilowanó, pídowc, na líci po
žchrácli, na rubu wšndc pisnnté, ó" dlaulié, 2'U" širo-

ké ; latv úzlahíkowé, socliaié, solwa zdli listu, plsna-

té; listeny drobné, šídlowiié , u každé rozpory slí-
né ; kalicb nálcowitý , sotwa 4zubý, hladký; koruna
nálewkowiiá, na twero klanií : tyinky nitek wlasowilýrh,

koruny dwakrát delších : nelka wlasowilá s bliznau

hláwkowit.tu, tupnu. — W Karolin, Wirginii. Kwete w
erwnu a lipnu. '^.

Listy, nepochybn zpaeninu z nich, podáwají prospšn proti

woilnotinosti.

KozoMiL. Aegiphila. Ziegbnstrauch.

Kalich zwonkowity, 4 zuby. Koruna nálewkowilá;
trubka diauhá, kraj 'ilalooný. Tyinky 4 stejné, dlauhé.

Cnlka do póla rozštípená. Bobule -ípauzdrá, pauzder
Isenicnnych, pomeláním 2pauzdrá.

K. síromoivilq. Ae. arborescens IVilld. Manabea ar-

borescens Auhl. L 2í. Strom kmenu 8— JO' wysokého,
S" tlustého, wlwí stíných, u/lalých; listy podlauhlé,

zakoníte, lysé, 4" dlauhé, iVj" široké; wrcholíky str-

baulené, socháte, úžlabíkowé ; kwty bílé; plody ku-
lowalé, žluté, zwící hrachu, pomctaním 2pauzdré, 2sc-

menné. — W lesech kajenských a fjuianských. 5*
DKwí jflio snadn sn stí|)á ,i slunží k dlání Sindflw a (r-

hanic na Icpenice.

K. ItJCiwi). Ae. salutaris //. ct. lionjd. Ke; rozhy
náoblé, nahndlé, mkce a škoblaw plsnalé ; listy kíž-

niostojné, na apících 2— 3'" dlaubých, pýnl}ch, elip-

finé, ostré, celé, blanowité, sílow-ii žebráte, ostré, na

hci škohlawé. na rubu šcdiwé pýité, 8— 4" dlauhé, 2—
3" široké; laty konené, sedawé ;

2" dlauhé, listenalé,

složené z wrcholíkúw stiných, odstálých ; kalichy pý-

ité, zubíMv jííckrálhých, ostrých ; korum nAlewkowiiá,

žlutá : trubky tikrát delší kalichu , ušlTiw wejitvch,

oslraunkých ; tyinky a nlka nejdelší. — W lesech

n;i(l Orinokem na pomezí brasilském a guianském.
Kuéic XV erwnu. \.

VVs«'(kj: jrho díly »inrdí hniiAnt- ; /watfnina r, ro/t-li a lislúw

|)ilá poi^iáliá proti nsíkntilí jedowiit>rli hadiiw.
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ád I5.S.

STRBAULATCOWITÉ. SELAGiNEJE.

Kalich prostý, siálý, pošwowitý nebo trubkowiiý, 3

—ózubý nebo tolikéž HíJný, nékdv 2lupenný. Koruna
podploíJní. trubkowitá: krájena lwero neb paiero kla-

ného, obyejn nestejného, 1—2pyského ; léž epicowitá.

Tyinky 4, <imocné, ídko 2; prašníky Ipau/.dré, šir-
binau na dél pukající. Wajeník ípauzdr}' : pauzder »>

I wajeku wisuMii. Gnolka konená ; bli/.nft celá. Plod

wyschlý, 2pauzdrý nebo (zakrsáníui a pometúníu)) 1-

pauzdrý, "2— Jseuienný; plod nkdy se rozsýpá na 2

ivvrdky. Semena bílenatá. Kel osni, rowný, oblý s ko-

ínkem hoením.
Kíp, byliny, zeliny. Listy strídawé nebo nejdolt-jší stírné,

jednoduché, nejccltjší nebo zubaté, stíhané, be7.|)alisté. Kwely
obojké, obyCejne neprawidelné, na klaseih, ídko wnJiolící. h ko-

necnýcl), listcnatých.

Poítají sem asi 50 rodiw (w 6— 7 pokolenírh) toliko na

Píedhorí dobré nadje rostaucídi, o jejichžto wlastuo stech nic uení

/uámo.

Stkbaulatec. Srlago. Selago.

Kalich obyejn na patero klaný. Koruna epico-
witá, trubky tenké, kraje pístejn na patero klaného.

Tvinky 4, 2mocné. Blizna jednoduchá. Plod rozsýpá

se na dw twrdky.

Sl obecný. S. corymbosa Lin. Comin. hort. 2. t. 20.

Kíek malý, a<i i' wysoký, kmeny pímé, tenké, je-

dnoduché nebo nahoe wtewuaté, pýíkowané ; rozhy

krátké, stídawé, nahlauené; listy po swazcích rozirau-

šené, jednoduché, arkowité, peauzké, skoro niowiié,

uýiokovvané, tupé, sedawé, 3—4" dlauhé, pemnohé;
kvvéiy na chocholících malých, hojných ; kalich welmi

uíalý, o 5 lahjcíoh árkowitých, rownýcii, pístejných,

Imdých, brvvitých, opatený listeny árkowitýnji, pod-

dufýnw, brwitými ; koruna blawá ; trubky autlé, málo

delší kalichu, kraje o ó lalocích nestejnýcli, podlauh-

lých, tupých ; nelka kiwá, skoro zdélí koruny. Kwéte
vv lipnu. 71 •

OwláCka. Hebenstrkitia. Hkbenstreitia.

Kalich pošwowiiý, z pedu na dél rozštípený \ ko-

runa Ipyská, po jedné stran rozštípená, Halona. Ty-

inky i, 2mocné. Plod rozsýpající se na 2 twrdky.
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O. zubatá. U. dentata Lin. Lam. í. 571. Kncek 1-

slewíný ; kmen pín)ý, oblý, pewélewnaly ; rozhy pre-

tenké, nejjednodušší; listy rozlraušené, preau/koárku-
wité, šídU)vviié, rídkozubé, maliko brwité nebo mrlna-

t ; kwéty drobné, blawé, na klasu sedawém, bustém,

pímen), koneném, 2— 3" dlaubém , opateném listeny

skoro slrecbowitými ; koruna zdélí listenu , dole až

do póla rozštípená : pysk plochý, podlauhlý, se skwr-

nau pknau pomaranowiin. — iNa Pedboií dobré na-

dje. Kwéte w únoru až do listopadu. "^ .

Liuné wyprawuje, ze. kwet její ráno nemá západiUj w pole-

dne že smrdí, k weceru ale že woní bazatiitami.

ád 159.

WAUSATCOWITÉ. MYOPOIUNJE.

Kalich prostý, ódilný, stálý. Koruna podplodni,
trubkouiiú: kraje 5laloného, píslejnébo nebo 2pyské-
ho. Tyinky i* 2mocné. Prašniky 3pauzdré : pauzder
štérbinau na de'l pukající. Wajeník 2— 'Spauzdrý : pau-
zder I — 2ttiijený<'íi ; wajeka wisulá. Cnélka konená i

blizna obyejné celá. Peckowice šlawnatá nebowyscblá;
pecka I—2j)auzdrá. .Semeno bílenalé. Kel osowý, ro-

wný, oblý, koínku hí)i-eního.

Ke. Li.sty slrídawé net)o stííné, jednoduché, relé nel>o nej-

celejší, liezpalisté. Kwly ubojaké, obyejn ne|trawidelDé, ojediuPlé,

úžlabíi^kowé.

Dusawád znají (oliko 25 rodfi (w 5 |)okolení(-ii) na N<>wéia
Ilollandii a Ostrowedi jižauinorsk5i'li« O wlastnostecli a užitku jejidi

oic uewíine.

Wausatbc. Myoporcm.

Kalich stály, na patero klaný. Koruna .skoro rcpi-

cowitá : trubka krátká ; kraj o .5 lalocích stejných. Ty-
inky 4, 2mocné, nékdy i pálá. peidko plodná. Blizna
tupá. Peckowice o 2— 4 pau/drách l.semcnnyih

//^. wajcnij. M. elliplicum /.'. Jiruwn. Po{;onia.s yla-

í)r,i Bot. rep. t. 28:>. Andrewsia j^iabra Vcnl. malin. t.

108. Kcí- W— \' wysoký; kmen pímý, rozdlený na
wiwe slirídawé, odslálaunké, listnaté i listy slrídawé, ra-

píkaté, wejitokopinaté, lesklé, nejcelejší, na rubu posy-
|)ané tekami drobnými , bélawými ; rapík klaubnaiý ?

kwty úžiiibíkovvé, wisuté, hélawé, pro.siednS wolike';

kalich lysý o 5 uštech árko\<'ifých, osiryrh; koruna
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epicowilá, dwakrát delší kalichu, u wnil pyitá : trubka
zdélí kulichu, ústí zawené chlupanii ; kraj o ó lalocích

wejilých, zaokrauhlených ; tyinky zdélí trubkv koru-
novvé; peckovvice kalichem zastená, s peckau o 4 pauz-
drách Isemenných. — Na Nowém Ilollandu.

ád 100.

SASAMOWITÉ. SESAMEAE.

Kalich prostý, Sdílný neb') na patero klaný, pí-
slejný, stálý. Koruna podplodní: kraje na patero kla-

ného, 2pyského, ústí rozšíeného nebo bichatého. Ty-
inky \, dvvojniocné s kypteni páté. Prašníkv 2pauzdré :

pauzder rownobžnými štrbinami pukajících. Wajeník
na ieri žláznatém, 2— nebo (na pohle(l) 4— Spauzdrý :

pauzder 1— mnohowajených , s wajeky wzstaupawý-
nii, ídko wisutými. Cnélka konená; blizna na dwé neb
twero klaná. Plod : peckowice wyschlá nebo tobolka
chlopnalá, asto mekkoostenná nebo kolcatá, 2— 4— 8-

pauzdrá^ chdo— mnohosemenná. Semena bezbílená.
Kel rowný, koínku doleního, povídku hoeního.

Zeliny. Listy obyejné stricné, jednoduché, celé, bezpalisté.

KwSty obojaké, neprawidelné, ojelinlé w úžlubícká'li.

'

Rád ten posawád sfsíáwá z 24 rod (w 7— 8 pokoleních),

které weskery oliýwají konCiny ni«7.iobratníkowé. W nich pewažuje
sliz, a nkteré pro semeno olejoaté jsaii we wlastech swýdi weliai

diiležitýuii.

OsTEíí. Pedalium. Fussangel.

Kalich ódílný, nestejný. Koruna pítlamatá, zwon-
kovvitá, nestejné ólaloná. Tyinky nitek wausatých, pá-

tá iiolá. Peckowice wyschlá, korkowitá, tyrhraná, kolca-

tá, po hrariíuh 'Jpau/.drá, 2semenná.
O. obecná. P. murex Lín. Lam. t. 538, Gaert. t. 58.

j. 1. Zelina; lodyha skoro jednoduchá; listy stríné,

obwejité, obak tupé, chobotnatostiíhané a blínowým
podobné, 2'/?" dlauhé, 2" široké; apíky skoro zdélí li-

stu, dole opatené žlazama vizlabíkowyma ; kwéty oje-

dinlé, úžlabíkowé, krátkostopkaté ; kalich malý, roz-

dlený na '^ lalokw, jichž hoení kratší ; koruna ne-

prawidclná, iruhkowitá, ponazlullá, dost weliká ; tyinky
'iujocné, dole pyrite a žláznaté ; prašniky srdité, nialau

žlázkau ukonené; pátá tyinka má ])rašnik pemalý;
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peckowicc i" dlauhá, wejowilá, jelilatcowilú^ korkowitá,

4 hraná, po hranách trnatá; pecka luh)nii wlákny pi-
kryla, 3pauzdrá nebo pomeláníin 2paurdrá ; f.emena w
každém [)au7,dru 2 wejcoiviiá, w míiku zawíená. — VV

INlalabaru na Ceylonu w pd písité. Kwle w srpnu a

záí. O.
Celá rostlina obzwlášt za kwetení wydáwá silný a weluii ne-

píjemný západ) pížiiiem. Wodii zesliznacuje, bywši s ní tepána,
takže jako bílek newarený wyhlíží. Šávvu z ní, též i semeno sliz-

oaté, užíwají proti nedulim plic a austrojw moowýcli.

KUJETA. GrESCENTIA. KÚRBlSBAtlM.

Kalich 2dílný, stejný. Koruna neprawidelná, pí-
zwonkowiiá : trubka krátká, bichatá ; kraj rowný, o 5

uštech nestejných. Tyinky 4, dwojmocné. Blizna hláw-
kowitá , 2cpelná. Bobule nozinatá , iwrdokorá , 1-

patizdrá, u wnit dužnatá, semena mnohá \v dužnin
li ní /dici.

K. hriiboplodd. C. Cujete Lin. Jacq. am. t. lil.Cu-
jele Plum. ic. 109. Gouis, chovné, cujete, machamona,
calcbasse, baya. Strom jako jablo, 20—30' zw.vší

;

kn»en dosti tlustý, kiwý; díwí bílé, haužewnaté ; kra
rozsedalá, šcdiwá , wlwe dlauhé, mnohé, skoro rouno-
wážné , málo rozdlené ; listy obyejn nahromadné
okolo bakul, sedavvé, U— 8" dlauhé, l" široké, kopmalc,
dole zaužené, na konci zakonité; kwty bílé, ojedinlé,
po dél wlwí rozpostawené, Vk" dlauhé, smradiawé, asi

jako lykwowé wyhlížcjící, zelen asto érwen a žlut
peesté, nenadnaucí nobri hnijící ; stopky tlusté, wisu-

té í tyinky í, nkdy ješt pátá neplodná nebo plodná",

plod peweliký, po twaru podobný tykwim láhwowým,
wejcowify, zakulailý, odný korau twrdau, dewnatau,
zelenau , naplnný dužninau bílau , náwínnau , w ní/,

mnoho semen drobných, smáknutých, srditých. — W
Mexiku, Guian, na Anlilách, Domingu. 5*

Jsau dwoje odrodky :

u. Listy kratší kiínowité, |)Iudy wojcowitú nebo podlaidilú

;

/3. Strmek ; wtwc ro/.trauíené, listy <liomái;i:né , Cárkowi-

tokopinalé, i|2—2" dlaulié, podobné welmi oliwowjm, kwty menSÍ,

plody sutwa zwírí slfpicílio wejce.

Promyslnost Indianúw amerických použila pewnosti krky owo-
ce ktijetowélio ku siiutowení ruzmanitéhu doiiiácdiu nádobí, jako la^

Itew, wt-dérek, mis, talíiúw, \).\c a ). K tomu tíli wyreznjí dužniuu,

a iiliy ji dorela odstranili, motí plody u wodr; wielé; |>ak kfirl.ii

oMadí a ofiialují indyi-hem, orleánem a j. ozdobnC ;
Karaibowé toli-

ku 7. tolio plodu mají wSecko drobné nádobí domácí; aby již na
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stroinij twarii niiležitého nahyl, ohwazují jej násiln, když itopnl.i

dozrál. Ne^ífowé w nm swé potrawy schowawají, lultílawše do nho
díru, aby ruku prostrCiti mohli , kterau zandawají wfk<>m z té-

hož plodu udlaným. Anohrž warf w nirii wodu. KaraiSuii plod
slanží k rozdílným powráin •, napluif jej kukuicí nebo drobným ka-
mením, piozdobí peím, napidinau na liiM, kterau do zemS zarazí.

W baadárji swýdi diowají s w»?likau i)oíestností 3—4 kusy ; domníwají
se, že mluwí s tupanem t. j. s jejich bohem a že dostáwajf odpo-
wd, když rukama se dotýkají plodiiw a ony znjí. Zre^owé ztwr-
zujíce je w tdi bluderh pidáwají, že plody nabýwají wlastností
nadpirozených, když je podkuují tabákem a jiným kadidlem. Duž-
nina z plodu jest také lékem proti rozmanitým neniocem, jako jest

prjem, wodnatlnost, zlintení , bolení lilawy, z.'iraza od slunce.

Syrup z ní udlaný prospfwá neduhfim plicním. Dužninu usuletaaii

jedí Negrowé. Ptáci silnozobí kluau plod a lakotn zobají dužninu.

Prodlužen. Tanaeciijm. Tanaecium.

Kalich wálcowitý, uatý. Koruna dlauhotrubá, kraje

pístejnóho, na patero klaného. Tyinky 4, dwojmocné,
s kypteui páté. Blízna 2l£iloná. Bobule 2pau7,c!rá, mno-
hosemenná.

P. pnnlii. T. Jaroba Sivartz. .laroha Marcg. bras.

20. yi'o". Casca amargosa Piso bras. XlÁ. fig. Réwy mno-
hé, lysé, oblé, až na nejwyšší stromy se pnaucí jako

beian ; listy apíkalé, dolení trojené, hoení dwoje-

né, z konce apíku spoleného wynikají rozwilinv. kte-

rými rostlina se chytá stromnw; kwty skoro ojedinlé;
kalich podluhowatý, trubkowitý, uatý na ústí; koruna
asi 7" dlauhá : trubky rowné, rozšíené w kraj o .S

lalocích skoro stejných, wejitých; bobule weliká, l'

dlauhá, dužninau naplnná. — W Brasilii a Tndii zá-

padní. \.
Owoce jako knjety hruboplodé se potebuje.

Sasam. Ses.^mum. Sesam.

Kalich .Sdílný : ušet zadní njenší. Koruna zwonko-
wilá: kraje ólaloného s lalokem doleníni delším. Ty-
inky 4, kratší nežli koruna, 2mocné, s kvplem páté.

Tobolka 4brázdá, 4pauzdrá, skrze pehrádky pukající,

2chlopná, mnohosemenná ; semenice pak prostá.

S. bili). .S. orientale Lin. Lam. t. ó28. Sesamum
Biirm. zeyl. t. 38. k. I. Koen letní; lodyha pímá, 2

—

3' wysoká, nepatrn 4hraná, málowtewnatá, i s listím

srstnatá ; listy stíné, rapíkaté, wejitopodlauhlé, ostré

nebo zakoniié, brwité, nejcelejší nebo dolejší obdál-

n pilowané, hoení nkdy slídawé; kwty úžlabíko-
wé, ojedinlé, krátkostopkalé a podepené listenoma a
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/lazama žlutýma, prowrlanýira ; kalicli uSluw kopína-

lych, brwiiýcíí ; koruna 1" dlauhá, bila, pyilá, náprst-

nikowé podobná, s ušty zaokrauhlými ; tobolka delší l"
smáknuto— íbraná, šídlowite zakonitá ; semena dro-
bná, bled žlutá nebo erwenawe hndá, lesklá. — VV

Indii wýhodní, sá/.í se w Lewantu, Cíne, Žapanu n

Ameriee. Kwtc w lipnu. O
Ze semen wytlaiijí ol«j slaJký fsiri;, oleum sirp:elim), jejž

potTeliiijí k pálení, k maštení jídel a w lékastwí, otizwláštg k natí-

rání proti rozdílným liolestem.

S. erný. S. Indi oum fíinnph h.^ 1. 76. /. I. í,m.

Welmi podobá se pedešlému; lodyha pímá, wyšší (,'>

— 6') vvtewnatjší, obyejn lysá; listy dolení dlauho>
npíkaté, pilowané , wejiié nebo kopinaté, zakonifé,
rozdlené na laloky 3 ostré, hoení podlauhlé. užší, celé

nebo sotwa zubaté, stídawé, na apících králkých, w
úžlabíku (z nhož newychází kwt) opatených žlázka-

ma zakulatlýma, žlutnwýma u prosted prohlubenýmn
;

kwty úžlabíkowé, ojedinlé, mírn stopkaté, bílé, po-
naerwenalé ; tobolka '/z" dlauhá, pUnatá, erná, na 2

dílv se rozdlující; semena erná, jako cibuJowá. — W
indii wýchodní, kdežto jakož i w Egyptu a Indii západ-
ní se sází. O.

Semenil toho rodTi není tak olejnaté jako pedešlé. Olej ale

z nt^lio takowýrii též zpfisoliem potehují. Olej obaii též se potelin-

j« w lékarst»*í na zlinteniny, otoky. 7,ap.^lené uSi, «Ci, oSzwláSt
proti hryzení a wyraženinám wáelikým. Též i na{ co prostedek
vliznatý se iižíwá.

RoiiiJN.. Mariynia. Martvnir.

Kalich na patero klaný, pístejný, listenoma opa*
tený. Koruna pízwonkowitá, kraje 51aloného, nestej-

ného. Tyinky 4, dwojmocné, s pátau neplodnau (bez
prašníku). Blizna 2epelná. Peckowice podjuhowatá na
konci w roh wyiažcná ; pecka dewnatá , 4pauz(liá :

pauzder ináloscinenných. Semena wejitá, smáknutá,
nerowná.

/?. obecná. ^\. annua Lin- i\l. proboscidea Jfilld. iM.

altcrnifolia í^im. 1. 5'i~. /. 2. Proboscidea .Jussiaei MiU.
ic. 1. 28fi. Zelina ; lodyha wtowoiilá. roz.estrená, dutá,

vvysoká nebo wysší ; listy dlauhoapíkaté, wšecky sko-
ro stídawé, weliké, mkké, šedozídcné, zaokrauhlé, do-

le srdit wvkrojen*, tup, nejcelejší, lepkawochlupalé
jako ostatní díly ; kwty zvv<ínkowité, blaw, u wnii
poseté ickatni ponjoranoowými a árkami /dutými, roz-
postawené na hro/.ny konen ; kalich o .S lalocích
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krátkých, s nejdolejším, nejodslálejším ; listeny 2 s do-

iejškeni kalichoným srostlé ; blizna drážditelná, sklopující

se, bywši dotknula ; tobolka diewnalá, 4" dlauhá, ukon-
ená rohem oblaukowit}m, jenž jest dwojnásobný, když
tobolka na pólo rozpukla. — Na wysoin mexické, u

nás w zahradách. Kwele (we wlasti) vv záí, u nás w er-
wnu až do srpna. O.

Lebuše. Ckakiolaria.

Kalich zwonkowitý , pošwowitý, ózubý, rozští|je-

ný. Koruna trubky nejdelší; ústí zwonkowitého ; kraje

2pyského : hoeniho na dvvé, doleního na tré klaného, s

uštem prostedním širším. Tyinky 4, dwojmocné, s

kyptem páté. Blizna 2epelná. Peckowice wejcowitá,

ostrá; pecka dewnatá, na konci krátce 2rohá, 4pauz-

drá. Semena we wšakém pauzdru 4, asto ojedinlá,

wejitá, sniaknutínká.
L. jedlá. C. annua Lin. Jacq. am. f. 110. — picf. t.

10G. Martynia annua Ehr. piet. t. /. 2. Koen lelní

bílý, obiv," tlustý, dužnatý, inálowiewnatý, sladký í lo-

dyha uzlatá, rozestená, lepkawochlupatá ; listy vveliké,

siíné, srdité, oste órohé ; kwély na hroznech kone-
ných a úžlabíkowých ; kalich llupenný, we)ilopodluho-
watý, na zpsob pošwy po jedné stran na dél se otwi-

rajicí, wn listenoma podlauhlýina opatený: koruna bí-

lá, nálewkowitá : trubka welmi dlauhá, tenká, wálcowitá;

kraj zvvonkowitý, neprawidelný, u poátku znamenaný
skwrnau ernonachowau; tobolka krátká, ostatn jako
pedešlé. — W Americe jižné, okolo Kartageny. Kwte
w kwtnu až do srpna. O.

Koen mrkwowitý, dužnatý, olaiipaný jedí co vvariwo a s cu-

krem zawaují (Scorzonera).

ád 161.

TRUBAOWITÉ. BIGNONIACEJE.

Kalich prostý, rozklaný nebo rozdlený, ídko ce-

lý nebo pošw podobny, stálý nebo padawý. Koruna
podplodní, zwonkowitá, nálewkowitá nebo trubkowilá :

kraj 4— ódílný, obyejn 2pyský, w paupéti stechowitý,
nkdy zlomenoasnatý. Tyinek obyejn 5, jichž 4
nejwíce plodné, dwojmocné, pátá neplodná, kypelná,
nkdy žádna, nkdy 3 pometajíce zstawují 2 plodné.
Wajeník na teri podplodním, 1— 2—4pauzdrý, mno-
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liowajený. Cnelka o 2 bliznách. Tobolka í— 2—4pauz-

drá, 2olilopná ; píelirádka pak prostá. Semena mnohá,
listowití* sniíiktiutá a obyejn kídlatá, bezbiiená. Kel

lowný ; koínek záosní.

Stromy, krf, ídko zeliny neI>o l)yliny, asto toCiwé anebo
jiniilé. Listy ítiífné, jierené, dlanité, ídko jednodutlié. Kwety we-
liké, ohojaké, oJiyíejn neprawidelné, na hroznech anebo latách slo-

žených, rítlko ojedinlé.
Do toho ádil náleží wíce 200 roduw (w 24—30 pokoleních)

nejvtším dfleui mezi obratníkoina a lilawn w Americe rostaurí<li,

odkud ješt na sewer a jih w dost široké pásmo sahají; w KwropS,
ani jedinké není. O jejich vlastnostech w celku málo vNÍme.

TttiiBAC. BiGNOMA. Trompetenbujme.

Kalich zwonkowifý, 5zubý nebo ídko nejcelejší.

Koruna Iruhkv králko; ústí zwonkowiiého ; kr.nje ."jlaloo-

ného, ípyského. Tyinky \, dwojinocné, s kyptem páté.

lilizna dwojepelná. Tobolka liiskowiiá, 'ipauzdrá : pre-
hrádka s chlopneina rownobežná. Semena 2adá, ste-
chowiiá, mázdrilokídlú, píná.

T. korlicnrij. B. acíjuinoctialis Lm. B. bifolia Pliim.

ic. hh. f. I. Ke pnoucí se na nejwyšší stromy, se stro-

vc\\\ na strom se wešící, roziviJinaly ; rozhy oblé, lysé;
i;ipík králky wy!)ihající w rozwiiinu dlauhau, jcdnodu-
( l»au ; listy dwojené : lístky \— ó" dlauhé. I','?— 2" širo-

ké, wejitopodlauhlé. celé, lysé, náerité, lesklozclené

;

stopkv obyejné 2kwéié ; kalich na patero klaný; koru-
na i>" dlaiiiiá, pomaranowá ; tobolkv pedlaubé, árko-
wilé, smáknuté. — W Indii západní a Americe jižné.

Kwéte w erwnu až do srpna. \ .

Z rew dlají ko.^íky. Kuru hoTkau a trpkau nžfwají proti h-
liawce a iiuplawici.

T. kiilowii. B. crucigera Lin. B. scandens Plum. ic.

t. óS. Ker pnuly, r<»zwilinatý : kmen toiwý, na píío

rozVíznulý kíž okazuje , do wyšky 20— 40' se pnaurí,
j.ikož i rozhy šerpiwý wywýšcnvmi tekami a ]).ihrb(>-

ky ; rozhy oblé, s í hranami auzcc kídlalými ; apik
Uiálký, rozwilinalý ; listy dolení iijamé, hoení 2jamé ;

lístky násrditowcjilé, zakoníte ; hrozny úžlabíkowé,
G— 8kwéié; koruna pomaranowá, irubkv dlauhé, ná-
lewkowité ; tobolka na l' dlauhá, podlaidilá, zplošená,
tupá; semena širokokídlá. — We VViryinii a Indii zá-

padní. Kwéte w erwnu až do zArí. fl

.

Jest prý prudce jeijowat.

7'. bloáfunf. B. leucoxylon IJn. Bot. rep. f, 43.

Strom jeden z nejwxš.ších ; kúra hladká, bílá ; díwí Iwrdé ;
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lisly plnoprstnalé : líslky kopinalé, zakoníte, nejce-

lejší, lysé, brzo padající, naež wyskylují se kuly pe-
weliké. bílé, asi durnianowýn) podobné, konené, ojedi-

nlé, lež nedlauho trwající ; tobolky luskowité, G" dlau-

hé, tyrbrané, hndé. — Podlé ek na .JatDaice. Dwa—
nebo tikrát do roka kwte.

Dríwí potebují k stawení lodi', nepochybné protože jedowato
jest. Kru a wýstelky užíwají proti otráwení plodem inant;ÍDeiow5in.

T. barwísJíi). B. Cbira H> et Bonpl. acqiiin. 1. í. 3J.

Ke rozwilinatý, do wclini weliké wýšky se pnaucí, nej-

wélewnatjší ; rozhy rozewVené , oblaunké, znamenané
tekami drobnýn, okraulilenýnii, nahnédlýnii ; apík na
wšech koncech rozwilinatý ; listy y— 10" dlauhé, 2krát

peené : lístky a lísteky Sjamé : lísteky wejitopo-
dlauhlé , zakoníte , dole okrauhlené nebo vvykrojené,

nejcelejší, 3" dlauhé, lysé ; laty úžlabikowé, odwislé,

dost weliké; kwéty po 2— 3 nahron)adéné ; kalich zwon-

kowitý, pídužnatý, zelený; koruna l" dlauhá, fialowá:

pysku hoeního o 3 uštech rowných, wajených, dolení*

ho o 2 podchlípnutých, wajených ; tobolka na I— 2'

dlauhá, sotwa '/a" široká ; semena wajená. — W Ame-
rice podlé ek Orinoka a Kasiquiare. \.

Listy moené dáwají barwinu <-ililow6 Cerwenan, chtka ika")
nazwanau, kteráž we wlasti jest zbožím bledanvin :t slauží k l/cení

elclio tla nebo hlawy nebo uekterNcli tástek oMiceje. Listy též w
lékuistwi k Luání na moi^ potebují.

Katalpa. Katalpa. KatalpEv

Kalich 2dílný. Koruna bichalozwonkowífá : kraj 2-

pvský : pvsku doleního 2laloného, hoeního olaloné-

ho. Tyinek 5, jichž 2 toliko plodné. Cnélka I ; blizna

na dwé klaná. Tobolka iuskowttá, 2— 3pauzdrá, 2—3-

chlopná : pehrádka po krajích semenonosná. Semena
na obojím konci kídlatá.

K. srdcoUstá. C cordifolia Moench. B. Catalpa Lin.

Schk. t. 175. B. america Diiham. \. t. 41. Kawara Fisagi

Kaempf, t. 842. Strom 15—2ó ano i 50' wysoký ; kijtra

tlustá, hladká, hnédá ; wétwe stíné, nejodstálejší dla-
jí koš kulowatý ; díwí haubowaté , neužitené, hoce
smrdící; listy stíné nebo trojnaié, apíkaté, širokowej-

ilé, dole písrdit wyíznuté. zakoníte, nejcelejší, na

líci lysé, na rubu pýité, '/s— 1 dlauhé, 4— 10" široké;

kwty na latách welikých, (tebas Istewíných, kone-
ných, mnohokrát roztrojených ; kalich tmaw lisawý,

ped rozwitím hruško witý, pewn zawený, pak na dwé
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klnn} : uslinv lirolitýrli ; knrlina l" (Uuutiá. aiillá, .špinn-

w bílá, u wiiit iiachoNvé skropená a poni.'ir;ino\vt*

skwrnalá: trubka baiial rozšíená, wczpod lilubokym

žlábkcm protažená, kraj wíce mén jako schun)lanv,

clíípnalozejkowaný ; tyinky obycjni toliko 2 plodné a

3 mnohem kratší neplodné, nkdy 4 plodné, wojmoc-
né ; tobolka zsláwá na strom až do jara odwislá, píí-

oblá nebo nepatrn 3liraná, 'r— l' dlauhá, co prst tlu-

stá, 2— 3cl)lopná, 2— opauzdrá, s prelirádkau lliislau,

píliaubowatau ; semena árkowitopodlauhlá, 1" dlauliá,

na obojím konci krídlatá a tcpenitá> bled nahndlo-
šedá, prostedkem jednoho kraje píipewnná. — VV

jižném Saustáií seweroamerickénii — Kwte w erwnu
až do srpna. 5 •

Ten pki strom sází Hé též na Japanu a w Kwrope jižné a

prostední. VV Americe umjí Negrowé z koene liokélto a smrdíci'-

Jio íllUi jed zponenálilíi moííct a protož pod ztrátau lirdla jiní 7a-

powzeno stroiíi ten sázeti. VV Žapánu r.wareniiui z tobolek iižíwají

proti dusnosti kíccowé, což i w Kwrop prospšní: následow:ino.

A', ditholistd. C. Cjuercus ÍMm. lii<í;nonia lono;iíolia

Jacq. am. picf. f. 2ííl. /< óO. Strom ozdobný, ftímý, ko-

šatý, 40 i wíce stewícu wysoký ; lísiy jednoduché, nej-

ité, ostré, nejcelejší, erabaté, lesklé, stícné nebo troj-

nalé, 2" dlauhé ; Vapík tenký, palooný ; hrozny konené,
latovvité, slabé, nesaucí asi 40 kulw uoíiawých, bla-
wych; z Ví lycinek toliko 2 plodné; tobolky liiskowiié,

nejautlejši, pVioblé, 2sle\vícné, pkné na odiw, když
koš od dola až nahoru mnohoíslné pikrýwají ; seme-
na árkowitá. obak zakonitá, pnrosllá chlupen) dlau-

hym, hustým a hedwábným. — Tu a onde na Do-
mingu. 5'

Díwí jelio jest jnko dnbowé pewno a znnmenilo jesle tínj, ž»«

na koráby zdláno netrpí Perwem. VVe wlasti slowe cheue noir, er-
ný dub, Frcnclt Onk, francau7sk5 dub.

['kotiua. TkComa. TproilK.

Kalich zwonkowilý , ozuby. Koruna králkolrubá :

listí zwonkowitého ; kraje olaloného, 'ipyského. Tyin-
ky 4, dwojmocné s kyptem pále. Hli/na '.'epelná. To-

l)olka luskowitá, 2pauzdrá ; pehrádka chlopním sl/ná.
Semena 2í'adá, slrechowitá, kVidlaiá, pí-íná.

P. pnnld. T. radicans Jusst ni<{nonia radicans Lin.

MUL ic. l. 65. Pseudogelseminum Hii\ imm. 101. Ke
pekrásný ; z koene wyhání réwy pnulé, ježto zdí se

chytají koáním z kolínek wlwowých wynikajícím, a do
wýškv 1^0 i 40' wvlézají, když mají píslušné podporv \

17*
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lisiY slíné, lichopeené z líslkiiw 9— 1 1 pekne zele-

ných, wejciiýrh, ostr}'ch, neslejnt' pilowan}ch, na rubu
po žebracli idkoolilupé a na apíku rhoniákem chlu-

pw opatené; kwety (6— iO) weliké, šarlalowó, na cho-
cliolícícli konených; kalich palen}', erwený ; koruna
náieukowitá, 2— 3" dlauhá: trubka dwakrát delší kali>

chu ; tobolka luskowitá. píoblá, S— 6" dlauhá, na obo-
jím konci oslrá. — We Wirginii a Kanad. Kwle w
lipnu až do záí. f^.

U nás dobe snáší zimy pod sír) ni nehein a slauží k pokrý-
wáiií zdí a besédek. Mají jej za jedowatý. i

P. zlodárná. T. pandorea Juss. Bignonia pandora-

na Fent. malin. t. 43. Ke pkný, jehož réwy pnulé na
kolínkách chlaupkowané , rozdlené na wtwe stíné,
lyrhrané; listy lichopeené, 2—4jamé : lístky elipli-

né, lysé, pícelé, tupé, lesklé; apík klaubnatý ; kwty
bílé, u wnit nachow skwrnaté na hroznech bwných,
úžlabíckowých , složených

,
pínachýlených ; stopeky

opatené u wýniku malikým listenem ostrým, pršiwým »

koruna truhkowitá, neprawidelná, u wnit chlupatá, asi

l" dlauhá; semena hndá, okrauhlá, na konci wyíznu-
tá, blanau proswítawau, árkowanau, teponitau obrau-

bená. — Na iNorfolku ostrowu tichomoském. %^.
Když nowé listy raší, býwá pokryt hmyzem wlnatým, bílým,

do pokoltní ihsic náležejícím, který pak po dwaii nebo trecii tý-

dnedi po wšedi rostlinácli toho ostrowu se rozšííw nárautné

škody natropí.

Jakakanda. Jacaranda. Jacarandb.

Kalich zwonkowitý , Tízubý. Koruna králkotrubá

:

ústí nálevvkowitozwonkowitého ; kraje na patero klaného,

2pyského. Tyinky 4, 2mocné s kyptem páté. Blizna 2-

epelná. Tobolka kruhowitá, dewnatá , smáknutá, 2-

pauzdrá, 2chlopná ; pehrádka stícná chlopním. Seme-
na adowá, stechowitá, mázditokidlatá, píná.

7. ztepilá. J, Gopaia. Biojnonia Copaia Aubl. t. 200.

B. procera IFilld. Strom 80' wysoký, 2'/2' tlustý ; hsly

nejwtší 3' dlauhé, stíné, dwakrát peené : lístky po-

dlauhlé, tupé. I'/?— 2" dlauhé, hrotité, lysé, apíkowa-
né ; lata obšírná, konená; kwty modré, l" dlauhé,

skoro stejné, aniž dwojpyské ; listeny drobné, padawé,
na stopekách; tobolka wejcowitá. — W lesech guian-

ských. Kwte w srpnu. 5 •

We winsti ji mají za simaruhn a také proti auplawici pote-
bují ; šfáwn z listiiw wytlacenau proti nemoci fian zwanau, a tudyž

slowe Onguent pian el Copaia.
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J, brasdshá. J. brasiliensis Juss. .1, sccunda Viso bras.

Ifió. Strom zvv}.ší naší šwestky; drívvi Iwrdé, mrámoro-
wané, dobe se hodí na wykládané dílo ; lisly 2krát

peené: lislky podlatihlé, ostré, celé; lata ú/.iabikowá
;

kwéty žluté ; tobolka krátká, drewnaiá, sniaoknutá, pu
krajích wykrajowaná, zwíci dlan^ barwy siáinovvé. — W
Brasiiii- 5 •

Tobulka naplnná mastuotau blawau, jíž diwodiuwd na nif-

sto mýdla ]>otrebují. Též plod ruzwarují na kalí zdrawuii, iitaniitoij

oazwanau.

DwojosTicB. Incakvillba. Incarvillre.

KaUch bdilný, dole opatený temi listeny. Ko-
runa Irubkowitá, w ústí bichatá, králce ólaloná, ne-

stejná. Tyinky i, dwojniocné : prašníky dwau kratších

o dwau zubech šllin(»witých. Cnlka s bli/.nau 2e-
pelnau. Tobolka luskowitá, 2chlopná, 2pau/.drá : pe-
íirádka chlopním stíná. Semena mnohá, kídlatá.

D. plstnatd. J. tomenlosa Sproii^. Uij^nonia lo-

iiientosa Thunh. Too vnijjo Kiri íirmpf. 1. HliO. Strom
ztepilý, kmene tlustého, wétwí nemnohých, kiwých, ro/,-

kladilých, kry hladké ; listy stíné, a|>íkalé. doicní
srdité, hoení wejité, ostié, ožilé, nejcelejší, na líci

pýité, na rubu plsnaté, zdélí dlan nebo delší, hoení
menší; rapík zdélí prstu nebo delší? lata úžlabíkowá,
díwe roztrojená, pak rozsochaná ; stopky, slopeky a

kalichy plsnaté; koruny erwenawé modré, u wnii bé-
lawé, 2" dlauhé ; tobolka wejitá, hndá. I',?" dlauiiá.

se semeny ernými, mastnými, mandlím podobnými. —
[Na Zapanu.

Ze senteo wytla^iijt we wlasti dvtojt iil«'i : ncjpekaiAÍ pjiitá-

Mají w pemaléin množství <lu pukostii žapansktl-lxi, drnliý liustrtiMÍ

poteittijf k napaiiStní jiapíni. Dáwiif císaowé wywulili pkný li.st

toliu stromu za podobiznu swélio Sleditirtwí.

ád 1(>2.

PAZNEllTNÍKOVVITÉ. ACJSTHACEAi:.

Kalich prostý, 5 — ilu|)cnnv nebo fi— 4dilný, obv-
( eju 2pyský, ídko mnohr>klaný anebo celý a tenkrát
/.menšený, stálý. Koruna podplodní : kraj .Sdílný, obv-
ejn 2pyský , ídko l|)yský nelu) písicjný: ušty w
paupti stchouiié nebo skraucené. Tvinkv 2 nebo i
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a dwojinocné, nkdy jesle kypt pále. Wajeník na ter-

i podplodním, 2pauzdrý : pauzder 2— mnohovvaje-
ných. nelka s bliznau '^epelnau ídko celau. Tobolka
2pauzdrá ,

pružn na 2 chlopn pukající: pehrádka
prosti^edkein pukající a pojowiky na chlopních xsla-
wující nebo oddlující se. Semena we wšakéni pauzdru
2 nebo wíce, ídko ojedinlá, bezbílená. Kel kiwý
nebo málokdy rowný s koínkem dolw sestupujícím,

doslediwým.
Ke, podke, hyliny, zeliny. Listy stríCné, Hdko preslenené,

jedoduclié, celé, ídko lalonaté, bezpalisté. Kwty obojaké, nepra-
widelné, úžlabílkowé nebo koneCné, klaseoé, lirozuné, cliomáCené,

latueaé, rídCpji ojedinlé.

Ten ád sestáwá z wíce 600 rodúw (w 73 nebo 96 pokoleních),

které bez mál:t wsecky náležejí pásiim horkému a pomezním koni»
nám; w Kwroi)£ stiedomofské jsaii 4 rody. We wlastech slauží n-
které w lékastwí, jiné w barwír.síwí ; mnohé pro kwt swj jsau za-

liradám okrasau.

PRÁWBNKA. JliTICIA. .ÍHSTICIE.

Kalich na patero klan}', pranidelný. Koruna 2py-
ská : pysk dolení na tré klaný. Tyinky 2. Prašníky 2-

pauzdré. Wajeník o pauzdrách 2semenných. Pehrád-
ka pirostlá. Semena držátky podepená.

*) Pauzdra prašníkowá piblížená.

P. zelc7iokwlá. .f. Ecbolium Lin. Bot. mag. t. 1847.

Adhatoda Burm. zeyl. t. \. J. I. Carim Curini Rheed. 2.

/. 20. Ke kmenw oblaunkých, smáknutých, klaubna-
lých ; jisty apíkaié, wejiiopodlauhlé , nejcelejší lysé,

/akonité, vv apík ztenené; klas konený, šiškowitý,

4hraný, s listeny vvejitými, odslálaunkými, pímými,
slechouitými, brwilými, hrotitýnu ; koruna trubky nio-
wité, nakiwené, listenu delší, kraje zelenaw modrawé*
ho. jehož pysk hoení árkowitý, nejužší, nadlomený,
na k«íiíci 2dílný

; pysk dolení na tré klaný: laloku pro-

stedního širšího; prašníkv u pphybu pysku hoeního í

tobolka zukulatélá, zelená, dewnatá ; semena 2, srditá,

zlutoervvcná. — W Arábii, IMalabaru. na Ceylonu. Kw-
te poád. \ .

Kurei) a list zahoklý užíwají proti podagrám, kamenu, kašli

; t!r>K'u na prstech.

P. plamatd. .1. pieta Lin. Folim bractealum Riimpli

í. t. 30. Tsiude-maram Rliccd. 6. t. 60. Ker zwyší mU'
že ; wtwe klaubnaté, pekruché, obšírné ; listy nejkrat-

šcji apíkalé, 2— Spalene', nejodslálcjší, ostré, eliptiné,
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Ivsé, i—" dlauliéj 2" sirokó, u prosted znamenané
na dél skuTtiau ncprawidelnaii , žintawau , nejcelejší

;

hrozny ojedinlé, 3— i

" dhiuhé, úzlabíokowé ; slopeky
ojedinlé nebí) 2—^3 stríoné. palene', s lisíenotna drobný-

ma ; kalich ódíln}', ušlw kopinaiych", koruna nachowá,
palen : trubka dole zJsnéná, nahoe tyikrát širší

:

pvsk hoení kopinalv, 2laloc!ný, o lalocích kráikýcli, po-

dlauhlých ; pysk duleni na tré klaný, o lalocích kopi-

nalých. — W Indii wýchodní. ^ .

Ratolestmi jejími ozoltují pi swatbácli stoly a liriko new-
stino. LÍ5ty ohmkiiiijící pikládají ta prsu zapálenu, k(i;;ž dti od-
stawujf ; kru roztluenaii na otoky.

P. lalnafd. J. paniculata Burm. Jacq. eelóg. f. 3í.

Lodyha zelinná, bitkootyrhraná, I 'V vvysoká, wzlye-
ná, po bocích pruhowaná; listy slríné, sedawé, po-
dlaublokopinaté, obak ztenené, Vlí' dlauhé ; laty ko-

nené a úzlabíokowé, pisochaté, nejodstálejší ; kwély
jednostranné ; kalicli ódílný, ušlw šídlowitých ; koruna
wn pýitá : pysk hoení na dwé klaný, árkowitý, do*

lení na tré klaný s ušty kopioatýnii *, tobolka sotwa pa-
lená, náryzá, lesklá, u prosted s arau nachowau, smá-
knutá, wšude stejn široká, ani dole nczaužená. — W
Indii wýcliodní.

Wšerky její dílowé jsau welmi lioFci a tudyž netoliko zeinko-

«é anohr^ i cizí ji užíwajf naproti auplawici, zimnici, k posilnní
žalúdka; dáwá se téžcohlawní f ástka do tinktury lioiké, tam wfibec

oblíbené. LiSf se tedy od ostatnídi práwenek swýin |>rwkem iiokým.

P. Ifbnatd, .í. Adhaloda Liiu Bot. mas;. (. 8G I . Ad-
hatoda Ilcrm. lugd, f. Gi3. licbolíum liiv. mon. I2í).

Slroin mírný, 1 2— 20' wysoký, (u nás w zahradách ke
sotwa zwyší muie), rozhy lyse, lánkiiw na konci šir-

ších ; listy stíné, krátce apíkaté, kopinatowejilé, nej-

celejší 6" dlauhé, 2" široké, na líci lysé; klasy z úzla-

bíek hoeních wyniklé, stíné, na stopce listu kratší,

na konci tlustší a dole klaubem opatené ; kwly stí-
né, ojedinlé, a pod každým listeny 3, dwa kalichu

delší u jeho dolejška, žilnaté, ostré, tvejilé nebo weji-
losrdité, tVetí žcbcrnatý ; kalich rozdlený na » lalo-

kúw kopinatých; koruna wcliká, bílá, ponazelenawlá :

pysk hoeni {xidlatdilý, klenutý, dolení na tré klaný. —
VV Indii wýchodní a na Ccylonu. Kwle poád, nejwícc
w plišli. 1- 5.

Kofen, Ii<<t a kwfít poleltnif we wla.Hti proti kcím, zimni-
r«>m. (JliU poskytuje obzwlá^tní pra«ji rutnii^oý. U nás w zaliradúiii

obyCejná annbrž i pod iír^in nebem.

P. hanclisiá. .1. tinctoria I.nur. (.odylia zelinná,
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welewnalá, položená , dlauhá, oblá, brázdowaná ; listy

\vjii()podlauhl, zakonila, píízejkowané, pýité, stíné,
nebo Irojnalé ; stopky ahlauené, úžlabikowé, Ikweté;
listeny lupaunké ; koruny ržowé : pysk obojí podhnulý,
boení wejitý nejcelejší, dolení podíauhlý, lupy, na tré

klaný. — W Koiníné na niístecli neobdlanycb.
Listy tniawtí zelené potebují k harweoí tkanin na zeleno.

**) l^auzdra pra.šníkowá obdálná.

P, wrbowd. J. Gendarussa £,m. Jacq. eclog. t. II.

Bot. reg. t. 635. Ke 4— ó' wysoký; wlwe apika-
té, prutowité , pínioodstálé ; listy pekrátce apikáté,
auzce kopinaté, nejcelejší 4—5" dlaulié , i" široké;

klasy konené, listnaté ; kwety peslenené
;
pod každým

peslénkeni obak list palený, árkowitokopinatý ; listeny

a ušty kalichovvé štlinowiié ; koruna malá, žlutawá,

erwen žilnatá ; pysk dolení odstálý, obšírný, na konci
irojzejký, zejku prostedního širšího, skoro pímého.
— W Indii wýchodní Kwéle poád. '^.

Celá rostlina smrdí a chutná nepíjemn, a protož jest opo-
wržená; ženy ale dryáCnice ji soh wáží a podáwají w rozdílnýcli

neuiocei-li ; šfáwa |)asobí dáwení. Pocestní prutem, jejž s seliau nosí,

šlohají se w noliy domníwajíce se, že se neunawí. Fapuanstí jdauce na
lanpež rostlinau tau ozdoitují ramena a zbra a potírají se šfawau,

protože prý tak lépe weslují, co zatím ženy kladau ji do pušek,
aby uiužowé mnoho laupeže pinesli. Dlají ale z ní dobré ploty a

koen proti uknutí potebují.

P. hradní. J. pectoralis Jacq, am. t. 3. Bot. reg. t,

796. Koen mnoholetý, siln mrcasatý, wypaušlí nkolik
lodyh zelinných, 4hraných, uzlatých, lysých, 2— 3, wyso-
kých ; listy stíné, apíkaté, kopinaté nebo árkowilé,
ostré, lysé, nejcelejší, 2" dlauhé ; kwly nachowé, rozpo-

stawené na latu malau, konenau, sochatau ; kalich ódílný,

dole 3 listeny opatený; koruna trubkowitá, dwojpyská:
pysk hoení !2laloný, dolení 3laloný ; wajeník ihowi-
tý, nlka niowitá s bliznau jednoduchau ; tobolka wej-

cowitá, smáknutá, 2chlopná, 2pauzdrá, pauzder Ise-

nienných. — [Na Antillách.
We wlasti slowe lierhe nu charpenfier t. j. koení tesaské,

protože tesai poraniwše se na w moské wodS rozmaCkanau pi-
kládají na rány, jež tím pikladkeuí peCerstwíí se hojí. Celá rost-

lina zapá'há jako cerstwé seno; dlají z ní syrup, jejž potebují
netoliko w neduzííjj hrudních, anobrž dlají z nho nápoj obCer-

stwující, jeliož užíwají na místo cukru jeného, jemuž po cJmti se po-
dobá, akoli koenjši jest.

OwiTOKWET. HvPOSTES. HvPOESTES.

Obal na twero klaný, 4, — pomctáním Ikwlý. Ka«
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lich na palero klaný, siejn}. Koruna Spyská i p\sk ho-
ení celý, doloní 3zubý. Tyinky 2. Prašníky Ipau/dré.
Wajenik pauxder áwajenýcji. Tobolka s piirosilau

prehrádkau. Semena na držátkácli.

O. nachowý. \\. purpurea Solmid. Folim tinctorium
liutnph.b. t. 22. Kíek položený s \vélwen)i uzlalými,

korenaljícími j rozhy príhranaté, hualé ; listy stíné,
wejilé, obak ostré, nejcelejší, sotwa clilupalé, 4" dlaulié,
2" široké, s ervvenvmi ž<>l)ry i apíky 3král kratší listu;

klasy úžlabíkowé a konené; slOf)ky na konci 2lislé ;

listeny kopinaté, lysé ; pokrywka trubkowitá, na twero
klaná: uštw lirotilých í kalich na palero klany, má-
zdrowitý, iiuííatý : ušlw árkowilošlétinowiiýh ; koruna
nachowá : pysku hocniho s ušty 3, árkowiíými. — W
Cíne a Indii wýchodní podlé ek. \ .

We wlastedi jej sázejí na zaliradách a k l)arweDí hawiny a
píie na erweuo potebují.

Paznkhtník. Acanthus. Bakf.nklaije.

Kalich 4lupenný: lupen zadní a pední mnohem
wtší a posh^dní na dwé klaný. Koruna Ipyská, Slalo-
ná. Tyinky 4, z dola koruny wyniklé, kiwé, na konci
sklitnené; prašniky podlauhlé, po kraji siln wausaté.
Mliziia na dwé klaná. Tobolka 2pau/,drá, 2chlopná ; pro-

bradka se ro/.poliijíci a polowikama na chlopn pi-
rostlá; pauzdra I

—
'isenienná, semena na držátkách há-

kowitých, wzcstaupawých.
P. vitkliij. A. mollis /ví>/. Lam. t. .500. y. 2. Diet. se.

nat. ad. 3. /, 38. Akant I. Mat. Háj. 102. Nedwdí pa-
zneht I. Mat. IFfi. 225. Koen mnoholetý ; lodyha pí-
má, Vil— 2' wysoká, oblá, Ijsá nebo pýitá, jednoduchá,
bezlistá nebo pod klasem s nelvolika malými lisly ; listy

koenovvé 1— h/,' dlauhé, Irapíkaté, hluboce prolisené :

úkrojw podlauhlowejilých , ostrých, chobolnato/uba-
tých, po kraji a po zebrách šerpiwaunké štélinanu krát-

kými, skoro pitlaenými ; listy lodvhowé hebenowit
prolisené, úkrojw auzkých , pí/.ubatých, hrotitých}

postraimí 2 píei ...
ponažlullá. na dolením dílu chruplawém a obzwlášté na

lirdlc hutiatá ; tobolka delší l", erwenawé hndá, lesklá.

— Na pažitech a místech kamenitých^ wlhkých, pod
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kowíni w Ewrope jižné. Kwte w kwtnii až do lip.

na. If.

HfQ pkný list byla jest ohlíbenau rostlinau dáwnýili Rekw a
Kfmanijw; listdn jejím jsaii ozdobeny niakowice slaupúw korinthský<h.

C<'I.'i oplýwá sfawaii sliznataii, lepkawau, a tudyž koen a naí pote-
Imjí k obinPkowání, proti zp^leuináiii, též proti projinn, kašli a

iirwotokii.

SmatatkA' Thunrergia. Thunbergir.

Pokryvvka 2liipenná. Kalicli mnohem kratší, rozdlený
na 12 ástek šídlovvitých. Koruna xwonkowitá : kraje- 5-

laloného, nestejného. Tyinky 4, dwojmocné. Cnlka s

bli/nau 2lalonau. Tobolka zobanitá, !2pauzdrá, pauzder
2semenných; držátka : lalky dužnaté.

S. ivonnd. T. fragrans Roxb. t. 67. Bol. rep. t. 128.

Ke pnuly, podobný našinskému opletníku plotnímu;
rówy lysé, oblé; listy stííné, apíkalé, podlauhlé, ko'

pinalé, zakooité, dole málo srdit wykrojené a píro-
hatozubaté, jinak celé, lysé: apík oblý, kratší listu;

kwty stíné, ojedinlé, úžlabíkowé; stopky lysé, oblé,

Jkwété, kratší listu
;
pokrywka lysá : lupenuw 2 poddutých,

podlauhlých, zakonitých ; koruna pízwonkowitá : trub-

ka zdélí pokrywky wnéšné, kraje o á uštech širokých,

nkdy na konci maliko wykrojenýeh, petupýcb, dole

zaužených, jakoby w nehet ; tobolka zakulalélá, pružn
náhle pukající; semena s welikau dutinau jako chebule.
— W [ndii vvvchodní podle ek, též w zahradách, kdež-
to poád kvvle \.

Celá rostlina woti/ a už/wá se k posilnaí.

DWOJAKA, RuRLLIA. RuRLLlp.

Kalich ódílný, stejný. Korimn nálewkowilá : kraje

na patero klaného, pístejného, rozloženého. Tyinky
-í, dwojniocné. Pr.išníkv 2pauzdré. Tobolka mnoho-
scmenná, pehrádkau prirostlau ; semena mnohá, pode-
pená držátky.

D. bulwatá, R. tuberosa Lin. Gentianella Sloan>

J. t. 9ó. /.I. Koen složený z bulew hluboko do zem
wnikajících, a wypauSti lodyhy zelinné, -i hrané, mrtnaté,
8— 10" wysoké, blawé, jednoduché nebo málo wlew-
nalé; listy stíné, apíkalé, wejité, wraubekowané, pí-
lysé, asi 3" dlauhé, l'/V' široké; apíky pýité ; kwty
úžlabíkowé, na stopkách 2" dlauhých anebo delších,

1-, nkdy 2kvviých, dole opaienýfh listenoma stíný-
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nia, kopinatýina, ostrýma ; kalich o zubech b, šídlowi-

tých : koruna bled modrá, králce Irwající: trubka s ú-

síím zwonkowit rozšíeným, kraj o 5 lalocích nestej-

ných, rozloienýcli ; tobolka príhomolowitá, 1" delší,

wcbuí pružná a semena ro/.irušující , což na zaátku
dcšinv se *tá\vá. — VV hájích na Jamaicc. Kwéle w
prosinci a únoru. '4-.

ChIí na jest lioká a ostrá, a psobí dáwení, protož jako

ipekakiianlia iižíwá se proti aiiplawici ; též se potebuje na rány a
wcdy.

D. ivijkrajowatuL R. repanda Lin. Prunella mo-
lucca fíumph 6. f. 13. y. B. Bylina plaziwá

; lodyhy ni-

owitó, klaubnató, hladké; listy stícné, apíkaté, kopi-

naté, tupé, lysé, tup a nestejn zubaté ; klasy úžlabí-
kowé, stopkaté? kwty stíri; listeny árkowité, krat-

ší ; kalichy osinatochlupaté. — Na Žáw. Kwte po-
ád. "M-

Potebuje se w lékarstwí.

BezlapaCka. Bakleria. Barlerib.

Kalich 4dílný, stejný. Koruna 2pyská, óiaioná.

Tyinky -í, dwojmocné, dolení 2 mnohem kratší. To-
bolka -i hraná, 2pauzdra, 2semenná. Semena bez dr-
zá tck.

li. jczatá. B. Histrix. Lin. Hislrix linmpk 1. t. 13.

Lodyha prutnatá ; rozhy pitwerohrané ; listy nejcelej-

ší, kopinatovvejité, obak lysé ; trny jednoduché, dvvoj-

atné, sedawé, rownowážné, wynikaji z úžlabíka listo-

wého. — VV indii uýchodní.
Pazuiušky w lékastwí potebují.

B. znoienolrnaíd. B. Prionitis Lin. Coletla - Veetla

l\h(C(l. 9. /. 4 1. Ker 2—V zwýší, kmen a rozhy oblé,

s trny úžlaliikowými, znoženými, dwojcatými nebo pt-
catnýiiii, pi-jmými, peo.>trýn)i, tuhými, žlulawými ; listy

krátkoapíné nebo sedawé, 2— .)" dlauhé, 1 — 2'/? širo-

ké, eliplinokopinaté, obak siln zaužené, ostré, hrotité,

celé, po kraji a na rubu plrillaen chlupaté ; kwty
tižlabíkowé. sedawé) po 2— 4 peslenné, hoení klase-

né ; listeny ko()inaté, šídlowiiokolcaté ; kalich uštuw wej-

citýcli, kolcem ukonených, 2 wnitiní árkowitokopina-
té { koruna I" dlauhú, žlutá, trubka její dole kulowat
ro/.šíená, ušly podlauliléf naped /.aokrauhlené, ncjdo-
Icjsí wztažený, oslalní podhuulé ; wnšné dwé tyinek
pejiuenii •, tobolka wcjcowilá, zakonila, po švech po-
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posmaknutá ; semena 2, wejilá, hndá. — W Indii

wýchodní. Kwte w lipnu a srpnu. % *

Lisly žwýkají jako betel. Šíáwu w lékaíslwí užíwajú

ád 163.

BUBLINATKOWITÉ. LENTIBULAItlEAE.

Kalich prostý, 2lupenný nebo na patero klaný, stá-

lý. Koruna podplodní, 2pyská, asto šklebiwá, ostriiž-

natá. Tyinky 2, z dolejška koruny wyniklé ; prašníky

Ipauzdré. Wajeník Ipauzdrý, ninohowajeCný. Cnlka
konená ; blizna 2pyská : pysk hoení pekrátký, nkdy
nepatrný. Tobolka Ipauzdrá, chlopnmi nebo nepra-
wideln pukající, mnohosemenná. Semena na semenici

prosté, kulowaté, bezbílené. Kel rowný, nkdy bez-

dložný.
Byliny wodn( nebo baiinf. Listy strídawé (preslenné), asto

ružowite rozložené, jednodiiclié, celé nebo štStinowit rozdlené a

pucliýríCky nesaucí. Kwty obojaké, na konci stopek a stwolw oje-

dinlé nebo hroznné.
Sein náleží asi 100 rodfiw íwe 3 pokoleníd!)* rozlosowanýdi

po wšech zeniS díledi a pásinecli ; wSiide ale jsaii roztrauseny. Nej-

wíce jich roste na Nowéni Ilollaodu a w teplejších kontinádi Ameri-
ky sewerné. O wlastuostecli jejidi nic neznáme.

TuCnice. Pingoicula. Fettkraut.

Kalich nestejn Sdílný, 2pyský. Koruna tlamatá,

ostružnatá: pysk hoení kratší, wykrojeny, dolení na tré

klaný. Prašníky okrauhlé, napí* pukající. Cnlka pre-

krátká; blizna nestejn 2epelná, prašníky píkrýwající.

Tobolka dopola 2chlopná.

T. obecná. P. vulgaris Lin, Schk. t. 3. Reichcnb^ ic.

t. 84. Koen mnoholetý, mrcasatý ; listy wšecky koe-
nowé, ržowit rozpoložené, sedawé, wejité nebo elip-

tinookrauhlé, po kraji podwinuté, bled zelené, šawau
mazawau z chlupuw krátkých, proswítawých wymšenau
potažené ; kwty na stwolu 3—5" wysokém, pímém,
konené, ojedinlé, nií; koruna fialowá, na patrách b-
law huúatá, opatená ostruhau šídlowilau, dost row-
nau a koruny kratší; ušty korunowé, podlauhloobwej-
ité, odstálé. — Na lukách rašelinatých Ewropy prosted-
ní a sewerné až do Loparska. Kwte w kwlnti až do
hpna. H-
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Sáwa listní sráží mléko a Clowkn prý inorí neest ; druh-
dy list se potrebowal k powlownéimi ištní dolein. Owcím prý
škodí.

BBLINATKA. UtRICULARIA. WaSSKRSCHLAUCH.

Kalich 2lupcnný. Koruna šklebiwá, oslružnatá,

skoro beztrubá; pysk hoeni kratší, na dwé klaný; do-
Icni nerozdlený, s patrem nejícím. Prašniky Ipau-
zdré, spojené, šlrbinau na dél pukající. nlka krát-

ká ; blizna pínestejn epelatá. Tobolka ncprawidel-

n pukající.

B. obecná. U. vulgaris Lín. Schk. 1. 3. Fl. dan. t.

138. Dici. se. nat» atl. 3. t. 21. Lodyha ponoená nebo
wzplýwající, niowitá, 1— 2' dlauhá, bezkoenná, obdálne
ncti'wnatá ; listy stÍM'dawé, wsestranné, obwodem wcjité,

n)nohokrál wyilplané: iikrojw wláskowitých, obdáln
a peautle kolcatobrwitých, skoro ze žíly sestávvajících,

mezi nimiž jsau mechýriky úkosn wejcowité, smáknu-
té, tuhé, skoro rohonité, na konci zatlaené a opate-
né chomákem (— 2 ze wláken štotinowitých, ukrojum
lislowým podobných, kratších ale ; stopka obyejné je-

diná, pímá. 8— 10" dlauhá, porostlá šupinami obdálný-

mif wcjitými, blanonitými, i takowými též listeny, a

nenauí hrozen z 5— 10 kwelw ; koruna co žlautek

žlutá, ostruhy homolovvitó
,

pysku hoeního co patro
dlauhého. — Wc wodách stojatých skoro po celé Ew-
ropé. Kwete w erwnu až do srpna. "4-.

i'ii«-|i5'íky , mající pod koncem ŠtSrbinii zawitelnau , jsau

|ii-d kMi-tním naplnny Sf.iwan woduatau ; když ale rostlina kwésti

má, naplní se w/dtidiem, fíiiiž lodylia drfwe ponoená na powrcli

wody wytone a stopku nad wodu wypustí. Když kwtení dokontíeno,

rostlina opt se potopí, protože purJi^íky naplní se wodau.
Druhdy se potrebowala na rány, wedy a proti obtížaostein

moowýrii ústrojiiw.

Rád 164.

PODLÉSKOWITÉ. PRIMVLACEAE,

Kalich prostý nebo pcídko na wajeník piro-
stlý, na patero klaný nebo 3dílný. ídko 4—ó— Tdílný,

stálý. Koruna obyejné podplodni : kraje 4— h— 4dil-

ného, peídko žádná- Tyinky 4 — 5— 1, z koruny wy-
nikié, a ped jejími ušty postawcné, nkdy Ibratré, n-
kdy s nitkami neplodnými slidawé. Wajeník Ipau-
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zdrý, mnohowajený. nlka I ; biízna celá, lupá nebo
hláwkowitá. Tobolka 4— 7chlopná, ídko ohíznulá (pu-

štíka). Semena šlítowilú, na tlusté semenici kolem do
kola pipewnná, bílenatá. Kel rowny, na pi nebo
na dél položený, koínek rznosnirý.

Zeliny, byliny nebo polokre. Listy stííCné, pfesIeneHc nebo
strídawéj asto wšecky koi^enowé, obyejn celé, bezpalisté. Kwty
obojaké, skoro wždycky prawidelné, úžlabíkowé nebo konené, oje-

dinlé, ^hromadné, hroznené, okolicené, asto stwolem podepené.
Rád ten obsahuje po tu dobu asi 200 rodiiw {w W—"25 poko-

lenícli), jicližto nejwtši množstwí náleží pásmu sewernéinu, nifrnéuui

a studenénui a to hlawn w starém swetŠ, kdežto od pomoí až k

mezeni wnosuežným sahají ; w krajinách nieziubratníkowýdi jakož
i na jižné i)olokanli poídku se nacházejí. Prwky swými málo jsau wy-
znaCeny ; w nkterých nacliází se prwek obzwláštní, tkawý, ostrv',

}ehož ale ni/>dá nemají tolik, aby byly jedowatýnii. Užitok w hospo-
dáství, emeslech a lékastwí welnii skrowuý. Muohé jich ale jsau

ozdobau horní kwteny a zaiirad jarního asu.

Podléska. Pkimixa. . Pimel.

Kalich zwonkowitý nebo trubkouitý^ na palor(j kla-

ný, prostý. Koruna epicowifá nebo nálewkowitá: trub-

ka wálcowitá, rozšíená, kdežto tyinky wynikají ; kraj

na patero klaný ; ústí šupinami zawené nebo prosté.

Tyinek 5, prostých. Tobolka ipauzdrá, mnohoseinen-
ná, Schlopná, nkdy chlopnmi na dwé klanými 10-

zubá.

P. obeauL P. oíTícinalis Jafq. FL dan. t. 4!i3. Hajpi.

3. t. 34. Diisseld. 9. 1. 1. Bukwice bílá I. Mat. Háj,

348. h. — JVel. 4n. c. Podleška, dnawá, šlakowní

nebo mrtwiná bylinO) kropáek, petrvv klí, prwnika.
Koen mnoholetý, jakoby ukausnutý, pauštjicí mnoho
mrcas dol a wzhru listy a slwol ; listy wejitó, ei-
tozejkowané, po kraji pípodchliplé (zmládí podwinutéj,

swraskalé, zponenáhla nebo náhle w apík ztenené, na

rubu jakož i slwol a stopeky plsnaloaksamitnaté ; slwol

ojedinlý nebo nkolikerý, lisJu delší, M?— l' wysoký,

pímý; okolik konený, 5— I2kvvlýj pokrywka z lupe-

nw okrauhlých, šídlowil ukonených ; kwty nachýle-

né ; kalich bitkohraný, obšírný, skoro zdélí trubky ko-

runowé: zubw wcjitých, krátce zakonitých; koru-

na ^\k dlauhá, wonná : kraj prohlubený, jako koílíko-

witý, podlé ústí s ó šafráno\výn)i skwrnami, uštuw okrau'

hloobsrdilých, trubky bled žliiié nebo blawé, u pro-

sted anebo nahoe baaté, jelikož tyinky z prosted-

ku nebo nahoe wynikají ; nlka kratší nežli trubka

nebo delší. — Na lukách, w hájích a lesech ídkých
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nejwtiílío dílu Fwopy a Afriky sewerné. Kwte w du-
bnu ai do kwlna. H*

P. irytvýšcnd P. elalior Jacq. Trallin. Arch. l. 411.

Hukwite bílá H. Mat. Haj. 349. — IFiL Ml. C. Podo-
l)á se \v wiiein pedešlé, snadno ale rozezná se kweleiii

wliíni, sirkowýn), ídko erwenýnj, ne\vonn}'m, kiajeni

kurunowýin rozloženým , plochým a ústím bezeskwr-

ným, nkdy toliko žlautkowé obraubenym, ušly kalichu

bitkohranalého wejilými, zakonitými. — INa lukách

lesních. Kwéte téhož asu. '4-.

OI>e diilidy se potebowali w lékastwf. Kwty prwniho rodu
slaiižf co tlié píjemné, akoli jelio lid toliko sprostý iižíwá. V\ e

iSMédúrli dlají s iiicdeiit nebo cukrem a wodaii tiápuj pífjemn)', wf-
iiiiwitN. Druliý rod u nás ol)yCejne w zaliradádi se sází, a k obrii-

Imjwúiií zálionkiiw slauží, kdežto nabjw^ kwfitiw jeste wetSícIi, doce-

la íiTwenýcIi anebo žlut a Cerwen strakalýdi, nkdy také i kali<li

.se welmi zwlsuje, zabarwuje a wzczrení koruny nabýwá (F. elat.

< .ilycautlia lliZ/i/.)

I\ ausko. P. Auricula iLm. Jacq. ausf. t. 413. Med-
wdí auško Mat, JTíl. 3'>8. C. Aurikulc. Koen nuio-

holetý wypaušlí lodyhu na vvetwe nizaunkc w irs spoje-

né rozdlenau; listy ohwejilé nebo radji podhiuhlé,

tupé, vv široký apík zauiené, zubal pilowané nebo pií-

cele, tlusté, kožowilé, zsinale zelené, obak rozlraušen
po kraji hust poseté žlázkami pedrobnýnii, ncjkialšcji

no/kaivmi ; slwol 3— O" wysoký, nahoe, jakož i okoJik

(stopky a kalich) blomaunatý, nesaucí ó—25 kwtiiw
pímých ;

pokrywka lupenw mnohem kratších nežli

stopky, wcjitých, tupých, kalich zwonkowitý, oblý, okát
kraiší trubky korunowé; koruna '4— l" dlauhá, (pwo-
dn) žlulá, wónná : kraj */i" široký, plochoro/.loženy,

ušlw obsrdilýclí, okolo ústí s kruhcn« blomaucnatým,
iriil)ka nížeji nebo wýše baat rozšíená, podlé nižší-

ho nebo wyššího wýniku lyinek j nlka u nízkotyin-

kowých jest krátká, u wysokotyinkowých ale delší. —
Na Alpách a Podalpi, nkdy až do rowin sestupuje \v

Kvvrop prostední. Kvvle w rowinách w dubnu a kwl-
nu, na horách w erwnu a lipnu.. H-

Aurikule jest wíibec oblíbená kwtinu, jižto milowníci weliké

množství odrodkíiw (buwují, kt*iré barwau koruny narbowau n lisiíiit

N\(re mén maurnatýin b« rozeznáw^jí : drulidy ji putebuwali pruli

ka.Hli a sucliotitiám.

PUCHÝBEK. AhDHOSACB. AlAllN98CHILr>.

Kalich na patero klaný ncl)o ózubý. Koruna re-

picowiiá nebo nalewkowiiá : Iruhka wrjcouila, nahoe
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zlsnná, w ústí šupinami krátkými opatená. Tyi-
nek 5. Wajeník 5- nebo mnoliovvajen}/ Tobolka ó-

chlopná.

P. nrjwílsl. A. maxima Lin. Jacq. anst. t. 337. Ko-
en letní, jednoduchý ; listy koenowé na zpsob ržic-
kv rozpoložené, k zemi pitlaené, elipliné nebo kopi-

nalé, zubaté, ostré, w apík široký, krátký zaužené, asi

3/4

—

\" dlauhé, */2— V*" široké, lysé nebo ídce chlupa-

té chlupami klaubnatými ; 2 koene wyniká obyejn n-
kolik stwolw pímých, asi í

" wysokých, jakož i okolík

4— Hkwtýcli, chlupatých; pokrywka z lupenw 4— á, li-

stm koenowým podobných, menších ; stopky kalichu

delší; kalich asi 4" dlauhý: trubka zwoukowiiá, hust
chlupatá, kraj uštw kopinatých, delších koruny bílé ne-

bo erwenawé, s šupinami ústními žlutawými; tobolka

mázdrowitá, w kalichu zwelielém. — Na rolích a po-
lích Ewropy prostední. Kwte w kwlnu. O.

Maliko jest cliuti ostré, a druhdy se užíwala w lékaství ku
IinÚDÍ na mo.

KeBRATKA. IIOTTONIA. WaSSERFEDBR.

Kalich Gdílný. Ostatní jako u podlések.

R, bahni. H. palustris Lin. FL dan. t. 487. Schk.

t, 35. Wodní ebíek II. Mat. JFel. 415. Z koene
mnoholetého, mrcasatého wychází lodyha pímá, jedno-
duchá nebo nahoe na wtwe jalowé, peslenné rozd-
lená, oblá, dutá, ponoená; listy slíné nebo peslen-
né, sedawé, hebenatoprolisené, 1^2" dlauhé, úkrojw
árkowitých, ostrých, nejcelejších, náramn málokdy
zauhkowaných nebo na tré klaných ; z konce lodyhy
wyniká jako jeho pokraowání hrozen wynoený, pímý,
tebas !'/«' dlauhý, složený z peslénkw 4— 3, obd.d-
ných, peautle pýilý

;
pokrywka pod každým peslén-

kem složená z tolikéž lupen árkowirých, osirých, dií-

we odstálých, pak schnutých ; stopkv dwnkrát delší h«-

penw pokrywkowých, za kwteni odstálých, pak plo-

donosné sehnuté, mnohem kratší lánkw, lk'vté; ka-

lich uštw árkowitých, tupých; koruna mnohem delší

kalichu : trubka zdélí kalichu, žlutá, kraj rozložený, bí-

lý nebo ponaerwenalý : ušlw podlauhlých, wykrojc-
ných ; tyinky bu wynikají z ústí anebo z prostedku
trubky ; nlka prwních jest kratší nežli trubka, dru-
hých ale skoro pldruhakrát delší ; blizna hláwkowitá

;

tobolka wcjcowitá. — We wodách stojatých anebo zpo-
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wnu. "4 .

KrUHATKA. CoRtUSA. tiÁRBNUHRLEINi

kalich ódílný. Koruna nálewkowitá : truhkn kíáU
ká. Tyinek 5, wynililydí z úslí ohklíeného kraužkein.

Wajeník ninohowajený. Tobolka 2clilopná, chlopní

na konci na dwé klaných.

A', ziipadní. C. Mathioli Clus, I. p. 307. Jncq. rar.

t. 3?» Coriusa Mal. tt\L 3 i 7. Koen mnoholetý, niica-

sátý, ernohndý, wypauští listy a stwoj ; listy na apí-
cích tebas O" wvsokých, iídce chlupatých jsau okrau-

hlé, srdit wv krojené, 9— I Olalonosl íhané, pilowané»

2'/V' dlauhé, o nco málo širší, pýiiip, pak olysající

;

stwol tebas l' wysoký, pítný, docela nahý, oblý, ídce
chlupatý, Dsaucí oko'ík z 8— Vl kwtinv na stopkách,
wnšných mnohem delších; pokrywka z lupenúw kopi-

natých, na honci zubatých, kratšícli nežli wnšné stop-

ky; kalich do póla rozštípený na ušly kopinaté, ostré;

koruna kalichu dwakrát delší, naohowá, wonná: uštriw

wejcitých, tupých; tyinky sahají až k poátku uštvr
korunovvých ; nélka koruny delší s bliznau malíkau,
hlávvkowitau ; tobolka wcjcowitá, nlkau stálau opate-
ná, — Na míslech wlhkých podlé potokw a bystin w
údolích alpských a podalpských liwropy prostední.
Kwtc w kwlnu a erwnu. "4-.

Listy mají dmt liokaii a zápudi siln\ ; dniliilj se potebowaly
na rány a proti nediiliniii Ij.strujíiw iiiocowýcii.

DAÍPATKAé SoLDAMELLA. ALPBMGLUCKCIIBN.

Kalich ódílný. Koruna nálen-kowitozwonkowitá

:

kraje na pateríj klaného, s ušty na mnoho klanými. To-
bolka na konci obríznulá a wíkcm opadlým mnoho-
zubá.

D. honu. í>. alpina /.///. ./c/íy/. uii.sl, í. 13. Sckk.

33. Mat. Wel. J40. D. Koen mnoholetý wypauští listv

a stwol ; listy nejlysejší, píokrauhloledwinilé, sotwa 1

'

široké a s'*" dlauhé, po kraji p(jdchli|)lé, nejcelejší nebo
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nachýlené; kalich lysý, uštw koplnaiydj, tupých; ko-

runa modrá, kalichu jlkrát delší, uštw do póla saha-

jících, a do polowice na dípy árkowité mnoliokla-

nych; tyinky do plky korunowé sahají: nitky o polo-

wiku kratší, prašníkw dole zakulacených; šupiny ústní,

zdéli tyinek ; nlka bu z koruny umící, bu její

délky. — INa Alpách až k wnému snhu. Kwle w
kwtnu, u wného snhu tepruwa w jeseni. "M-.

Jindá se potebowal k powlowoéwu poišowání doletu.

D. chlumní. S. montana IVilld. S. alpina Schmidt.

Podobá se pedešlé, tulikože wtší a silnjší, kwty ale

stejn weliké ; listy píokrauhlé, povvrchn a obdáln
zejkowané, pes 2" široké ; stopky pýité chlaupkami na

konci kejowitými ; koruna modrá, do póla rozklaná na

ušty a tutéž dopola na dí-ípy ; tyinky sahají dále nežli

do proslved koruny, a nitky jejich jsau dwakrát kratší

prašníkw. — Na rašelinách chlumních po Ewrop pro-

stední. Kwte w kwtnu a erwnu. 11,

Užitek pedešlé.

BOŽSKOKWT. DoDECATHEON. GoTTERBLUME.

Kalich na patero klaný, podhnutý. Koruna kolo-

witá, ódílná, podhnutá. Tyinek 5, z iruhky korunow
wyniklých, díwe w slaupek spojených; nitky dole roz-

šíené, srostlé, a mezi sebau po zubu mající. Tobolk.i

podiuhowatá, 5 zubami pukající.

B. wirginský. D. Meadia Lin. Lam. t. 09. Schk. f.

34. Bol. mag. t. 12. Maedia Tre^v Ehr. t. 12. Koreu
mnoholetý wypauští listy a stwol ;

prwní jsau kopinaté

nebo elipliné, tupé, dole w rapík zaužené, po kraji

nestejn drobn zubaté, (5" dlauhé a sotwa \^\z široké,

wšude lysé; stwol tebas 1' wysoký, pímý, oblý, hlad-

ký, lysý, dutý, nesaucí na konci okolík mnohokwtý

;

pokrywka z lupenw wojitokopinatých, ostrých, mno-
hem kratších nežli stopky tebas ó" dlauhé, oblé, nej-

lysejší, nesaucí po jednom kwtu nachýleném ; kalich

pes polowiku rozklaný na ušty kopinaté, ostré, pod-
hnulé; koruna pkn bled erwená: uštw árkowiio-
kopinatých, ostrých, podhnuých, asi 8" dlauhých ; ly-

inky asi 4'" dlauhé, pímé, s prašníky žlutými, mno-
hem delšími nitek- — Podlé ek a na místech stinných,

we Wirginii. U nás w zahradách. "M-.
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BrAMRORÍK. CyCLAMES. ERDSniKlBR.

Kalicli zwonkowitý, Sdílný, prostý. Koruna kolowi-

lá s trubkau krátkau , zwonkowitau, krajem Sdílným,

podhnutým. Tyinek ó, nejdoleji t Irubky koninowé
wyniklých, prostých. Tobolka Ipauzdrá, mnohosemenn.,
bchlopná.

B. obecntj. C. europaeum Lin. Jacq. aust. t. 401.

Schk. 1. 35. Órech swinsky Mat. Háj. 149. b. Wel 185.

C. SwiMský chlebík, twarožina. Koíen z oddenkii zple»

štilokulowatého, J -2" w prmru širokého, wypaušlí

dol penmoho dhiuhýrli mrcasw a wzhru nkolik
nebo jednu lodyhu podzemní krátkau, u/lalau, na hoe
nkdy wievvnatau, a z konce listy a slwoly nyhánjící

;

listy pedlauhoapíkaté, okrauhlé nebo wejité, ukone-
né špidlíkcm pekrátkým, podhnutým, po kraji wykra*
jowan nebo drobn zejkowané, dole chobotem ostrým
hluboce srdilovvykrojeoé, lysé, na líci syt zelené, pá-

skem bélawým popodál podlé kraje bžícím znamenané,
na líci nachem nabhlé 3 a[)íky alespo dwakrát delší

listu, píedrobnými žlázkami jikoby pýité ; slwoly (rad-
ji stopky) pímé, 3—7" dlauhé, Ikwté, na konci há-

kovvil sehnuté, plodonosné skraucené ; kwt odwislý,

wonný ; kalich uštw wejciiých. ostrých, zaubkowaných;
koruna rzowá, okolo ústí celého, nezubalého tmawjší,
nkdy celá bílá : uštw ostrých. — \V hájích a kowi-
šlích J^wropy prostední teplejší, obzwlášt na pdé
wápenné. Kwle w sr()nu až do záí. '4-.

Biiiwa jclio er^twú jest sli/natá, puk ule liokú a trjiká i ná-
siln iiorišdijt; liortMii .i itoleiii; sus)-n(ii) ale po7.l)ýwá swé pnulkosti

a iiiira/.piiá iiiiVAe se jísti majfr (Imf laliodnaii. Druhdy w léka-
8twi byla wJ2enýiii |)roslredkt>iii waitr a wu. Prasata prý ji ráda
žeran.

Drchnika. Anagallis. Gaochheil-

Kalich Sdílný. Koruna kolowitá s Irnbkau pekrát-
kau nebo žádnau, krajem .ídílným. Tyinek á z n<jdo-

lejska koruny wyniklých, prostých. Tobolka obí/nulá.
1). cfrwtná. A. arvensis Lin. Schk. 1. 3tí. llayn. 2. /.

8'). Dilsscld. 6. t. 20. A. phocnicea í^ntn. Kuímor sa-

mec Mat. Háj. no. —- ircL 200. C Koen letni mrca-
saloweievvnatý ; lodyha wtewnatá, rozestená, slín
wtcwnatá, oblá nejlysejší; listy slVínc nebo trojnalé,

sedawé, wejité, tupé, nejcelejší, .Siilé, nejlysejší, 8" dlau-
hé, 4"' široké ; kwty úžlabíkotvé, ojedinlé, na stop-

- 18*
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kádi listu 2—3krát delších,' pímých, pak ohiaukmviiS
podhnutýcli; k.ihch ušlw kopinatýcli ; blanowite obrau*
benýcli, ostryoh ; koruna miniowá, maliko delší kali-

chu : uštvv wrauhekowaných, žláznalobrwiiých ; tobolka
kulowatá, asi co wikew weliká , kalichu znelieného
menší. — Na polích, rolích, zelništích po celé Ewro*
p. Kwte w orwnu až do jesen. ©.

D. modrá, A. caerulea Schreb. Fl. dan, t. 1S70.
Hayn. 2. t„ 46. Kuímor samice Mat. Haj, 170. h. —
//^/. 200. c. Welmi podobná pedešlé, liší se ale tím,

že kvvty modré, nkdy bílé, že ušty korunowé wrau-
bekowané nejsau žláznaté. — Tamtéž. O.

Ohoje tyto rody jsau sliznaté a nalioklé. Druhdy se potrebo-
waly w lékastwí ; semena ii welikýcli dawcí Ii iiioíí jiry |>táky, psy
unobrž i koue.

Bazanowec, Lysimachia. Lysimachie.

Kalich ódílný. Koruna kolowitá, s trubkau krátkau

nebo žádnau, krajem ódílným. Tyinek z nejdolejška

koruny wyniklých 10, 5 wnšn}' ch kratších, neplodných
anebo 5 prostých anebo dole wíce mén srostlých. To-
bolka iichlopná.

B. pospolidj. L. vulgaris TJn. PUnh 1. 83. Hat/n. 8.

/. I). Wrbina žhilá Mal. Jfd. 331. Koíen ninoholctý;
lodylia pímá, 2— 4' wysoká, tupohraná , nahoVe žlá-

znatopýitá a latowit rozwlwena ; listy stíné nebo
po 3—4 peslonné, krátkoapíkrité, podlauhlokopinaté
nebo wejité, nejcelejší nebo píwykrajowané, na rubu
huuataunké ; hrozny sestawují latu konenau; stopeky
pímé, stídawé nebo peslenné ; kalich uštw kopina-
tých, zakonitých krátce brwilých ; koruna ryzí, u wnitr

žláznalolekowaná : uštw wejitých, ostraunkvch, nej-

celejších, po kraji lysých; tyinek ó, nitky od dola až

do prosted srostlé, mnohými žlázkami pokryté, žluté,

nahoru erwenající. — INa wlhkých místech podlé ek,
potokw a rybníkinv w nejwtším dílu Ewropy a sewer-

né Asie. Kwte w crwnu až do srpna. "^

.

Druhdy w lékastwí se podáwala. Naf slaiiži k barwení aa

žluto. Auhledná ta rostlina zasliiiiowalaby w nasidi zahradácJi

místo.

B. skropený. I.. punctata TJn. Jacq. amt. t. 30(5. Po-

dobá .se pedešlému. Lodyha pímá; listy stíné nebo
poslenné, králce iapikaté, poíllauhlokopinalé nebo wej-

ilé, pyiié. na rubu obyejn ern tekowané ; stopky

ižlabíkowé, stíné nebo peslenné, Ikwté, nejdolejší
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5 — niiwté; koruny žluté, dole ryšawé, usIliw ostiyrli,

žláznitobrwiiých ; tyinek .S, dole až do pola srostlýcli.

Na místech podobných l^wropy prostedni teplejší.

Kwte w erwnu a lipnu. "^

.

Taktéž se potebuje.

/y. penízknivý. L. nummularia /./i. Plcuk f. 8 i. Schk,

1. 36. Hayn. 8. /. 16. Penízek winulý Mat. Háj. 301. —
lf\L 3ó9. C. Penízkowá bylina, Z koene mnoholetého
wvoházejí lodyhv 1 — 3' dlauhé, tenké, slabé, položené, z

kolínek dolejších koínky wyhánjící, dole wi'icvvnalé,

lysé ; listy prekrálce apíkalé, slínc , srdiiopiíokrau-
hlé, na konci zaokrauhlen('» nebo pekrátce tupé zákon*
ilé, nejcelejší, nejlysejši ; stopky úžlabíkowé, mnohem
delší listu nebo zdélí jeho, ojedinlé, Ikweié; kwét we-
liký, pkný; kalich uštm wejitokopinatých, dole srd-

iiych, ostrých ; koruna citronowg žlutá, wn ern te-
kowaná, ušli!iw wejitých, tupých, kalichu dvvakrál delší.

— VV lesech wlhaunkych, na lukách mokrých, podlé
píkopw celé Evvropy. Kwte w erwnu a lipnu. '^-.

Clititi zakyslé, hoké a trpké, driiluly se užíwula proti pro-
JDiu, kurdjíiii a weduin

;
poiewek olejoý prý moH pilausy.

ZltKNEC. SaMOLUS. IJSGKíí.

Kalich dopola s wajeníkem srostly, na patero kla-

ný. Koruna trubky krátce zwonkowii, kraje ."Sdílného-

nejrozšíenjšího. Tyinek 10, ó plodných, ze dna ko-
runy wyniklých, uštm korunowým stíných, .5 neplod,
ných, ^wýše njezi ušty pripewnných. Tobolka óchlopná.

Ž. blalnii, S. Valerandi /./«. Fl. dan. t. ]<J8. Schk. t.

10. Koen mnoholetý; lodyha pímá, asi 6' wysoká,
jednoduchá n^bo obyejn lalowii od dola wtcwnalá,
wtwí jednoduchých, odstále piímých. oblvrh, lysých {

lisiy wšecky obwpjilé nebo podlauhlé, na konci za-
okrauhlenotupé, nejcelejší, nejlysejší: korenowé asi !'/»"

dlauhé, ','j" široké, w ržiku rozpoložené a k zemi
pitlaené, w apík obraubený, listu mnohem kratší zau-
zené, lodyhowé siíídawé, dolení kralšeji korenowýrh
iapikaté, boiení sedawé ; kwty na konci wtwí a lody-
hy w hrozny jednoduché , ídké rozpostawené, drobné,
pímo odstálé; slopcky Ikwété, asi u prosted listenem
malííkým obwojitým, lupýix opatené; kalich uštw
wejitých, tupých ; koruna bílá, kalichu dwakrát delší.

— Na lukách mokrých Kwropy prostedni a jižné. Kw*
le w erwnu aZ do srpna. T^f.

Chuti jest liúhokú a druiiilj w lékahitwf *o potebuwnl.
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ád 165.

KULENKOVVITÉ. GLOBULARIEAE.

Kalich prosty, na patero klaný, stejný nebo 2py-
»ký. Koruna podplodní : kraj diiný, obyejn nestejný.

Tyinky 4, nahoe z trubky korunowé wyniklé, s ušly

korunowými stídawé, pátá mezi nejhoejšíma ušioma
••liybuje. Wajeník Ipauzdrý, o I wajeku wisutm.
Cnélka I ; blizna jednoduchá nebo krátce 2laloná. Ho-
lénka mošnickowitá, kalichem stálým obklíená. Senjeno
bílenalé. Kel rowný, hornokoenný.

Ke, byliny. Listy stííilawé, na Iilaw koenowé tasto swaz-
kowit nasliromaždné, jednoJuclié, celé, obyCejne 3krát žilnaté, na
konci 3zubé, bezpalisté. KwfSty obojaké, obyCejn neprawidelné, na
strbaiilech luistýili, konenýili aneb iižlabííkowýcli, pikrywkatýcli, s

jžltiii iilevsiiatjin

Kvl ten obsaliuie 13 rod w t pokolení, fkteré kroiiii; 2 w
Indii a Made rostaucícii) wšecky ostatni Evvrop jižné a jirtistednt

náležejí. Hlawni prwek jest horký putišíujfcí, pro njž al« se nepo-
tebuji.

KULENKA. GloBULAKIA. KugBLBL.UMP..

Znaky pokolení jako ádorré.

A', obecná. G. vulgaris Lin. Sc/i/c. t. 21. Tralt. arch.

1. 195. Koen dewnatý, mnobohlawý, z hlaw wypaušl-
jící swazek listowý a nkolik lodyh pímých anebo wze-

staupawých, 3" — 1' wysokých, nejjednodušších; listy

koenowé dlauhoapíkaté , obwejité nebo skoro po-

dlauhle', tupé nebo wykrojené, asto we wýezu malým
zubem opatené, po kraji pícelé, llustaunké, jako ro-

stlina ostatní nejlysejší, lesklé, 3— 5krát žilnaté; listy

lodyhowé mnohem menší, stí*ídawé, sedawé, kopinaté,

neb eliptiné, ostré; strbaul ojedinlý, konený, kulo-

watý, asi 5"' w prmru široký ; pokrywka lupenw 9

—

12 stechowitých, kopinatých, zakonitých, dlauhobrwi-

tých ; koruna, prašníky a nelky swétle modré, peídko
bílé. — Na lukách suchých, pahrbcích wýsiunoých,

skalnatých, obzwlášt na pd wá{)enné, po Evvrop
jižné a prostiední. Kwéte w kvvétnu a erwnu. "H-.

List hoký druhdy k |)oci§owánf dolein se užíwal.

K. koivítd. Cm. Alypum Lin, Trati. arch. 1. 191. Du-
hám. 5. /. 41. /. 1. Hippoglossum valentinum Cliis. J.

90. Kiek 2—3' wysoký; wétwe tenké, wzstaupawé;

listy stídawé, obwejité, kopinaté , ostré, nejcelejší,

skoro sedawé, tuhé, pímé, pitlaené na lodyhu do-
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lení zponenáhla \v apík krátký se zužující; kivty rno-

dré, mnohé, konené , w slrbauly kulowalé , sedawé,

nahlauené a opatené pokrywkau ze šupin slechowi-
lýcli, hndých, pergaraenowých, brwitých ; hsteny mezi-

kwétní krátké', kopisonité, pieostré, wn dlauhohed-
wábnaté ; kalich skoro Irubkowitý, chlupatý, do dvvau te-
tin rozdélený na 5 zubiuv árkowitošídlowitých, ostrých ;

koruna neprawidelná : trubka ponalinutá, k ústí zpone-
náhla se rozšiující, kraj podwinutý, do dwau tetin
rozdlený na ušty 3, auzké, tupé; tyinky, co kraj ko-
runovvý dlauhé, wynikají z konce trubky ; nelka málo
kratší tyinek; blizna pemalá, 2dílná ; holénka wejcowi-

tá, žlutawá, hladká, lesklá. — Na škrobotinách Ewropy
jižné. Kwte w dubnu a kwétnu, pak w srpnu a záí."^ .

Lékarowé líitého wku bez diiwodii pfipisowali listinu té rost-

liny moc náramn poCišowati, a tiidyž ji jmenowali fruix s. hcrhn

fcrriliilis t. krein anebo bylinaii strašnau. To jest ale jisto, že po-

išdije, a wšak slabji nežli senncs, místo nliož w jižné Kwrope se

potebuje. Podáwají ji jiroti wodnotlnosti a obzwláŠtu proti zimnici.

ád 166,
"^

MLÉKOSEDOWITÉ. PLVMBAGINEJE.

Kalich prostý, óasý, na patero klaný. Koruna
podplodní : kraje dopola 5dílného, stejného, nebo o ó

plátcích nehetnatých ; ušty a plátky w paupti dohro-
mady skraucené. Tyinek o, ped ušty korunowé po-
stawené, podplodní nebo na nehty plátkowé pipew-
nené. Wajeník Ipauzdrý, o 1 wajeku wisícím na ho-
ením konci prodlaužcné šry pupen. Cnlek h —
I 8 tolikými bliznami. Mošnika kalichem stálým obklí-

ená, na konci chlopnmi 5 pukající nebo nepukající, l-

scmenná. Semeno bílenalé. Kel rowný, koínku ho-
eního.

Byliny nebo ke. Listy stidawé, íasto na hlawárli knenow^rli
iialilaur^ené, trsoaté, jednodurJié, celé a nejcelejSi, bezpalisté. Kwty
obojaké, prawidplné, na klasech koncr-nýib, jednndurliýcli nebo Iato«

wil ro/.wtwenNili anebo na atrbaiileib pokrywkatýcb.
Sem náleží wíce 100 rodnw (w 5— fi pokoleníili), jicliŽ nej-

wtsf ninožstwo roste w krajinádi podlé stedn/emnfiKt moe polože-
ny* ii, a na slatina* li asiatskýdi, aniž wSuk nechybují mírným pásmm
ostalnírli zem dílnw anobrž i w meziobratníkowvtli Jsaii j«jii h zaatu-
pilelkynP. W lékaistv^í málokteré a to jen mirlcin se potebují.
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Rozdluje se na dwé podadí.

i; ZUBENIKOJriTÉ. Koruna na patero klaná.

nlka I. Plod chlopnal pukající. — Powaha jejich

oste jedowatá,

V ZAíVTAHOWlTÉ. Koruna o .S plátcích. n-
lek 5. Plod nepukající. — Powahy swraskující a posi-

lující,

Podadí 1.

zuBmKomrÉ. plumbagine a e.

Mlékoseda. Plombago. Bleiwurz.

Kalich trubkowitý, 5rubý. Koruna epicowitá, kra-

je Sdílnho. Tyinek ó, podplodníoh : tyinky dole kle-

nut rozšíené. nlka 1 o h bliznách nifowitých. To-
bolka Ipauzdrá, Isemenná, na konci 5 chlopnmi pu-

kající.

M. cwropskd. P. europaea Lin. Plcnk t, 95. Sckk.

t. 3Q. Koen mnoholetý ; lodyha pímá nebo wzstau-

pawá, 1 1/2

—

\' wysoká, tuhá, brázdowanohranatá, od do-

la odslále wlewnatá ; listv stídawé, objímalo, kopinaté,

zaubkowan šerpiwé , lysé nebo pýité, hoení luptowi-

toserpiwé ; kwty na koncech wlwowých klasené; kalich

bhraný, žlázkami nozinatými porostly, nachow hn-
dý,* koruna skoro 1" dlauhá, uštw obwejit podlauh-
lych, íialow erwená nebo lilákowá. — Mezi kowím
Ewropy jižné Kwte w srpnu a záí. "4-.

Koen a na nezapáchají, ( liuf ale mají ostraui leptawaii, slin-

tání psobí a kiiži zpryskiijí ; druhdy se |)otebawaly wnC proti bo-
lení zii!>iiw, lilejum, swralni, raku, krwotoku; w nowjšídi Casci i

woitpí iižíwání bylo poruCeno (Dcntclnria).

Podadí 2.

ZAJFTAHOJFITÉ, STATICE AE.

Zawtáh, Statice. Stuandnelke.

Kalich nálewkowiiý, asnaty , nahoe mázdrowiiý,

ózubý. Koruna o 5 plátcích nehetnatých, nkdy dole

spojených. Tyinek ó, ped plátky postawených a s

nimi nejdolcji spojených. Jnlek ó, wláskowých Mošni-
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ka bezechlopná. Stwoly wétewnaté ; kwty na klssech

listenatých, jednostranných.

Z. limojíka. S. Linionium Lm. Plenk 1. 246. Reichejib,

ic. t. 751. Limonka Mat. Haj. 293. Limonka anebo do-

mnlé erwené been Mat. ffel. 'á\h. Z koene ninoho-

lelého, dewnatého pospolu wychází listí a lodyha ; li-

sty kopinatopodlauhlé, po kríiji eité, tupé, ukonené
hroleni podhnutým, 4" dlauhé ; rapíky dlauhé nékdy
Scaulowé ; lodyha /V zwýíií, bezlistá, oblá, brázdiko-
waná, asi u prosted rozdlená na wtwe u wýniku po-
depené listenem wcjitokopinatým, zakonit)m a opt
rozdlené, takže dohromady dlají wrcholík ; 3

—

\ kw-
ty zastené dwma listenoma a mezi kwty listeny ple-

wowité; kalich nálewkowitý kraje mázdrowitého, trubky

Sžebré ; koruna modrá, mnohem delší kalichu. — Na
slatinách a pomoi po Dwrop celé a Zapan. Kwlc w
lipnu a srpnu. '4-.

Ped asy potebowali koen ku stawení krwotokw.

TnAwNiKA. Armeria. Grasnelke.

Kalich, koruna, tyinky, nlka a plod jako u za-

wláhiiw. Stwol jednoduchý ; kwty w strbaul pokrywkatý
nahlaucný

;
pokrywka doliw prodlaužená w pošew

tjubkowilý, mázdrowilý.
T. ponioskd. A., mariíima Jfilld. Statice pubescens.

Koen má mnoho hlaw wypaušljících hustý swazek lislCi,

ímž rostlina dlá hustý trs ; listy auzce árkowité,
okrauhlen tupé, lysé nebo pýilé, ncbrwilé ; z jedné
hlawy koenowé obyejn wyniká nkolik slwoliiw nej-

wíce stejn wysokvoh, 2— ílpalených a wyšších , nej-

jednodušších, hust pýilých, ano i huatých ; strbaul

polokulowalý
; pokrywka slechowitá : lupcnw wnšných

ostrých anebo lupauiikýrh, králkohrotVch, po kraji te-
penitodípnatých ; kwty králce stopcnaté, listeny ob-
wejitýini , mázdrowiiyini podepené ; kalichy dole a

po žilách pýiilé, zuhw tupých, hrotitých
;

plátkv ob-
wejité, tupé, wykrnjené a drobn zejkowané, lilákow
orwcné. — i\a l)c-c/.ích iMoe sewerného, u p. w Anglií,

Švédech, léž i podlé atlasského Moe, u p. wc Francii

jihozá]).'idní. — Kivte w kwlnu a crwnu. H*
Ito.stlina ta sl;iiii^.( w 7.alira<láili k obruhowánf zálionkfiw, k

einiiž .sf lioili Iiaiiífk:iu trsfiw «w5<"li a stwoly stejn wysokjltni,

))kn5Mii, lioin>i)ii.

7'. obfciiii. A. vulj^aris UlUd, Statice Armcria Vl.

(lan. I. IO!)-2. Silik. i, 81. VAcImi se podobá pedešlému
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rodu 5 liší se ale listy ostrými , brwiiými, stwoly oby«
ejn wyššími , 1— iVsslrewínýiDi , lysými nebo pýi-
lými; pokrywkau lupenw wnešnýcb špídlalých. — i\a

niísteoh písitých, wýslunných po celé Ewropé. Kwete
rnnohem déle, ímž také od pomorské se ro^e^ná\vá.'^-,

Jako |)edešlá slanž( k obrubowání záhoDkíiw w zaliradádi

ntšeoýcb. Listy jindá w lékarstwí se cliwálily proti projuui.

Rád 161.

JITROCÉLO^yITÉ. PLANTJGISEAE.

Kalich prostý, -i dílný, (kwtw samicích Slupenný).

Koruna podplodní, mázdrowitá: kraje na twero klané-

ho, stejného s ušly w paupéti stechowitými (kwétw
samicích bandaskowiý, kraje nepatrného). Tyinky 4»

pipewnné na trubku korunowau nebo lžko, s ušly

stíídavvé, peídko tyinka i. Wajcník Ipauzdrý, o 1

pímém wajeku, nebo 2—4pauzdrý, pauzder 1—mno-
howajených; wajeka štítowii pipewnéná. Cnelka 1;

blizna obyejn nerozdílná. l'lod: holénka Isemenná
anebo tobolka obíznutá, 2—ninohosemenná. Semena
bílenatá. Kel rowný koínku obyejné doleního.

Byliny, zeliny, i)odke. Listy strícné nebo strídawé, obyejnS
korenowé, na zpsob rže rozložené nebo swazkowite nalilauCené,

jeduodiidié, celé nebo prolisené, bezpalisté. Kwty obojaké, poídku
IdoMié, prawidelné, w klasy nebo strbauly naiilaiiené.

Sem náleží asi 150 rod (w 3 pokol<»n(:h) rozšíenýcJj po
infrnéni ])ásnui wšecli zem dflw, mezi ol)rahiiki)nia toliko we weli-

kýih wýskáih ; obzwláste jiili mnoho w krajinárli stredomofskýdi a

Americe sewerné. Koíeny a listy obsaiiiijí prwek hokj, swraskawý,

Semena oplýwají slizí : které na slatináiji a pomoúli rostau, na-

bubeny jsau solmi sodícitými. W lékastwf a liospodástwí se nepo-

tebují, w katunotiskafstsví a iíedwáboilejstwí potebuje se sliz ze

semena; z pomoískýdi dobýwají sodu ili salajku.

Jitrocel. Plantago. Wegbtritt.

Kwély obojaké. Kalich hluboce 4dílný ; laloky 2

pední nékdy srostlé. Koruna mázdrowitá: trubka wál-

cowitá, anobrž i polokulowalá : kraj -idílný, obyejn
sehnutý. Tyinky zcela dole w trubce korunowé pi-

rostlé. nika niowiiá, ukonená bliznau pýitau. To-

bolka obí/.nutá (pušik;i}, 2 — ninohosemenná, semenicí

2kídlau, pak prostau 2— 'ípauzdrá,

J. wfíší. P. major Math. Lin. Plaik 1. ó8. Schk. í.
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23. Hayn. ó. i. 13. J. wtsí Mat. Háj. 121. b. — JVel
\'\'\. C. Jitrocel, skorocél, ranocél wetší, babka. Koen
innoliolety , silny, wetenovviiý , liust mrcasatý ; lisly

wšecky koienowé, po zemi rozložené wzstaupawé ne-
bo pímé, wejité nebo elipliné, w apík náhle zaužené,
zubaté, tupé, lysé nebo roztraušené pýíité, 5—9žilé

;

stwoly neidoleji wzstaupawé, 2"— l' wysoké nebo wyšsí,

oblé, mélce l)iázdowané , obyejné zwýší listu; klasy
tence iválcowité, prodlaužené; listeny wejité, tupaunké,
kylaté, blánité obraubené; koruna trubky eliptinowej-
covviié, co kalich dlauhé, lysé ; ušly korunowé ostré

;

tyinky dwakrát delší kalichu; tobolka 2pauzdrá, 8— 12-

.sctiienná. — Na tráwnících
,

pastwinách , anobrž na
ulicích wesnifkých a míslských, po celé Ewropé, Asii

a Africe sewerných a nyní také w Americe sewerné, z

rovvin až na hory wzeslupující. Kwéte w lipnu až do
íjna. "H-.

Welikoslí se welmi nirnf.

Koen, listí a semeno potefmje lid sprostý po tu dobu na rá-
ny, proti bliawc, nedubia plicníiii, krwotokm ; semena sli^natú
dobrý zob ptaí.

J. prostedni. P. media Math. Liti. Plcnk t. 59. límfn. .S.

/. li. Dici. se. nat. n/l. 3. t. 23. J. prostední Mat. Háj.

122. — ffel. 144. C. Jitrocel, skorocél, ranocél ši-

roký, prostední. Podobá se welmi píedtšiému po jm-
ní : liší se listy králce a široce apíkaivmi, elipiiný-
mi, 7— Ožily n)i, obak srstnatýuíi, po zemi rozšíen vmi a

k ní pitlaenými , stwolem srstnatým, listu mnohcn)
wyšším, klasem hustším a kratším, solwa 2palenvm, po-
dlanhlowálcowitým, listeny wejitými , oslraunkými po
kraji blonovviiýnii ; koruna irubky Ivsé ; pauzdra Ise-

n>enná. — iNa lukách a pastwinách, až na Alpy wzslu-
pující. Kxvéte w máji a crwriu. ^.

Užitek juko pí^deMélio. Kwty píjemn wanilkau woní.

J. špíiafij. P. lanceol.ila Matli. Lin. VI. dan. t. -í^ll.

Phnk 1. 00. .1. špiatý' nebo menši Mat. ITcl. 14.i. lla.

nocél, skorocél špiatý. Též jmní pedešlých ; lisly ko-
pinaté, obak ztenené, 3—.ožilé, pízaubkowané, lysé,

rliliipaté nebo srslnalé; stwoly mnohem delší lisliiw,

l>iá/.dí)wané ; klasy wcjcowi»é, za kwétení '/i" dlauhé;
lisleny wejité, ztenenozakonilé , niázdrowiié, lysé i

kalich ušUnv poboních na hbete kýlatých, po kýlu
brwiiych anebo ly.sých. — Na lukách a paslwinách po
cele Karop. Kwéie w dubnu až do jcscné. *^-

l žitek jako pdfMýrli.
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J. pomoský. P. marillma Lí/í. FL dan. t. 2i3. Ko-
en mnoholetý, na mnoho hlaw rozdlený, z nichž wy-
cházejí Hsty a stwoly

;
prwní jsau árkowiié nho kopi-

natoárkowité, obak ztenené, nejcelejší nebo zubaté,

po kraji lysé nebo stlinkami brwiié, dužnataunké, tu-

haunké, žíábkowilé, pak ploché, na rubu nepatrn 3ži-

lé ; stwoly asi stewíné, oblé, s klasem wálcowilým,
prodlauženým, hustým ; listeny wejilé, ostraunké, máz-
drowil obraubené, skoro co kalich dlauhé ; ušty kali-

chowé mázdrowité, po kýlu zelinném bezkídlé; ko-

runa trubky huataunké; pauzdra Isemenná. — Na
slatinách, pomoíích Evvropy a sewerné Ameriky. Kwéte
w erwnu až do í-íjna. '^-.

Listy dužnaté jedí w salátu.

J. wranínoha. P. Coronopus Lin. Fl. dan. t. 272.

Coronopus ^/«/.. <?. 460. Wranínoha Mat. Háj. 124. B. —
IVel, 146. D. Kolocír. Koen letní wypauští listy a stwo-

ly ; listy obwodem podlauhlokopinaté, protisené nebo
protisenozubaté : úkrojw nebo zubúw obdálných, ly-

sé, po kraji nebo wšude srslnaté; stwol oblý, pídi

zwýsí \ klas 3" dlauhý, árkowit wálcowilý ; listeny z

dola wejilého sídlowité, pímé ; kalich ušlw pobo-
ních na zádech opatených kídlem mázdrowiiym, br-

wilýni ; koruna trubky huataunké; semenice 4kidlá

délá tobolku 4pauzdrau, pauzder Isemenných. — Wa
pomoich ewropských, sewerných a jižných. Kwéle w
lipnu a srpnu. O,

Jedí jej w salátu a tudy sázejí u wclikéin mnuzstwf. Radili jej

proti psí hesnosti.

J. hostrhalij. P. squarrosa Mnrr. comni. goctt, 1781.

t. 8. P. aegypliaca Jacif. var. t. 28. Jacq. Jragm. t, 183.

Koen letní ; lodyha dt)lc hndá, plsnalá, oblá, wlew-
natá, rozestená, pobízená; vvéiwe mnohé, siíné, wze-

staupawé ; lánky dolení nejkratší, ostatní caulowé ; listy

árkowité, nejcelejší dužnaté, žlábkowité, sedawé, brwi-

lé, ostré, po kraji tup podhnuté , šedopýité; stopky

dwakrát delší listu, plsnaté,- strbauly díwe zakulatlé,

pak prodlaužené , složené ze kwtw potrojných , w
ad 5— lOnásobné rozpostawených ; listen pi každém
kvvtu nejdelší ; ímž slrbaul kostrbatý ; kalich 4iupeD-

ný, nestejný. — VV Kgyplu a na Caciniu ostrow.
Z papela jeho doifjwají salajku.

./. blfšnílc. P. Psvllium Un. Plcnk t. 62. DUsscUL 10.

/. 19. Chuielík I. Mni Háj. 325. B. Chnielík, jinak blcš-

uík Mat. Ifcl. 387, D, wyfi. B. Koen letni, welcnowitý,
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mrcasatowtewnatý, wypaustí lodyhu pímau, 1' wysokau
nebo wyšší, wiewnatau, oblau, srstnatau; listy árkowi-
lé, ó— 3'!/' dlauhé, solwa 2" široké, ploché, tupauiiké)

nejcelejší nebo pízubaté , stopky úžlabíkowé , ojedi-

nlé, jednoslrbaulé, listu delší, chlupaté; strbauly wej-

cowité, bwníoké, asi '/?' dluuhé ; listeny z dola wej-

itého šídlowiié , vvnšné co strbaul dlauhé ; kalich

uštúxr stejných, kopinaiych , zponenáhla zakonitých;
koruna ušlúw wejitDkopinat} ch, tence zakonitých, o-

strých ; semenice "^kídla í semena podluhuwatá, lodko-
witá, leskle hndá, jako blechy wyhlížcjící. — !\a mí-
stech písitých Ewropy jižné. Kwéte w lipnu a srpnu.©.

Semena weliiii sliznatú potícliují po dnes w Lewantu k léka-
ství : sliz z nitli wjilobytá slauží w barwíístwí, katunotiskastwí n
hedwábodcjstwí.

J. chmelili. P. arcnaria JV. ct Kiiaih* /. 51. Chmclílc

n. Mai. Háj. 320. Chmelík, jinak bicšník Ma(. JFcL 387.

D. wijk. A. Koen letní, dlauliv, tence vvelenowitý ; lo-

dyha pímá, ^/í— l',j' wysoká, obyejn wlewnatú, ja-

kož i listy huatá a žláznatochlupatá ; listy stííné, ko-
pinatocárkouiié, dole rozšíené, do póla lodyhu objíma-
jící, zakoníte, nejcelejší nebo pfízubalé j strbauly wejito-
elipsowiié, asi '/i" dlauhé, hust slechowiié, úžlabíkowé
na stopkách listu delších, konené na kratších ; listeny

dolcní okrauhlowejité, šídlowii zakoníte, hoení ko-
pisowii, nejtupjší; kalich ušlw nestejných, pVedních
úkosn kopislOwiiVch, nejtupjších, zadních kopinaiych,
ostrých; koruna trubky dlauhé, wálcowiié ; tobolka "^se-

menná. — Ma pískowinách blwropy jižné a scwerné.
Kvvte \v lipnu a srpnu. O.

Otl toho rodu prV sliírají semeno hleSnikowé (senien psyllii)

drnlidy w lékastwf iižitcné, nyní zfistaweno ?einesliu)i jako pedešlé.
Fr»tf>i we Fraoíii u welikéin množstwí se sází, cožby u nás nioiilo

sf dlati na pndácli pí.ofitJHi, Qeanrodn5<l>>

./. polnUnij. I». (]ynops lAn. Dfisscld. 10. /. 20. Jm-
niiu pod{)l)á se dwma pedešlým, f.odyha kowilá, \v-
levvnuiá } wlwe dole položené ; listy auzcc árkowité,
nejcelejší nebo pízubaté, jako wélwe a rozhy srstnaté {

strbauly na stopkách listu delšícli wejcowilé ; listeny ši-

rokowejité, nejdolejší šídlowité, zakonil, ostatní hro-
tité ; kalich ušlw nestejných, zadních užších, kulatých,
na k}'lu brwitých. — ÍNa místech ncobdlaných, na po-
nioich liwropy jižné. Kwlc w erwnu a lipnu. t\.

Suicno jeUo jaku pedešly Ji dwait se potebuje.



SHLUK DRUHV.

JED.NOOBALNÉ. MONOCHLAMYDEAE. APETALAE.

Okwtí jednoduché (kalich) nho žádné.

ád 168.

NOCENKOWITÉ. NYCTAGINEAE.

Okvvlí prosté, obyejn korunowité, nálewkowiié
nebo epicowité : trubka dole asto nafauklá, zelinnú a

zstáwající kraj na twero, patero neb desatero klaný,

nkdy kolem zutínaný a nepatrn zubatý, w paupii
asnatý a skraucený. Tyinek podplodních tolik co
uštw ili as okwtowých, ídce mén nebo vvíce : nit-

ky prosté nebo dole srostlé w baku mednatau, nkdv s

truhkau okwtowau dole spojené. Wajeník Jpauzdrý,
Iwajený: vvajeka kiwobžná ; nlka I w paupli hle-

mýždowii zawila; blizna hhhvkowitá, kystowit mkko-
bradawinalá. Holénka obklíená dolejškem okwtowým
jakoby skoápkau, takže plod podobný oechu. Sen)en«)

bílenaté. Kel rowný s koínkem doleníin, anebo zlo-

mený s koínkem dol smujícím, wzdycky dlohama
bílek zaobalující.

Zeliny, byliny, ke nebo stromy. Listy strcné, ideji st/da-
wé, jednodudié, peenožebré, celé a obyejné nejcelejší, bezpalisté.

Kwly obojaké, peídko jednopoblawé, úžlabkowé nebo konené,
ojedinlé nebo liroinadené, obyejn obklíené pokrywkaii I — mno-
hokwtau, ídko vvrcholiené nebo latené, a drobnýini listeny opa-
tené.

Po tu dobu znají asi 70 rod (w 13—14 pokoleníili) rostau-

cídi toliko w krajinádi iiieziobratníkowýdi a pomeznídi, olizwláštií

ale w Americe. Koeny nkterých ženau na stolici, múlokterýdi jsau

jedlé. Mnolié pro kwel pkný jsau w zahradádi oblíbeny.

Nocenka. Mirabilis. Wuííderbuime.

Pokrywka kalichowitá, Ikwtá, zwonkowitá, na patero
klaná, stálá. Okwtí korunowité, nálewkowité nebo epi-
cowité: kraje ólaloného, asnatého ; trubky prodlauže-
né a nad dolejškem bichat rozšíeným padající. Tvi-
nek ó ; nitky nejdoleji w baku mednatau srostlé. nl-
ka jednoduchá; blizna hláwkowitá. Holénka zawená we
ztwrdlém dolejšku okwtí a tudyž oech peštírající.

N. obecná. IM. Jalapa /.ím. Plcnk í. 131. Sclik. t. i i.



I24i

Rlirabilis Blak. t. 404. Koen mnoholetý, (u nás letní),

epowilý, dužnatv ; lodyha pímá, 2— 3' wysoká, nepa-

trné 4hi'aná, uzlatoklauLnalá, wtewnatá, pýíkowaná ;

hsty stíné, apikalé, srdilowejilé, zakoníte, nejce-

lejší, lysaunké; kvvly ojedinlé, úžlabíkowé, stopekaté

nebi» hromadné, konené, sedawé ;
pokrywka zelinná,

hluboce na patero klaná : ustw wejitokopinatych, o-

slrých, pÍMiých ; okweií nálewkowité, aullé, korunowilé,

n.uhowé, bílé , žluté a skwrnalc : trubka iikiát delší

obalu (I'//' dlauhá), kraj krátce blaloný : lalokw širo-

kých, okrauhlených a wykrojených, V\í' w pnmiéru ;

blizna složená ze mnohých bradawiek mkkých, kejo-

witých ; oech ernohndý, wejcouiiý, i" dlauhý, nepatrn
óhraný, maliko bradawinatoswraskalý, nahoe krátce

a lup zakonitý, dole zaužený w kruh bochowitý ; kel

weliký, w kauli dutau zkiwený a u wnit bílek mau-
naty obsahující, — VV Americe jižné. Kwete (u nás) w
erwnu až do zái. ^.

KwCtv j^-jí píkné olwírají se w noci a nukolik Iiodin po úswi-

t se zawírají : diowá se we wsedi swla dílecli pro ozdobu na za-

liradácli. Driilidy se douiníwali, ze od ní piidiází koen jalapowý ; ti»

prawda, že také poí iíliije, innoiieni slal)eji ale. W lodyliádi a listedi

má jakož i jiné rody téliož pokolení welikú innožslwí hlalí sídlo-

wll^di-

iV. soíhntá. M. dichotoma Lin. Plmk. t 139. Admi-
rabilis Jasmini rosa Clns. 2. p. J)0. Podobá se pedešlé
welmi ; lodyha tlustší, uzlatjší. listy a kwéty drobnjší,
poslední obyejn úžlabíkowé, ojedinlé, nkdy 2— '•*>

pohromad. — VV IMexiku. '^'

Kwty její rozwfjejí se již we 4 hodiny odpoledne a za^íuají

(aké wonti, tudyž Francaiizowé rostlinu jmenují fleur dc qiiatrc heu-
1 es, kMt ctyrhodinowý. Koen psobí silnji.

PonoSka. Dokrhavia. Uoerhavib.

Pokrywka nejmenší celá. Okwlí nálewkowité, as-
nalé, solwa rozklané. Tyinka 1—2—3: nitky dole roz-

šíené w baku mednalau. Nažka dolejškem kalicho-

wým zastená.

J\ srslnniá. H. hirsuta Jncq. h. ritid. I. /. 7. Hostii-

na mnoholwará a tudy rozdílná jména mající. Koen
mnoholetý ; lodyha oblaunká, srstná tá, wicc mén pýi-
lá, ba i iiuatá, anobrž i lysá, uetcwnalú, položená, 1

— 2' dlauhá ; listy stíné, wejité, na zpodin srdité,
wykraiowané , tupé neb ostraunké , hoení podlauhlé,
wšeck y ilustaunké, obak p)'riié, nebo na líci lysé, n.i

rubupyité nebo pííhuiiaté, l)lawé, naswruskalé ; stop-
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ky krátké nesaucí wrcholíky ; kwty na wrcholiku ne*

mnohé, piísedawé nebo nejkralseji stopekaté, co krew

erwené nebo nachowé
;

plody kejowité, brázdité, holé,

nebo se žlázkami nožikatými. — W Americe teplejší

na místech rumných. Kwte skoro celý rok. "If.

Koreu iioCisdije liorem a dolem ; sfáwu z nati wytlaCenau

proti žlaiitenici podáwaji*

P. pnalá. B. scandens Lin. Jncq, vind. 1. 4. Lam. t.

4. Keí kmenu Gslewíného, pímého, pewztyeného,
hladkého, wóiwí pnulýchj stídawych ; listy srditowej-

ilé, píwykrajowané, l" dlauhé, lysé; kwty po 6 na--

hromadné w okolíky stopeonaié , zelenawe žluté, li-

stenw ó okolík podporujících, sttinowitych; tyinky

2; plod kejowilý, na konci bradawinatý. — iNa mí-

stech skalnatých Indie západní. Kwte w dubnu až do
záí. 1.

K dáwcní se potebuje,

P. ztepilá. B. excelsa TFilld. B. tuberosa Lam. Po-

dobá se pedešlé ; kmen píímý wyšší nežli u pedešlé ;

listy dolení srdité, hoení wejité ; stopky úžlabíkowé
podporují okolíky s pokrywkau nepatrnau : kwty 3muž-
né, nachowé, tikrát wtší nežli u pedešlé

j
plod lysý,

erwenawý. — W Americe hoejší.

Koíen hlízowitý jedí.

PÍtÚLNICE. PlSONIA. PlSONIÉ.

Kwety prídwojdomé. Okwtí zwonkowité, asnalé,

na patero klané. Tyinek G— 10, w asách okwtowých
umících. Holénka dolejškem okwtí zawená, óhraná.

P. irnatd. P. aculeata Plam. ic. t» 227. f. 1. Liti'

Lam. 1. 861. Gaert. t. 76. Fringego. Ke 12— 20' wyso-

ký ; kmony ztlauští ramena pikryté korau hladkau,

imaw hndau , rozdlené na rozhy stíné, listnaté ;

listy stíné, tuhé, jednoduché, apíkaté, wejiiopo*
dlauhlé, obak ztenené, V\{' dlauhé, 3—i'" široké; z

úžlabíeka listního wynikají trny 2 krátké, ostré, mali-
ko podhnuté ; kwty žlutaw zelené, rozpostawcné na

wrcholícícli úžlabíkowých, jejichž stopka rozeweno-
rozsochaná, šedopýitá ; každý kwt dole opaten liste-

ny malikými, šupinowitými, skoro stechowitými , o-

strými ; okwtí po kraji rozdlené na lalokw o krát-

kých, wejitých, ostrých, nejro/.loženjšícli ; tyinek 6;

plod podluhowatý, hranatý, po hranách šerpiwý, udiC-
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kami lepkawýnii ; holénka hladká, podluliowatá. — W In-

dii západní, Brasihi. K\\í'le w hícAnu a dubnu. ^,
Obywatelfiin obtížen jest trním na 5aty se diytajícíiii a též i

|)lo(]ein) pitaulejfcíjn se na wSecko, co se ho koli dotkne. Též se

(liytá kídel, takie |)fáci petžko létajíce rukama dají se lapa-

ti. Zwaenina z koíno dobrá proti slizotokuui.

ád 169.

RDESNOWITÉ. rOLYGOSEAE.

Okwli prositi, kalichowité nebo korunovvilé, 3— 6-

dilné : ušiiiw w paupeti siechowiiýeli. Tyinek ze dna
okwlowého wyniklych, ídko na kruhu žhiznalém pi-

pewnnych, co uštw ok.vtowých anebo tohkrál wíce, bu
po jedné, bud' po dwau ped nimi poslawených, bu s

nin)i slídawých. Wajenik lpauz,dry, Iwajoný; wajecka

rownobžná. Cnélky 2— 3, ídko í, prošlé nebo dole

srostlé j bli/ny hláwkowiié, terowiié anebo kvstnalope-

rowilé. Holénka peckowitá, holá nebo stálým okvvélinj

pikryla, ídko okwélín) zdužnallým zaslíená a lim zbo-

bulelá nebo zpeckowicnolá. Semena bílku mauunalého.

Kel pírowný a osowý, nebo zkiwený a poboní, nebo
kruhowilý a bilck objímajíeí; koí'ínek wzhru >méující.

Zeliny, byliny, kie, ídko struniy. Listy stiídawé, jednodnciié,

nejcelejší (ídko rozklan/-), obyfejn s j)alisty poswovvití; srostlými

a botku blanowitau dulajícími, z mládí po krajích |>odHÍnuté ; Kwe(y
obojaké nelio jednopohlawé

,
prawidelné , w úžlabítkái h ojedinClc

iiubo klasené, hrnznrné, wrdiolifené bud' latné.

Sem náleží asi :M() rodiiw (we 'JO pokoleních), ježto rozšíeny

jsau po wsedi zemC díleih a podncbídi, z rowin pom(irsk5ch až k

\si"Cnénm snhu na horách, nejliojnjsí ale jsau w krajinách teplej-

ších podnebí mírnosewerného. W Asii jest jicli ''3, w Americe *j^,

w Kwropu i/.n, w Africe "9, w Austrálii jeSte mén. Které chemicky

js;iu wyzpjtowány , mají prostau kyselinu (obzwláStfí fowíkowau),
prwky swraskawé, osobliwé, potistiwé, t. reweíowinu a sfowikowinu,

iiarwinu žlutau, Ccrwenau nebo modrau ; semena wfibec jsau mauC-
natá. Mnolié jich tedy užitený jsau welmi w hos])odástwí, eme-
slech a lékastvkí.

StowÍK. HoMBx. Ampfbr.

Okwélí až doli (ídíln^ (filupenné): uštfiw 3 wnés-

ných wélších i klímaných. Tyinek G. pn 2 ped ušly 3

uné.šnými postawené. Cnélky 3; blizny ucliké, kyslonile'.

Holénka 3hraná, ušly okwélowými 3 uniliními, zwelicf
nymi jakoby klapkami dokonale zaklopená. Kel oblý,

dlauhý, poboní, koínku doleního. **\u f,*

11)
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*) KvvtMv obojaké nebo mnolionian/clné. CnMky prosil,

Liály dole zlenené, okraublcné nebo srdilé, oiKdv alo

slielowité, ani šípovvité. Pletich.

Š. slduiiený. U. conglomeralus Miirr. W. ^lomcra-

liis Schrih* lUiíhdib. ic. f. )ó2» R. aculus Engl. bot. /.

721. Eryihrolapaihum Mat, Wel. 131. Koen ninoholoty,

ninoholilawý 5 lodyha pímá, 1*,V wysoká, oblá, dole

hladká, nahoe prauhowaná, erwene nabhlá, od dola

ro/,dlná na wiwe vvzstaupawé, nrjodslálejsí, dlauhc;

lisly slídawé, peVídko slíné, apíkalé, nejdolejsí si d-

ilo— nebo wejilopodlauhlé, liípé neb ostré, prostí(!d-

ní srdcilokopinalé, zakonilé, nejhoejší kopinalé, Tvšt c-

ky nejlysejší, po samém kraji drobn eité; kwéty na«

hiomadné w slrbauly pesienowilé , obdálné , hslem
podepené, nejhoejší nahé; stopeky Ikvvélé, pod pro-

stedkem opatené klaubem ; ušty okwétowé nestejné:

wnšné liii podlanhloárkowité, tupé, podduté, wnitní
3 árkowiiopodlaul)lé, tupé, nejcelejší, dwakrát delší

wnéšných, dole mozolaté; liolénka trojhraná hranami
tupé obraubenými, lesklá, bled hndá. — VV zarosili-

nach wlhkých, po Ewrop prostední. Kwle vv hpnu a

srpnu. H-
Koen barwí na žluto a w lékárnách býwal pod juicnein yhAkv

Inpaíhi nculi.

S. lesní. R. sanguineus Z/m. R. Nemolapathum Jfallr.

Pletich. Podobá se pedešlému welmi. Wtwe pímé,
j)ímoodslalé ; listy nejdolejší srditopodlauhlé, tupé neb

ostré, proslední srditokopinaté, zakonilé; peslénky
wšecky nahé nebo nejdolejší toliko listem podepené;
ušly okwtowé vvnilni árkowitopodlauhlé, tupé, nej-

celejší, s jedním mozolatým. — W hájích wlhkých po

Ewrop prostední. Kwte \v lipnu a srpnu. H*
Koen wíetenowitý u wnitr bled žlutý inají w lékárnácli (La-

pathuui acutum)- Jeden odrodek jest celý zelený, druhý ale po lo-

djze a žílách i žel)rácb krwawý.

S. íapolislý. R. obtusifolius Lm. Rcichenb. ic./. ó50.

Koský šowík Mat. Jfd. 13 J. Pletich. Koen mnohole-

tý ; lodyha pímá, 2sle\TÍná, prauhowaná, nahoe w-
lewnalá'5 listy dolení srditowejité, apíkalé, tupé nebo

ostraunké, tebas 1' dlauhé, 4" široké, prostední srd-

itopodlauhlé, ostré, nejhoejší kopinaté, ostré, krátko-

apíkalé ; hrozny bezlisté, peslénky odlehlaunké; ušly

okwtowé nestejné: wnšné árkowitokopinaté, dwakrát

kratší wnitních wejitokopinatvch, síCkowaných , dole

aaubkowaných, na plodu zweliených , wejilolrojú-
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hlých , mozolalých, dole zubatých zuby trojiíhI>'nii,

zakoniiymi a šídlowitymi, na konci zakonilo, nejcelejší

tupé; liolénky obrané, bsklé, bled bnedé. — INa lu-

kácli , okolo wesnic po Ewrop. Kwéie w lipnu a

srpnu. '^^.

KoeD jako pedešlého se potebuje.

S. kadciauuj. R. crispus L/. Plcnk t. 287. Dii.tsdd.

13. / lá. Koen nmobolctý ; lodyba wztyená, tebas 3'

wysoká, obl
, praubowaná , stažen lalnatowtcwnaiá

;

listy wšecky kopinaié, i' dlaubé, ostré, dolejší dole pi-
wcjité, kadeawc a eité ; apiky dolení dlaubé, zpo-
ncnábla náboru se zkracující ; brozny a peslénky bcz-
listé; ušty okwtowé nestejné: wnšné 3 podlá ublé,

tupé, duakrát kratší wnilnícb 3 wejitýcb, n«'jcclejšicb,

které plodonosné jsau zweliené, piokraulilé, písrdi-
té, nejcelejší nebo dole zaubkowané, na hbet wždy
cky mozolaté, síkowanozílnalé ; holénka menší okwélí
wnilrníbo, bled hndá, obraná. — Na lukách a místech
obdlaných po Ewrop. Kvvte w lipnu a srpnu. "^

.

Koen wíetenowitý, " wnit žlutý, jest chuti lioíké a trpké a
obsahuje tfsloninii, Škrob a síru; druhdy se políebowal j)roti wjra-
žeaináiii ; semeno potebuje sprostý lid k poCisfowání.

S. iludj. \\ Palientia Lin. Plmk t. 282. Schk, t. 100.

Koen mnoholetý; lodyba pímá, 3— O' wysoká, nahoe
wCtcwnatú, jako ostatní díly lysá ; listy korenowé a nej-

dolejší lodyhowé apíkaié, wcjitok(jpinaté nebo po-
dlauhlé, zakonité, obyejn píerabaté, ^'2— l' dlaubé,
hoení zponcnáhla kralšcji apíkaté a uiší, nejhoejší
kopinaié a ái kowitokopinaté ; lirozny bczlistd, složené
ze swazkiiw mnobokwlých , dohromady dlajících latu

dívvc bwnau, pak ale sméstnanau ,• kwty obojaké; okwlí
plodonosné lupcnw 3 wnitních okrauhlosrditýcb, tu-

pých, 2—3'" dlauhých a tolikéž širokých, ncjcel«'jšírb

aocbo solwa zaubkowaných, síkowanožílnalých , zele-

ných anebo crwenawýcb, jichž jediný wn má mo/.oi
zrnowitý. — Na místech wlhkých, na lukách, podlé po-
tokiiw w í.cwantu a Ewrop jižné a prostední. Kwte
w srpnu a lipnu. 'H-.

Tu a onde na zahradách le !>.'i7.f ; na mladá, rakyslá, jí se
jako .šppníit ; w líkastwí Afáwa 7. ní se potebuje. Koitn (rpky,

uiírn na stolici žennuct tiké w lékaslMÍ býwal u/.íwán.

.V. iíínL W. Ilydrolapathum líudw Rriclunh. ir. t.

• '•'lí. IMciich. Koen mnoholetý, ;{— i" ihisiý, u wnit
žlutý \ lodyha oblá, praiibonaná, nahoe wieunalá, te-
bas b' wysoká; listy kopinaié, zakoníte, dole ztenené.
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ploché, po kraji eilowraubcckouané, kocnowé te-
bas 1' dlauhé; apiky na líci ploché, asi 2' dlauh,
oslalní zponcnáhla se zkracující ; swazky kwetowé kro-m nejtlolojšícli nahé, bezlisté, rozposlawenó w hrozny
a ty w lalii dlauhau ; ušty okwlowé 3 wnitiní ploduiios-

né trojúhlé, nejcelejší nebo dole zaubkowané a wšecky
mozolem opatené. — W bahnech, ekách powoln le-

kaucích, rybnících, píkopech po Ewrop prostední.
Kweie vv lipnu a srpnu. If.

Koen horký a trpký druhdy užíwali jiroti kurdjm, wredriiii

a wyraženináijj (radix hritannica) ; uiladistwý list jed/ w Itálii na

místo špenátu

vS". woilní. R. aqiialicus Lw. Reichenh. ic f. óh3. Ple-

tich. Podobil se pedešlému. Listy koenowé, srdifo-
AVejité, ostré, dole rozšíené; apiky zawen žlabowi-

té ; hrozny lalnaté, bezlisté ; ušty okwtowé 3 wnitní
srdité, blano>vité, nejcelejší nebo pízaubkowané, wšec-

ky bezmozolné. — W píkopech a rybnících Ewropy
prostední. Kwte w lipnu a srpnu. '4-.

Užitfk jako |)edeslcho.

S. horní. H. alpinus Lm. Plenk 1. 280. Dussfld. li.

I. 10. 11. Koen mnoholetý, 3— 4" tlustý, wétennatý, n

wnit žlutý; lodyha pímá, 3— 4' wysoká, oblá, prauho-
waná, nahoe wetewnatá 5 listy koenowé stewíMié,

j
.1-

okrahlosrdité, okrauhlené, ztupené nebo na konci tu-

pém krátce zakonité , lodyhowé dolení podobné, na

kralších apících , hoení wejité a nejhoejší kopi-

nalé ; apiky na líci žlabowité; swazky mnohokwJe.
piblížené w hrozny husté, bezlisté, skládají latu smív-

stnanau, hustau ; lupeny okwlowé 3 wnitní srdiiowcj-
ité, blanowlié, nejcelejší nebo pízaubkowané, bezmo-
zolné. — (Na pastwinách Alpských a na nižších ho-

rách Ewropv prostední. Kwte w lipnu a srpnu.
Koen hoký a trpký podobá se raharliare, a mfslo ní se pn-

tleiuije, jest ale slabšího aiiiuku (Rhabarbaruni nionacliuruni).

**) Kwly dwojdomé nebo mnohomanžclné. Cnlky na

hrany wajeníkowé pirostlé. Listy šípowité nebo ste-

lowilé.

S, stilnalij- R. scutatus Lm. Jacq. rar. 1. G7. Ace-

tosa romana Blak. t. .')06. Koen mnoholetý , w-
tewnalý wypaušti nkolik lodyh pímých , wtewua-
týclí, oblých, prauhowaných, jako celá rostlina nej-

lysejší; listy ledwinito — nebo srditošípowilé nebo
skoro hauslowité: úkroje konenéUo okrauhlcného nebo
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králce a tup zakonilého, iikrojiiw poboních tupých,

anebo ostrých, dužnaté, a šfáwnaté, siw zelcn, nejho-

ejší podlauhlošípowité ; rapíky dolení skoro dwakrát

delií epele hstowé, hoejší solwa tak dlauhé; swazky

chudokwté, w ídké hrozny hezUslé a ty na skrownau
latu rozposlawené ; stopky klaubeni skoro u prosted opa-

tené ; ušly okwtowé stejné dlauhé, tupé : wnšné užší.

zelené, wnitní belawe, širší, které poslední plodonosné
zvvelielé (2" dlauhé), píokrauhlosrdité, blanowité, nej-

celejší, síkowané, tupé, bezn)ozolné. — [Sa místech skal-

n;ir>ch po horách a chlumech Ewropy prostední a se-

uerné. Kwéte w kwtnu až do srpna. "4-.

Listy kyslé pridáwají se do omáek a co koení k masu Iio-

wzíínu. Obsalmje jako následující sul šfowfkowau fili dwojšfoNvan

drasIÍCitý. Šfowik fímský, frnnvnuzshj,

S. obeaiij. H. acelosa Lin. Plcnk t. 280. Disscld. 7.

/. IG. Sowík wiší Mat. Háj. 109. v*^owík Md. fVel.

\.\\. Štíp, štíp kobylí, kyselá, kyselák. Lodyh;> piui«,

1 — 2' wysoká nebo wyšší, brázdowaná, lysá nebo i s 13-

siíiu pýitá, nahoe latnat rozwétwená, dole jednodu-

chá ; listy wejito— nebo podlauhlošípowité, ídko sie-

lo wité, s úkrojema poboníma celýma nebo chudozu-

býma, dolení tupé, apíkatc, hoení užší, ostré, sedavvé

a objímawé ; listeny w botky srostlé, dípnatozubaté,

niázdrowiié, dole zclinné ; kwély dwojdomé, po 3—

O

we swazcích, dohromady dlající latu konenau ; blizny

nachowé ; okwétí plodonosné ušlw wnešných 3 se-

linulých, wnilních H wlšich, okrauhlosrdilých, blano-

wiiých, crwcnawých , dole opatených mozolem šupi-

nniviiým. — INa lukách po celé Ewropé a Asii scwerné.

Kvvie w kwélnu až do lipna. "^

.

Wúhec známá rostlina, w rozdílných odrodcfcli i na liikácli se

naskytiijírí ; tu a onde na zaliradácii se sází ; listy wCtsí a šfáwiia-

trjíf, pifjemnC nakyslé a natrpkalé jedí se co Špenát nebo dlaií

/ niili omáky nebo potebují je co koení ; mén jsau cliutné, než-

li rody pedešlé; též iižíwá se jich co léku chladícího a iirotikurilj

iiíliu. Ko«in lioký žene na moT: a otwfrá žiwot.

.V. mmši R. Acelosella Iau. Plcnk t. 281. Fl. dun.

I. 1161. Šowík mpn.^í Mal. Haj. 109, B. Šowík malý

Mat. fVd. 131. Pedešlému podobný, menší ale; koen
|tl.i/.i\vý wypaušlí mnoho lodyh trs dlajících, (J— 10"

(llauliych, zprohybaných, wélcwnalých, oblých', listy ko-

pinalé n«*ho árkowiié, šipowilé; ušly okwtowé wnilní

piokrauhlosrdité, blanowité, síkowanožílnaté, ncjiMlcj-

'si, dole mozolu šu[)inowitého zbawené, co holénka dlau-

hé, wnšné pímé, pitlaené. — (Na pastwinách, polích.
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místech neobdlanych , obzwlášt písitých > po celé

Ewrop. Kwte w kwlnu až do lipna. '4-.

Wlastnostu jsa podoben predešléimi inže se taktéž potel>o-
wati. Též dobrau jest pící owCÍ. Z nlio jakož i z predešléíio luiiže

Stí sl šíowíkowá dob^wati,

RbweS. Rheujm. Rhabarber.

Kalich 5díIoý : ušlvv 3 wnšnýcli menších. Tyi-
nek 9, Cnlky 3 ; bližny hláwkowité. Holénka 3hraná,

ok íidlá. Kel dloh podlauhlych
,

plochých , w bílku

os owý, koínku hoeního.
fí. jižná. R. australe Don. R. Emodi fFall. Diisseld.

suppl, ó. t. ó. 6. Koen mrkwowitý, pozdji wtwitý a

n)nc)holilawý, ernohndý, u vvnitr tmawoilulý ; lodylia

3— ó' zwýší, brázditá, nahoe jakož i stopky pýitá ; li-

sty srditookrduhlé, tupé, celé, náeité, obak pýilo-
šerpiwaunké, koenowé na Vk— 2' dlauhé a skoro tak-

též široké, na apících taktéž dlouhých, oblých, na ru-

bu žílatých, a tudy brázditých, na líci plochých a auz-

kau blanau obraubených , draslawých , erwených, na
rubu mající patero žil tlustých, erwených, po kraji

ponkud eritoswraskalé ; lodyhowé menší a kratšeji a-
píkaté; botky mázdrowité, hndé, roztrhané; kwty er-
wenawé: ušty okwtowé wajené, tupé, nestejné, 3 wni-

tiní širší a tupjší; tyinky na zpodin písrostlé :

hli/.ny pkn naihowé ; holénka hndá, ploch tí wej-

citopodlauhlých, na zpodin násrditých, nahoe pe-
lupých anebo popowykrojených. — INa Himalájí ne-
pálské, až do Tatarská, we wýšce 9— 10000 stewícíiw.

Kwte w kwtnu a erwnu. "Ij-.

Od té rostliny pichází koen rabnrharau nazwaný a mnoho
set let w lékarstwí wclini prospšn známý. Ten pichází k nám
skrze Mongolsko do Kjaclity w Ruskn, dílem z íny do Hollandu a

Anglie, dílem skrze Persii a Turecko. Nejwíce wáží se z Ruska pi-
chár.ející a tudy rabarbarau tnnskcwshnu ili rusknu n:izwaná, profo-

že w Rusku na její dobrotu obzwlášní zetel se bere. Ohsahuje pry-

skyici poistiwan , tííslowinu , sfowan wápnfSitý , silici a ob-

zvvláštní prwek rewcífowinnit (rhabarbarin) nazwaný. Potebuje se

netoliko k wywádení neistot ze strew powlownemu auobrž i k po-

silowání jicli.

Ji. dlanitá. R. pnlinatum Lín. Plenk t. 322. Lam. f.

324. /. 1. Dasseld. 16. f. 6— 8. Koen mnoholetý, tlu-

stý, swisný, wtewnatý, co rameno tlustý, tniavvji swt-
Icji z erwena žlutý : lodyha co muž wysoká, pímá,
oblá, lysá, brázdowaná, dole listnatá , nahoe lalnat
rozvvtwená ; listy obšírné, apíkaté, dle obwodu srdci
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\é, rozdélené až pes prostedek na ó— 7 lalok íiw ko-

piniitycl), ostrých, opt rozklanych, pes proslcdek na

lilfikv podobné, kratší a užší na wnošné stran n-
kolika l)rubými zuby opatené í ostatn jsau zelené,

obak šcrpivvé, na rubu blawé, pýité, ninobýnii žluta-

wýiiii žebry protažené; apíky dlaubé, píoblé. erwe-
nawé, dole pošvvowité ; kwty nemnohé dlají swazeky,
kleté psobí hrozny a ly dohromady latu welikau po-

íllaiiblau, jejíž wlwe jakoby pomiuené ; každý kwt
i;a stopeccc krátké, ojedinlé, bjawý : ušly 3 wnšné

I

odiaubloíirkowilé, tupé, wnilní 3 asi dwakrát delší,

nl.ukoxvilé, obvvejilé ; tyinek i) zdélí okuetí; wajeoník

oboný, s bliznami 3 okrauhlými, plochými na kratío'

l^ých nlkáh ; holénka 3kidlá, plorh podlauldých,

dbak wykrojcných ; jt^dro wcjcowilé, zakonilé. 3úhlé.

—

\V ín, Tatarsku, [Ncpálu. Kwte w kwlnu a oerwnu ^.
U nás w zaliradárli tlobie se d;ií. W Anglii ii welikéui

mno/siwí se sáz' a koen její pode jnieneiii rabarbanj nmjlické n\

nifsto prawé se potebuje.

li. zwrhld. R. hybridm Murr. Diissdd. supi. 2. /.

1. Koen její wyhlíží jako pedešlé; listv srditou-ykro-

jené, náplohé, swraskalaunké, chobotnatowykrajowané,

ostré nebo zakoníte, obak pýité, šedozelené; apíky
polooblé, na rubu brázdowané, na líci nilkožlabaté. —
\V horní Asii Kwte téhož asu. "tf.

/dá ve, i.*s od n( také ral)arl)!ira pirliazf. W naSom podnel)(

lépe 8c daí nežli pedešlá a niulaby u wlikóin iimožstwí se sázeti.

/?. Ccrihi. \\. undulatum A/«. PJtvk t .'53 í. Jjim. t.

8-21. y: 3. Hdchtnh. hort. 2. /. 1 H. If^api. 2. (. 241, W.

iUiabarbarum IJn. Podobá se jmním pedešlé. Kuen
hrubý, zakulailý, pellusíý, no nkolik ástek rozdle-
ný hluboko do zcni wnikajícíth, wne hndý u wnit
iinaw žlutý; lodvha 3— 4' wysoká, tlustá, žlabnalohra-

iialá. nejlysejší, bled hndá nebo ponažlullá, dob* pe-
iiuiohými a pewelikými listy opatená \ listy apikalé.
obyejn po zemi rozložené, wejilé, dole chobotem
rozšíeným srdit wykrojené, na k»)oci okrauhlené a

inpé, pýité, ploché, po kraji eité a bitké, 2— .^'dlau-

bé ; apikv dlauhé, dužnaté, smáknuté, po bocích bit-

ké, na rubu árkowané; kwty na lat pímé, .smsi-

narié , konené, drobné, žlulaw bílé , stopekowanc ;

holénky ernawé, wrjcitopodlaiihlé, lup zakoníte, po
hranách kídlalé ;

jádro wejcowilé, .oboné, na dél hráz-

dowané, zobanem zakoricité. — W Sibirií a (]ín.
Dluubo se lidiniiiwali, ir od toho rodu pocliodí pra\%i rul>url'ara.

We Francii sázc-ji ji ii welikém inuožslwí a rnhnrhormt fTntiniuznhiu
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tvíizjwají; koen u wnitr jest žilnatjší a mrainorowanjSÍ, západní
slaSélio, (liiiti trpké. W AngliCanccJi sázejí w zaliradádi nkolikero
odrodkw, jelikož Casii jarnílio z pazauskiiw a žeber iiiladistwélio li-

stí strojí diutná jídla

/?. tupolistd. R. Rhaponticum Lin. Plenk /. 320. Rei"

chenb. hort. 1. 1. 129. DUsscld i 6. t. 1— 3. Koen pe-
ilusiy, l/ký, rozdlený na nkolik dílw dužnatýh,
wn erný, hndoerwený, u wnii žlutý ; lodyha silná,

lysá, praužkowaná, žlutawá nebo nanachowlá, rozdle-
ná na nkolik wtwí slídawých, opatená obzwlášl do-
le listím obšírným, mnohým, apíkalým, lysým, wejitým,
celým, po kraji eitým, dole siln srdit wyíznutým,
na konci tupým posetým po žebrácJi silných, žlutawých
• hlupem nemnohým krátkým, blawým ; apíky dlau-

hé, tlusié. na líci žlabowité, aniž hranaté; kwty žluta-

w bílé skládají latu pknau, hustau ; stopeky krátké,

husté, skoro wláskowité ; holénky weliké, hndé, 3hrané,

j)o hranách hlanau úzkau kídlaté. — W Thracii, Ta«
(arsku, podlé Bosforu, w Sibirii.

Koen slah zapárjiá, trpce ciiiitná, a potebuie se jako ra-
barbara, W iiinoliýdi krajiuárli lisí potebují k jídlu jako Špenát, Ca-
kunkti a p. Celá rostlina barwí na žluto, obzwlástu kže.

R. scrpiwá. R. Ribes hin, Desfont. ann. vius. 2. /.

49. Lapathum orientale Ddl. ellh. f.
1

')8. /. 192. Koen
tlustý, silný, dužnatý, hluboko dt) zem unikající ; lody-

ha pímá, prauhowaná, cluidowtewná , dole listnatá;

listy mírn apíkalé, po zemi rozložené, píokrauhlé,
obyejn širší nežli delší, 2' široké, l' dlauhé, na obau
plochách bradawionatodrasné, po kraji reabaté, po ze-

brách na rubu pýité a mrlnalé chlupem krátkým, hru-

bým ; apíkv na líci ploché, po bocích zoblené ; kwiy
též latné; holénky vvtší než pedešlých, odné dužni-

nau tmaw erwenawau, swraskawé chutnající a tudy

bobuli podobné, 3hrané, po hranách blánalokídlalé. —
Na Libanonu, Karmélu, w Porsii. '^^.

Peršané ji jmenují ribes a sázejí ji jakož i Turci weliui be-

dliw pro nakyslau dmf apíkw, listiiw a niladýcli lodyh. Kapíky
jedí surovvé nebo se solí a ortem ilaupawse díwe kru ; dlají z

nidi a z wína konserwy, zadláwají je do cukru celé nebo na kaši

rozniakané, a potebují k jídlu a w lékastwj proti iiorekám zHin.

Mladé lodji)y oblirnují zemí, aby nabyly kehkosti. Koen též w
lékastwí n)á swaii sláwu, že posiluje a otwírá.

Pohanka. Fagopyiuim. Bithwkizes.

Okwlí idílné, rozložené, barwené. Tyinek 8,
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Holénka delší nežli okwelí, 3hraná. Kel stední dloh
listowiiých, na dél lias^di.

P. obecná. F. esculentum Muench. Polygonm Fa-

^opyrum Lin. Plenk t. 3lO. Slurm f. IH. Hai/n. 5. t. 24.

Pohanka Mat. Háj. 94. — ff^el. 115. Heydíiše, tatarka,

hreka. Koen letní, nircasatowtevvnat) ; lodyha pímá,
I _l«/V wysoká, obyejn crwen nabhlá, na kolínkách

a áe odtud dol jdaucí krátkými chlupy pýítá, naho-

e wtewnatái listy stelowiiosrditd, zakoníte, po kraji

serpiwaunké, dolení apíkaté, hoení sedawé ; botky asto

n:i dwa palisty rozdlené, docela blanowité ; hrozny

(liiiuhostopcné, w úžlabíkách ojedinlé nebo na konci

I odvhy a hlawních wlwí w chocholíky rozposlawené ;

okwlí bílé riebo ržowé, dole zelené, za kwtení doire-

la rozložené; tyinek 8; nlky 3; holénky obwodem
wcjcowilé, zakoníte, bilkotrojhrané hranami celými,

hladké, ernohndé, dole stálým okwtím opatené. —
VV prostední Asii, a tam jakož w Kwrop a Americe

sewerné u welikém množstwí se sází. Kwle w lipnu a

srpnu. O-
Kižáci pinesli tii rostlinu do Kwropy, kdežto prý od konco

XVtélio wkii u welikém množstwí se seje, a olfzwlást na liorádi

jest rozšíená, protože špatiiaii pudau se iijiokojiije. Ze semena k

ohilf poítanúlio dlají pro lid manku a krupici ; též )est dolirá pí-

< ! pro kon a liowzí doSytek se jím krn»f ; ano i zelina erstwá a

sil. Ii jest doljrau pící, ano i Clowk ji na místo špenátu jísti niiiže.

N i!í též liarwí se sukno.

P. Infarkn. F. tataricum. Polygonm t.itarieum

IJn. Gmrl. sih. 3. /. 13 /. 1. Tatarka' Podobá se wel-

mi prwnímu rodu, liší se alo kwty drobnjšími, zcie-

iiawými, shlauenými w chomáe iižlabíkowé, ojedinlé

nebo nahromadíMié na klasech protržených, konených,
holénkami obnodcm poíllaiihlowcjrovviiýnii. bezkidlými,
lupniinkými, na hianách wvkrajowanozaubkowanýnii, po

hoích mlkau brázdau znamomnými a nahndlošerýuii.
— W Sibirii a Taiarsku. Kwle téhož asu. O.

.lako prwní se potelnije ; miiiika z uf jest sice .fpalnPjší n'--

y Ulic ale oa powtrnost chaulostiwá, jeSl lépe su daíwá, protoi

do krajin dilarlnjií li se liodí, kdežto i co píce pednost zaslulinj*'.

HnKSNO. PoLVi"M M. KNOrKKICH.

Okwtí na lwcro nobo na patero klané nebo dlené,
na líci barwené. Tyinek 8, dwojadých, ó w ad
"nšné s ušly okwtowými .slídawých. Wajenik 3hra-
lý o 3 bii^nách, nebo smáknutý o 2 bliznádi ; blizny"y
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nebo nlky wíce mén sroslló. Holénka SbonA nebo
sniaknutookraublá. Kel obwodní, jednostranný.

*) Klas jediný, konený. Tyinky wšecky nebo toliko

wnilní /. dolejška žláznalého wycbázejí. Cnelky az do-
l rozdlené 5 blizny zakulallé, nejmenší. Holénky 3-

boné.

. hadikoen. P. Bistorla Lm. Fl. dan. 1. 421. PUnk
t. S06. Hayn. 5. t, 19. Dusscld. 4. /. 16. Hadí koen
Mat. Háj. 282. — Jp"el. 330. Hadowec, užowník. Koen
na prst tlustý, zkivvený jako raí ocas, siln inreasaly,

ernohndý ; lodyha pítná, 1— 2' wysoká, oblá. prauž-
kowaná, nejjednodušší, jako celá rostlina nejlysejší ; listy

podlauhlowejité, dole asto wykrojené, koenowé a do-
lení lodyhowé i-apíkaté a po apíku dolu bžící, hoení
sedawé, po kraji wšecky nejcelejší, eité ; apíky lisiúw

koenowých a lodyhowých dolejších nkdy delší, nkdy
kratší epele lislowé, na ho'eníni dilu kídlaté dolejš-

keni listu dol bžícím ; botky dlauhé, pod listem zele-

né, nad ním niázdrowiié, hlaubji nebo nileji na dwé
klané; klas konený, jediný, hustý, wálconiiý; kwty
bled erwené ; nšty okwtowé obwejilé, lupe ; tyin-

ky delší nežli okwtí; h()le'nka hndošedá, podlaidilá,

oÍ>ak ostrá, hladká. — ÍNa lukách mokrých, po horách a

ro\viná,ch. Kwte \v ccrwnu až do záí. "4-.

Korea weliiii swraska\v5' olisahuje mnoho ttíslowiny a škrobu
;

drn'iily se potebowal co lék inocu) naproti behawkám, též i w kau-

jii^l/ih (!la<lÍT bistortae, colnbrinae).

R. iiworodné, P. viviparum Liii. Fl. dan» 1. 13.

Hadí koen malý Mat. fVcL. 330 Koen rownowáiný,
asi 'A" tlustý, mroasatý, ernohndý ; lodyha pímá, sot-

wa 6" wysoká, nejjednodušší; listy wajeué nebo kopi-

nate', po kraji podwinuté, árkowanowraubkowané, pere-

nožiibré, žebírck pokrajních tlustších ; apíky bezkídlé ;

klas jediný, konený, hustý, árkowiiý ; listeny wejité,

lonce a oste zakoníte; kwty bled ernné nebo bí-

lé, málokdy semeno dáwající : ušlw obwejitých. tu-

pých; holénky 3hrané, tisawé, lesklé, peautlc tekowa-
né, hrotité ; obyejn zplozují se mezí kwty w ú-

žlabíku lislcnowéin hlíziky wejeowité, tup zakoníte,

tmaw nachowé. — ^a pastwinách horních Ewropv pro-

stední a sewerné, též w Asii sewerué. Kwle w lipnu a

srpnu. T|.

W Asii dlají % koene inauku, z níž kaši strojí.

**) Lodyha loiwá. Kwty na chomáích ižlabíkowých.
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Tyinek 8, jichž 3 hlaubji neili u jiných pripewn6n^.

Žiázky we do žádné. nMka 1, kráká, s bliznau

Slalonau. Holénka Sboná W okwlí zwelieném.

R. sudaec. P. convolvulus Lín. Fl. (lan. t. 744.

Koen lelní ; lodyha 1— 2' dlauhá, wlewnatá, loiwá,
žlabalohranalá, po hranách šerpiwá; listy srditostclo-
wiié, zakonilo, na koneich wšech oslré, w chobotu pohj-

okranhl, nejcelejší, obak šerpiwé, bled zolené; rapíky

serpivvé , wždycky kralsí epele listowé; botky ntáz-

drowitp ; kwiy 4— 1 w úžlabíkách listo\v}ch dlají

chomáe, kteréž na koncích uétwowých bývají bezlisté ;

»lopeky sotvva zdélí okwlí, jehož 3 ušty wnšné wej-

ilé, šerpiwé, lup k}laté, 3 wnitní ploché ; holénky 3-

boné, nrjdlé. — Na místech obdlaných wšudc po Kw-
rop. Kwte w lipnu aŽ do jesen. O.

Naí dobrali píci owcfiii dáwá ; seiji*»no její moliloby w as nauzo
se siiírati a jako poliaakowé se |)otebowuti. Ptáci j« rádi zoban.

R. powlcka, P. dunientorum hin. Fl, dan. 1. 756.

I'owleka. Pedešlému welmi podobné. Koen letní; lo-

dyha wtewnatá, loiwá, hranatá, po hranách šcrpiwaun-

ká ; listy srditostelowilé , zakoníte , oslré : úkrojw
podobných tupých , chobotu polooblaukowilého, obak
šerpiwé; apiky listu o V'i kratší; kwty též chomác-
né, úzlabíkowé ; ušly okwtowé 3 wnšné kylaté kýlem
blánalokrídlatým ? holénkv oboné, leslvlé. W plotech,

kuwištích po Kwrop celé. Kwle w lipnu a srpnu. O-
Taktéž jako pedešly iiiiiže se potebowati.

***) Lodyha wtewnatá, s wtwemi klasem ukonenými.
Tyinky wnšné bc/žlazé, wnitní z wnce žlá/.natého

wynikajíci, jichž obyejn I—2 chybuje. nlka až do
prostled anebo lilaubji rozpoltná ; blizny weliké, hláw-

kowilé. Holénky okrauhlé, smáknuté. Kel 1 stranný po
jedné hran.

R. ohojMwdni P. amphibium Lin. Fl. dan. t. 282.

Koen plaziwý, mnoholetý; lodyha na suchu jesl pímá,
nn bahnech položená, pla/.iwá, we wod wzplýwající, wždy-
ckv ol)lá, dutá, I— l';j' dlauhá, jednoduchá, wodní lysá,

bahní ale a zemní wzhúru srslnatá, na kolínkách skoro
ii/.latá ; listy kopinaté nebo árkovvitoko[)imlé, dole wej-

it zaokrauhlené, ano i srdit wykrojené, wodních
nejlysejší, bahních a zemních obak anebo po krajích a

a žíle hlawní wezpod kralšojí déleji srstnalé; .ipíky

/emních a bahních krátké, wodních mnohem delší; bot-

ky wodních Ivsé, bahních a zemních wzhúru srstnaléi
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uaié; klas konený na wtwich, na stopce dcIsí nebo
kratší apíku, lysý nebo srstuatý, wejcowiiý nebo podlu-
howalý, asi I" dlauliý ; kwty bled nachowé, Imslé ; li-

šty okvvétowé wejoitopodlauhlé, tupé, jednoduše žilna-

té; tyinek 5, delších nežli okvvtí. — W Ewrop pro-
stední a sewerné. Kwte w erwnu a záí. If.

Kuea siloe za|)á>liujioí druhdy potrehowali proti neddliuiii

kožiifiii, naC nakysle trpkau proti tživosteia od kauieae pociiázejícíui

(Persicaria acida).

R. Icpicawé. P. bipithifolium Lín. Reichcnb. ic. f, 688,

P. nodosuin Pers. Rcichenh. ic. /. ()89. Koen letní wy-

hání lodyhu bu pímau, bu položenau, wlewnalau,
zelenau nebo erwenau nebo erwen skwrnatau, nu

kolínkách nkdy welmi zilustlau ; listy eliptioné nebo ko-

pinaté, obak ostré, na líci lysé, na rubu pedrobnými,
ernawymi anebo žlutawými žlázkami poseté nebo blaw
wlnatoplsnaté, ano i na též lodyze jsau listy dolejší s ru-

bem plsnatým a hoejší lysým, žláznalýni, a tenkrát jest

kraj a žíla wezpod šerpiwá ; botky uatém lysé nebo pí-
wlnaté, krátce a nejautleji brwité ; klasy podlauhlowál-

cowiiéj pímé nebo ponachýlené, zelenawé bílé nebo
bled nachowé 5 stopkv a okwtí žláznatošerpiwé ; u-

šly okwtowé leníce blanowiié, wejilookrauhlé, wnšné
smaknutolunkowité, tupé, 5žilé r žíla prostední a obak
druhá od dola nahoru jdaucí, ostat.ií *i nad polowiknu
mizející a wšecky na konci oblaukowit spojené, ušty

dwa wnilní okrauhlowcjité, ploché, 2žilé ; tyinek 6:

holénka okrauhlá, hrotit zakonila, po kraji zoblená,^

po bocích prohlubeoá, erná, lesklá. — Na místech mo-
krých, na bezích. Kwte w lipnu až do jesen. Q.

Podobno jsa následujícíiim taktéž se potrebowalo.

R. blchílk. P. Persicaria Lí«. Rtichcnb. ic f. 68 5.

Podobá se welmi k pedešlému; koen též letní; listy

wejité, eliptiné nebo kopinaté ; botky srslnaté, dlauze

brwité; klasy podlauhlowálcowité, pímé nebo ponachý-

lené; kwty 6mužné; okwtí a stopky bezžlazé. — S

l^redešlým. O.
Naf cluiti natrpkalé druhdy potebowali na rány a wredy (Per-

sicaria initis).

R pálcntk. P. Hvdropiper IJn. Schk. t. 108. Hayn, 5. (.,

20. Rcichenh.- f. 687. Pep potoní .1/fl^ /fó/- {h\. B.— fFel,

m. C. Páleice, páleník. Koen letní, mrcasalowlew-

nalý; lodyha pímá, 2' wysoká, wiewnatá, lysá, oblá, autle

praužkowaná ; listy kopinaté nebo eliptiné, tupé, malí-
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ko abaié, lysé nebo po kraji šerpiwé 5 apíky pckrál-

kó: botky pílysí', brwiié nebo bezbrwé ; klasy na uM-
wikách z úžlahíka \vynikly'ch, králkych, hslíni drob-

ným opateny cb, ídké, dole petržené, siln nacbýlo-

né ; kwty želené, po kraji nacbowé nebo belawé, (i-

niuiné; ušly žlázn.ilotekowané, po kraji bhinowiié, wnš'
né okraublé, bjnkowilé, na bbelu tupé, wnilní ploebé;

liolénka wejcowitookraublá, smáknutá, obak naddutá,

biolitozakonitá, erná, nejdrobnji bradawinatá, — INa

íDÍsleb wlbkýcb a w laužích po Ewrop, Kwtc w Upnu
a/ do jesen. O.

Clm má palCiwan, hum zprysldijfcí ; driilidy je podáwali wnP
liroti wediiin ; u wnitr rozjiauštje pouiíiliá w žlautcnici, wodnotol-

nosti (Persicaria uretis).

R. banvíshé. P. linclorium Loiir. Koen mnoho-
blý ; lodyha zelinná, oblá, 2sle\víná, wtewnatá, skoro

pímá ; listy wejilé nebo wajené, tupé, dole klínowilo

/nuzcné, po kraji wykrajowané, šerpiw brwité, tluslaun-

ké, jasn zelen; botky dlauhé, píwálcowilé, roun ula-

té, lysé, dlaubymi šttinami brwit ; kwty karmínowé,
nahromadné w chomáe, dohromady skládající zpsob
latv sn)stnané; okwlí Glupcnné ? tyinek 6; nlky '<\

;

holénka 3braná, stálým okwiím zastená, — W ín
jižné. '4-.

Ten rod uctuliko w Cínu ano i n;i Jiapanii 11 welikéni ninož-

stwf od dáwna se si7.í, a k t)arvsenf na zi-leno a modro se poteliuje.

We Francii pokusili se o jelio sázení u welikéin množstwí', a mže-
me podlé wjslcdkuw se nadíti, že rostlina ta stanu se znamcnilau
pro Kwropii prostední, jelikož tu lincd prwnílio léta kwte a seme-

'

no nese.

//. UHiiisalé, P. barbatum IJn. Persicaria procum-
bens Sloan. \. t. 3. /. 1. Velutla - modela - mucu Wual.
12. 1. n. i.odyha zelinná, crwenawá, pVíiboká, Jstrc-

\
wíná, wlewnatá, pímá; listy kopinat, nejcelejší, lysé;

botky wolné, chlupat, uaté, brwité šttinami silnými

f skoro co botka dlauhými ? klasy prutt)wiié, dlauh
;

^
kwly ol)dáln, po tech z úžlabíka jednoho listenu,

zelené, erwen nabhlé; okwlí .')dilné,* tyinek (i;

dnlka na tré klaná ; holénky .'íhran, hnd, lesklé. —
W ín, na Zapanu.

Na Žapanu je potebují k liarvvcni au modro.

7?. ínské. P. chinense LÁ.n. Burm ind. 1. 30. /. 3. Lodylia

zelinná, skoio pín)á, 3stewíná, oblá, slabá; listy a-
píkaté, wejitosrdit, t. j. širokou ejcité, zakoníte, pí-
kadeaw, obak lysé; botky wolné, wejité, nojcelfjší

;

stopky mrlnat, na konci asto na tré klané; kwty |j|Á;j
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lé, nemnohé na strbaulech wejcowiiych , konen}'cli ;

okwií odílné; tyinek 8; nelky 3; listeny srdité. —
W Indii vvýchodní, in a na Žapanu.

Thnnberg wy|)rawiije, že ten rod jako pedežlj na Žapaiia po-

tebují k barwcuí na modro.

R. wijchodní. P. orienlale Lín. Bot. ma^. 1. 2 1 3.

Diet. se. nat. atl, 3. 1. 15. Persicaria orientalis Comin.

rar. t. 43. Koen letni ; lodyha 4— 7' wysoká, pri-

ma , oblá, šerpiwá, nahoe wtcwnatá; hsly apíka-
té, wejité nebo srditowejité, w apik náhle zlrn-

oené , zakonilé, slab eité, krátce brwité , obak

pýitosrstnaté, dolcní tebas l' dlauhé a hoení hrotem
nilowiiýni ukonené; botky weliké, obšírné, rown ua-
té, na mladistwé rostlin po kraji rownowážn ochliplé

a zelinné ; hrozny pemnohé, husté, wálcowité, odwislé ;

kwety tmaw nachowé, ržowé nebo bílé ; tyinek 7

;

nlky 2; holénky smáknuté, po kraji zoblené. — W
Malé Asii až do Indie wýchodní, Zapanu, též i na Ped*
hoí dobronadjském, ^^owém Ilollandu, w Americe sewer-

né. Kwte w lipnu až do jesen. O.
U nás w zahraJácIi oblíbené. Slauží k barwení na modro.

****) Kwty w úžlabíkách chomáené nebo hroznné, h-

siím petržené. Tyinek i2: nitky tech wnitních dole

rozšíenowejité ; žlázy w okwtí žádné. nlky 3,

nejkratší, prošlé; blizny nejmenší. Holénka smáknula.

R. štuliMiee. P. aviculare Lin. Plcvk t. 309. Fl. dav.

t. F03. Hfiyn. h. t. 23. Truskanec wtší Mat. Hoj. 283.

li. — JVcl. 3-12. Šukawec, šukawice, šfukawka, štiko-

uec, chrustauec. Koen letní, mrcasatowtewnal}' ; lo-

dvha od dola wtewnalá, rozesílaná nebo s wtwemi
wzstaupawými, oblá, praužkowaná, tebas 2' dlauhá, nej-

lysejší, na kolínkách ponkud uzlalá ; wiwe odstálé, až

na konec listnaté ; listy kopinalé nebo eliptiné, ploché,

ostré, nejcelejší, žebcrnalé, wzhru zponcnáhla se umen-

šující; apíky mnohokrát kratší epele listowé ; botky z

cela mázdrowilé, bílé, píišcsiižilé, na dwé klané, s ušto-

ma kopinatýuja, zakonilýma, pak na mnoho klanýma ;

kwly w úžlabíkách hstowých na hroznech listnatých a

tak petržených, drobné, zelené ; stopky zdélí kwlu

;

ušiv okwtowé po kraji nachowé nebo bílé, wnšné ob-

wejíiié, nejtupjší, lunkowité, wnilní ploché; hs-ny
mázdrowité, bílé, lesklé, okrauhlé, swraskaloárkownné,

málo leskla. — Podlé cest a na místech obdlaných.
Kwte w lipnu až do jesen. O.
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Na tlo!»r6 potrnwa ptaíf a wepowá ; driilidy •«« pofreliowala

k staweiií krw»í. W Alyírii proíi zimnici. Též jej poraufí proti l)c-

bawce a aujilawiri. Tliun:>i'rg prawí, žo jelio na Žapanii iižíwají k

barwcní na modro.

RIrAWI NI.'iNÍK. TniPLAniS.

Kwly dwojdouié. Okwélí Gdílné. Tyinky .'] ; praš-

níky cárkowiíé. Wajcnik prostý; nMky 3 i blizny 3,

ciilupaié. Holénka 3boká, okwtíni /.astená.

M. oImoií/. T. aniorioana Lin. Aubl. t. 374. Lani. t.

82h. T. pyraniidalis J<uq,am. t. 11M. /. h. Slroni \0' \vy-

soký nebo wyšší ; kmen w prmru 8— 10" llusty, s

korau hladkau naryšawlau , z nnísla do místa kru-

hem znamenanau ; díwí blawé ; wolwe dlaubé, rozirau-

šené, na konci rozdlené na rozby nnklonené; listy stírí-

dawé, apíkaté, peweHké, wejitopodlaublé, zelené, mk-
ké, lysé, po obojím powrcbu nejeelcjší, zakoníte, asi

5t" dlaubé, \" široké ; botka ili listen cblupatý, spadnuw
.šrám po sobe zu.slawující ; kwéty drobné, sedawé, na

klasu ojedinlém, úžlabíkowém , sedawém ; ušly o-

kwetowé podduic; tyinky delší nežli okwetí. — ^^a

Kayené a okolo Kartageny w leseeli. 5 •

Kozliy diití jsau aiitor-iStóm welii<élio množství inrawoDciw
drobnýdi, ry.íawVili, kteí, zlumíSli rozliii, na tebe se wylirnau a bo-

lestn tebe pošpati.

IIrOZKOWBC. CorCOLORA. SEETRABB.

Okwli barwené, 5dílnc, stálé. Tyinek 8. Waje
nik prosl.v ; nélky 3. Holénka zaslícná okwéiím zduZ-
natélým, zbobulelvm. Kel osní delob lislouily cb.

11. ohccnij, C. uviíera hin. Jaaf. am. piet. 1. 110.

ÍMtn. 1. 316. ý. 2. Hayn. 10. /. 4. Diisseid. supp. I. t, i).

Dici. se, iiat. ad. 3. 1. IG. Ljvifera liltorea Calfsb. 2. /.

ÍU;. Strom ztepilý, wtewnalý, neprawidelný, na pohled
nehezký, na listí ale a owocc pkný ; wtvve silné ; kra
|)opela«á, icnká, na mladých hladká, na starých rozsc-
dal« ; listy slíidawé, príokrauhlé, dole srdité vykroje-
né, králce a lupe zakoníte, nejcelejší, nejlesklejší, ko*

/.owité, tlusté, weliké, syt zelené ; Vapik krátký, dole po-
šwiwý : hrozny jednoduché, ihislé, oblé, pínu'*, kone-
né, ojfilinlé, nejdelší, plodonosné odwislé ; stopeky
Ikwlé, mnohé, kratiké; kweiy drobné, blawc, jako
kwt tešowý zn|)áchající ; iilka hned jediná, hned
hlui)oce na tré klaná, hned trojnásobná ; nitky tyinek
nkdy nfjdolji srostlé; plod nachowý, znkulallý n.'b
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obwcjcouiiý, zwíci prostedni tesné, na konci zlehka
soniolatý konci uštowýnii, krka z okwlí zdužnaléló-
ho mkká, náwínná, sladká, dost lahodná, jedlá, 1— 2
dni h>že\vši smradne, aekoli chuti ncpozbj wá ; ho-
lér)ka 3laloná laloky srditými. — Na Oslrowech ka-
rybejských a w naprotjší Americe, w písku ponio-
ském. Kivte w lednu a únoru. 5*

Owore jeho jedí. Jádro z plodu trpké proti projmu a krwo-
tokii, taktéž i kra a koen liorký. Díwí twrdí^, tSžké a Cerwené
pofíelHiie se k pálení a Imrweiií. Z rozeh wjwarenýcl) prý dobýwají
kino americké,

//. pijhtý. G. pubescens Lin. C. grandiflora Jacq.

Sortea arbor Pluk. phyt. 222. í. 8. Strom neladnv,
pímý, 60—80' wysoký ; koš obyejn scstávvá ze d«ao
vvetwí tlustých, málo rozdlených a nepravidelných

;

kmen nestejný a nkdy we wýšce 40' jednu nebo dru-
hau wtew wypauští; kra nahnédlá, potom roztrhaná;
díwí tmaw erné, tžké, nejtvrdší, snadné ku štípání a

skoro neporušitelné ; listy píokrauhlé, dole srdit wy-
k rojené, nejcelejší, nejzebernatjší, welmi swraskalé, a-
sto nejsrstnatjší, nkdy lysaunké, slídawé, nemnohé, 2'

dlíiuhé ; apík krátký, dole pošwiwý. — Tu a onde na
chlumech Martiniky ostrowu. 5*

Díwí potebují ke stawení na kly ; uinuiio set let zátáwá
neporušené, a ástka w zemi jakoby zkamenla.

H. rilznolisfý. C. diversifolia Jacq. am> picl. 1. I I %.

Strmek lOstewíný, vvtewnatý; listy píkožowité, n<j-

celejší, tup zakoníte, lesklé, žebernaté, zlehka swra-

skalé, rozdíln weliké, apíkaté, stídawé, mnohé, na
smítcích srdité, na rozhách Avejité ; hrozny konené,
jednoduché, ojedinlé, pímé, Spalené; plody zakula-

tle, konci okwtowými šomolaté a brázdowané, zwí-

ci malé tešn, kožikau ernawau odné, dužninau
mkkau, krásn nachowau opatené, asi jako plody hroz-

nowce obecného chutnající, wšak ponahoklé, — VVe

kowištích na kopcích ostrowu Dominga.
Owoce jeho jedí chlapci a sedláci.

H. blostný. C. nivea Swartz. Jacq. am. t. 78. Strom
20stewíný ; listy wejitopodlauhlé, zakoníte, obak le-

sklé, swraskalé, žebernaté, stídawé, polostewíné ; hrcj-

zny konené, ojedinlé, jednoduché, pímé; kwty dro-

bné, žlutawé ; holénka 3boná, erná, lesklá, w okwií
zdužnatlém, zešáwnatlém, pak zbobulelém dopola po-

noená. — Na Marlinice, Domingu. 5 •

Owoce sladké lahodné jedí i s jádrem.
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Ktslkc. Galligomum.

Okwlí ádíln(^. Tyinek asi 16, dole pisrostlycli.

Wajeník prostý, piítwerohraný. nlky 4. Holénka

se skoápkau mnohoblanau, štíMinalau.

K, kiídlatý, C. Pallasia Hcrit. Pallasia caspica Lin.

P. plerococcus Pall. ross. 2. t. 77. 78. Ke islewíný,
nejwlcwnaljší, bezlisl}', klaubnatý ; listy žádné; kvvty

poboní, na klaubech bromadne, bílé, drobné; plody kíi*

dlaté kídly blanowitýnji, kadeawými, zubatými. — Na
stepccli mezi VVolhau a Donem proti Moi chwalinskc*

mu. % .

Z koene dosplého w zimC wykopaného na kotauCky rozkrá-

]cni'lio |r)slf se mnoho klowatiny tragantu podobné, jakowá i z drtia

86 dá s woiJau wywariti. Z knienuw a bakul starých ezají dyinky.

Plod nezralý jest dužnatý, nakyslý, a žwýkaný uhašuje žíze.

ád 170.

LlClDLOWITÉ. PHYTOLACCEAE.

Okwlí stálé, 4— ólupcnné, asto barwené. Tyi-
nek podplodnícb (ídko obplodních) prostýcb tolik co
u.šluw okwtowýcb, s nimi stídawýcii anebo dwakrát i

jesté wíce. Wajeník prostý, I— JOpauzdrý: pauzdcr l-

wajenýcb ; cmélky prosté. Plod: bobule 1— mnobo-
pauzdrá, ídko wyschlý, bolénkowitý. Semenoí pímé,
bílcnaté. Kel obyejn obwodní, zkiwený nebo kru-

liowity, nkdy dlob zlomených a na koínek naninu-
týcb.

Zeliny, byliny nebo ke. Listy obyCejnC strídawé, nejcelejší,

bezpalisté, peiídko imlistoaté. Kwty oby{:ejnu obojaké, Iiruzntfné,

ídko ojedinlé a ižlabíkowé.
Ten ád sestáwá z 25 rodu (w 6—7 pokoleních) skoro toliko

w Americe meziobrulnfkowé pebjwajících ; nkteré rostan scwernS
z.i rowníkeni w Africe, jiné w Asii meziobrutn/kowé. Co znáuio,
tbsaliují prwfk welmi ostrý, dráždiwV, dáwení psobíc/.

Podadí dwoje.

[) UíDLOfVITÉ (wlastne). Kel obwodní. Listy

bczpalistc.

1) UJKOiroOmrÉ. DMoby klo«é pelomené
a na Uoínek naivinuté. I^isty palistnalé.

80



136 i

Podadí 1-.

LlélDLOWlTÉ (wlasmi).

LifiDLO. PlIYTOLACCA. KerMESBRRRB.

Okwelí korunoníté, óliipenn^, rozložené. Tyinek
7t—20, ze dna okwetowého wyniklýrh. Wajecnik zpk-
š ilokulowulý , 5— lObrázdý. nlek ó—10, králkjch,

stálýcl). Bobule b— JOpauzdrá, pauzder jednosemen-
n>cli.

X, obecné, . decandra Un. Plcnk t. 3ó7. Lam. i,

3^3./. 1. S$hk. t. 126. Diet. se. nal. a/l. 3. /. 20. Ko-
en vvclik) , welewnatý, mnolioblawý ; ludyba pímá, G—
12' wysoká, oblá, žlabowaná. wlcwnalá, lysá jako ostat-

ní díly? sten napí pebiazowaný ; listy strídawé, a-
píkaié, wojoitopodlaublé, ostré nebo tupé, brotité, nej-

celejší, piíeité, rownobžne žebernaté } brozny nino-

hokwté, dlauhostopené, protiapíné ; stopeky u wf •

niku opatené listenem welikým, asi u prosted 1—

2

menšíma ; okwétí erwenawé : lupenw wajenýcb, o-

strýcb, málo probluben}' cb ; tyinek 10; wajecnik weli-

ký, lObrázdý, zelený; nélek 10 s bliznami wen obnu-
týníi, podlaublými; bobule koláowitá, erné fialowá.

— W Americe sewerné, teplé, nyní w mnobých kraji-

nách Bwropy teplejší zdiwoelé. Kwéte w lipnu a srp.

nu. If-
^

Roku 1770 nejdríwe okolo Burdowalii jsan je sázeli, ahy §fa-

wau Cerwenau z Itobul wído na cerweno tiarwili; odtnd pak ipont*-

iiálila se rozš/ila až do Itálie hoení, ano i do jižné!io Tyrolska a

do iiJolfiw pyrenejskýili, k eimiž nt'porl)ybnS ptáci innolio pri«píwa-

15. We Wlasídi wsud« sfáwa bolmlowá k ctrwenní wína slauží.

JK tomu tauže šfawau bez uškození barwí rozdílné rukrowé a sjrupy.

Koen, listy, nezralé bobule a semena majíce pro prwek ostr^ mor.

silné poCišfowati . w Americe u wiiitr a wnS w lékaslwi se uiíwají.

Mladé pazanšky jakož i listí, waením pozbywše ostroty, jedí se co

zelenina rliufná ; woda prwní ale musí se slíti. Popel z netio spá-

lený mnolio drasla obsaliuje.

L. abyssinské. P. abyssinica Hojfm. Podobá «e pe-
dcilénju, liší se ale, že kwéty má lOmužné a lOženné.

ManCka ze semen slaaží na místo mýdla k praní blizny.

SaMoSeK. RiVlHA. RiVlNE.

Okwtí korunowité, sdílné, stálé. Tyinek 4— 8—
12, stálých. Wajecnik prostý. Cnélka jediná nebo žá-

dná ; blizne janoduchá. Bobule o jednom semene
okowitém.
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S. pnuly. R. octandra Lin. Jacq. obs. I. l- 2.. Ke
kinonw drewnalých, dlauhych, hebkých, pnulých, \v-

lewnalýh; lisly mnohé, slídawé, r;ipíkalc, lysé, wojilé

nebo wejilopodlauhlé nebo podlaulilokopinalé, zakon-

ilé, nejcelejší, tebas '/i' dlaulié ; íapíky 7.délí jedné

tetiny lislowé; hrozny úilabfkowé, listu kratší, jcdno-

duclié; slopeky jednoduché, u wýniku opatené lisle-

neni ái kowitýni, slopeky kratším ; okweti uštw ob-

wejitycli, podduiych, tupých, na plodu nánachoué ; ty-

inek tS— J2 ; wajeník podluhowatý ; blizna sedawá, ši-

tikowitá; bobule zwící malého hrachu, tniawé nacbo-

wá, o jednom semen ernawém, cokowitém. — W
Americe horejší. \.

Z wtwí oliebnýdi a tuhýdi dClají we wlasti obruCe a hauiwe

DWOJÍLÁK. BOSEA. GoLDKlITHENBAVM.

Okwéií ódílné. Tyinek o. Wajeník prostý ; bli-

zny 2. Bobule Isemenná.
D kovopný. B. cannabina Lour. Strom mírné

wýšky: wétwe wzestaupawé ; listy kopinaté, dole tupé, pi-

lowané, lysé, drobné, slídawé ; kwéty bílé na hroznech

krátkých, úžlabíkowých , dwojatných ; okvvétí u.šiw

kopinalých, kiwýrh, klímawých; tyinek S : nilky šídlo-

wifé, co okwétí dlaubé ; wajeník dlaubaunký ; nMka
žádná; blizna tupá, celá; bobule nejmenší, zakulatelá,

pf-ísinaknutú. Isenienná; semeno okrauhlé. — W lesech

Koinínských. 5*
Z kfirj dob5wají wlákna tuhá, z niclii délajf sproité roliože.

Podadí 2.

LVKOivomjinrÉ. petiverieae.

LuKowoJi. Pbtiveria. Prtivrkie.

Okwtí -idílné. Tyinek 5— 8. nlky \, pak pod-

hnuté a zlwrdlé. Holénka nélkami \, zkolclými, a

zhákowSlými ozbrojená.

/>. obecná. V. alliacca LÍ7i. Trew Ehr. 1. 67. Lam. 1.

212. Koen silný, pewný, mrcasalý, welnii se roz.^iují-

cí a do zem hluboko wnikajíci ; lodyha 2— 3' wysoká,

dole dewnatá, bakulatá ; rozhy prauhowané, pýité; li-

sty slídawé, obwejité nebo podlauhlé, tupé neb o-

Niraunké, nejcelejší, po žíle a zebrách, obzwlášte na ru-

bu pýilé ; apíky pekrátké ; klasy konené a z hoej-
ších úžlab'ek wyniklé, autlé, niellonité, 1 -1'/i' dlauhé.



ídkém kwlY podepená listenem wejitym, malikým;
ušly okwtowó árkowité, tupé, blawé, rozložené ; bliz-

ny chlupalolcpenité, bílé; holénka okwélím sl»l)m do-

le zastená a ukonená 4 kol(;i (nélkami) podlinu tyiiii

a pitlaenými, jichž 2 delší. — W Indii západní a

Americe jižné. Kwte poád, ti-
Celá rostlina smrdí a diiitiiá silnu esnekem; dobe snáSejfc

suchotu zelená, když jiné rostliny aupekeni sluneným jsau zpálcny,

a slauží' dobytku i)astwau ; kráwy nažrawíe se jf doj/ pak mléko

tauž chutí a wní napuštné. Koen wkládají mezi šaty k zapuze-

ní molw Ruce dlauiio smrdí tau rostlinau, když se w nidi byla

mnula. Naf se potebuje proti UoreCkám zljm, hlistám a koieu proii

bolení Kubúw.

ád 171.

LASKAWCOWITK AMARANTHACEJE.

Okuélí 3~olupenné, zelinné anebo mázdrowité,

stálé. Tyinek 3— 5, ídko méné, podplodních
,

proti

lupenm okwélowým posta\ven}ch, rozdlených anebo
jednobratrých, VVajeník prostý, Ipauzdry, 1 — mno-
hovva jený. Blizny 2— 4, nékdy nélka s nkolika nebo

s jedinau bliznau. Plod: tobolka Ipauzdrá, I — ne-

mnohosemenná, pukawá nebo nepukawá, nkdy obduž-
natlá ; semena slupkau papírowitau obklíená, na dné
pauzdrowém pipevvnná, bílenatá. Kel obvvodný, zki-

wený nebo kruhovvitý.
Zeliny, podke nebo ke. Listy stidawé nebo stíné, celé a

nejcelejší, bezpalisté. ÍCwety obojaké nebo porídku ptizno])oIilawé,

obyejné listeny 3—2 barwenýini, inázdrowitýiui obklíené, nahro-

madné w klubka a ta na klasy, strbauly nebo laty.

ád ten dosawád obsahuje 280 rod (w 31—32 pokolenídi),

ježto po celém swt jsau rozlosowány, takže nejwtšf iiiuožstwf me-
zi obratníkoma se nachází a nejmenší w pásmedi mfruýih. Nejwíce

t. polowiku wšech priosobuje si Asie, i^^ ale Kwropa.

Laskavvkc. Amakamthus. Amarant.

Kwly jednodomé a mnohomanželné. Okwptí 3

—

Slupenné, dole listeny temi f)odepené. T> inek 3— ó,

oddlených. Blizny 2— 3. Tobolka obíznutá (pušli-

ka), Isemenná.
L. ocasatí). A- caudatus Lin. Míli. ic t. 21. Blít

weliký aneb uherský Mat. Wel. 132. C Lodyha pímá.
2— 4' wysoká, wtewnatá, brázdo waná, nahoe chlaupky
kudrnatými pýitá; listy stidawé, dlauhoapíné , po-
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di.uililc, obak sila ztenené, dlauhoiiroté, WYkiojovvané,

z.elené, asto erwen nab/ilé; klubka kwéiná naliro-

madéná na klasy husté, dlající ocasy složené, konené
nebo úžlabíkowé, wisulé, tmawoerwené ; listeny osina-

lé, delší lupenw okwtowýcli, lirotitých ; tyinek ó ; to-

bolka homolowitowejcowitá ; semeno ockowilé, erné,
leskuté. — W Asii prostední a jižné. Kwte w crwnu
až do srpna. O.

G nás obyCejný w zuliradádij pro klasy ni^kdy uckolik stop

dlaiilié oblíbený.

L. trujbaravný. A. iricolor Lín. Kyiorr 2. t. A. 8.

4. ó. A. versirolor liinnph. Lodyha 1 — 2' wysoká, brá?.-

dowaná, nahoe pýitá, králkowtewná ; listy stídawé,
dlauhoapíné, wejité nebo kopinalopodlauhlé, do ko-
solwerena pecházející, na konci zaužené, tupé a hro-
tité, dole klínijwité, do apíku ztenené, wykrajowané,
lysé, hoeni na konené polowin zelené, na dolejší

erwené a žluté, nékdy celý list erwený nebo žliitV' ;

klubka kwétná pisedaná, wšecka úžlabíkowá (nkdy w
klas rozposlawená) ; listeny a lupeny okwtowé príslej-

n dlauhé, spídlaté, bélawé, s žílau prostední zelenau
;

kwéiy ninohornanželné : síinií 3niužné, asto s vvajehí-

keni zaprlalýni ; kwely obojaké obyejné o 2 tyinkách
nkdy o S. a o 2 nlkách ; tobolka auzce wejcowitá.
— \V Indii východní. Kwte w orwnu až do srp-
na. o«

Listfin peest5iii dojista náleží k ozdobnjším rostlinám Ict-

oda w naiiiJi zaliradúdi ; kwílíni alu málo okázalá.

L. polní. A. canipestris JVdld. í^odyha pímá, w-
itwnatá, dole zllaušlí brka holubího, nepatrn hranatá;
listy stídawé, rapíkatc, solwa Vj" dlauhé, wejité, wvkro-
jené, tupé, hrotité, zelené ; klubka «edawá, úžlabíko-

^ w« ; kwly Smiižnc; listeny a lupeny okwtowé bílé,

Manowité, hrotité. W Indii wýchodní. O-
L. hákahj. A. polygamus Lin. Letní ; listy podlan-

hlokopinalé, wyíznuté ; apíky zdélí listu ; klubka na

klasech nejkratších, úžlabíkowých a konenycli; kwty
tnnohomanželné : obojaké, 2n)u2né a 2ženné, samicí ^-

ženné; lupeny okwtowé a líiteny hákowiloosinalé. —
\V Indii wýchodní. O.

L. f^aní^rskij. A gangoticus Lin. Jfilld. amar. f. G.

/• II. Lodyha 23lrcwíná, náry.5awá; lisiy kopinatowej-
<iié, hladké, ostraunké, wykrojené, zelené ; apíky zdélí
li*tu ; klubka wejcowilá na nejkratších klasech lížlabí-
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kowydí a konených ; kwly -jimiiné. — W Indii wý-
chodní. O.

L. smutni). A. trislis Lin. JFilLd. amar. t. ó. f. 20.

Lelní ; lodyha pímá, dole wtewnalá; listy drobné, ze-

lené, weiitosrdité, tupé, wykrojené, wezpod se skwr-
aau zsinalau ; klubécka sedawá, w úžlabíkách nako-
pená , nkdy na klas konený , béwný rozposlawená

;

kwty 3mužné ? lupeny okwtowé osinaté. — W ín a

[udíi wýchodní. 0.
jL. swraskalý. A. oleraceus Zm. JVilld. amar. t. ó.

/". 9. Lodyha pímá, tlustá, 2' wysoká ; listy širokowej-

it, tupé nebo wykrojené, krátce hrotiti', eabaté a

podlé žeber swraskalé, krušší jiných, bled zelené ; klub-

ka skládají w úžlabíkách wrcholíkv malé, krátkostope-
né, rozsochané, na konci ale rozpostawené jsau w klas

ocasowitý, pímý ; kwty bled zelené ; listeny zakoní-
te i

lupeny okwtowé tupaunké j tyinky 3; nlky pe-
krátké, s 3 bliznami níowitými ; puštika zakulatlowej-
cowitá. — W Indii wýehodoí. Kwte w erwnu až do
srpna. ©.

£,. zelený. A. viridis hin. Willd. amar. t. 8. f. I G.

Lodyha lelní, pímá, erwen árkowanáj listy podlau-

hlovvejité, wykrojené, po kraji eabaté a erwen ob-
raubené ; klubka úžiabíkowá, dwojatná ; kwty san)í
31upenné a 3mužnc. — W Indii wýchodní. Q.

Wšecky ty nadpopsaiié rody we wlasti sázejí a potebují w
domácnosti, an jejicli lis(y jak uiy špenát jedí. Též listy jejich bez

rozdílu w lékustwí se iižíwují.

/,. rozloíený. A. Blitum Lín. Blít bílý Mat, IVel.

133. Hrubozel. Lodyha rozložená, wtewnatá , wtwe
oblé, brázdowané, hranaté, jako listy lysé, wzstaupawé;
listy stídawé, wejité, dole ostré, nebo skoro kosolwe-
rené, wšecky na konci tupé, wyseknuté nebo wykroje-

né, nejkratším hrotíkem opatené, šedozelené, nkdy
u prosted skwrnau nahndlau opatené ; apíky zdéli

listu ; klubka w úžlabíkách nahromadná w klasy pe-
krútké, na konci ale w klas ocasowitý, delší listu ; kw-
ty 3mužné ; okwií lupenw podlauhloárkowitých, o-

straunkých; nlky 2. — Na rolích a zelništích. O-
Na til a onde požíwá duidioa; ped asy w lékastwí se po-

tebowal.

L. obilnij. A. frumeotaceus Buchán. Lodyha te-

bas T wysoká a dole l" i wíce tlustá; wtwe pímé;
listy eliplinokopinaté, asto tmaw erwené ; klasy mno-
hé, píwáloowilé, tuhé, skládají ocasy pímé; listeny a
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ušty okwtowé šMIowit zakonéité ; semenn bloohrau*
bená. — VV Indii wýchodní, w Mysoru a Koimbetoru u
welikéiu irinožstwí na polích se sází . Kwéte poád. 0,

Dlají ze semena uiauku jedlau.

Nbwadlbc. Celosia. Hahugnkamm.

Kwéty obojaké. Okwlí ólupenné, barwené, dok
obklíené 2—3 bsteny. Tyinek 5, dole srosliycli vr

trubku puháruwilau ) prašníky 2pauzdré. nélka I,

o 2 nebo wíce bliznách. Tobolka obíznulá, mnohose-
menná.

iV. hebenatý. C. cristata Lin. Knorr t. H. 5. G.

Lodyiia pímá, 1— 2' wysoká, hranatá, wélewnalá, jako
oslatiíí díly lysá ; listy slídawé, apíkaté, podlauhlowpj-
ité, zakoníte, dole siln zaužené, w apík sbíhawé, nej-

celejší, jasn zelené, na konci a po kraji obyejné er-
wené, hoení nakopinalU', dolení srditonáwejité ; kl.i-

sy konené anebo úžlabíkowé na stopkách oblých,
brázdowaných, hustokwté, pwodné wálcowité ; kwlv
bledé erwené, na kýlech nachowé, též syté erwenié
nebo nachowé, ideji bledé žluté nebo skoro bílé ; li-

steny wejilokopin.ilé, šídlowité zakoníte ; nitky šídlo-

wiié^ prašníky prilehawé, úrkowité, bélawé ; nélka ni-

owiiá, o S bliznách, po odkwétení z okwétí néjící ; to-

bolka kulowalá, blánatá; semena okowitá, erná, les-

kutá. — W Cíne a Žapanu^ nyní po Indii západní a w^-
chodní rozšíená. Kwéte w erwnu a2 do záí. O.

U nás olilíliená w zaliradádi, kdežto klasy w(ce inénS na plo«
(lio se rozSiuií a iiinolionásohn helienowit uetio lalokatS se roz-
dluji, pi eiiiž kwCty nejhoejší nebo skoro wSecky ponietúwají, a
n:« iiifíto ni"|i listeny sni^stnanú se naskytiijí. Heben takowý ustiSe-
ný zaiiowúwá swuj twar. Kwty natrpkalé potebují we wla<terh
naproti projmu n dirkání krwe.

PlKWUnK. AcilYltANTHRS. SPRRCRLdMB.

Kwéty obojaké. Listeny .3, obalující okwétí Mn-
penné. Tyinek h ; nilky dí)lc srostlé a mezi sehnu šu-

pinami zmnožené. Prašníky 2pauzdré. nélka 1 , s

bliznau hláwkowitau. Tobolka Iscmenná, ncpukawit.
/*. (Irasnd. A. aspcra IJn. Jacq. tlo^. t. 74. Ama-

ranthus spicatus liiirm. zryl. t. 0. f. 3. Auricula canis

nnmph ). t. 12. /. I. Caeli nhred. 10. /. 18. Podk. í-

2— 3' wysnký, pímý, slíné wétewnatý ; wétwe oblé,

praužkowané, wzhru chlupaté; Hsty slíné, krátve u-
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píkalé, obvvejoilé, králce zakonilo, oslró, dole zauženó
a w apík sbílíající, pillaeoS a niekce pyilé, šedoxele-

né ; kvvély ped rozwitim a za rozwiií pímé, pak sehnu-
té a na stopku ztuha píiilaené, rozposiawené na klas

díwe s«)lwa palený, pak ale na slewíc i wíce se pro-
dlužující; listeny 3, lysé: 2 díwe wnilní pak ale wné-
sné, okrauhlé

,
proswítané a bíle blanowiié , ninoheni

kratší kwétu, protažené silnau žilau, wvbíhajírí w hrot

blawý, kwtu asi o '/a kratší, 1 wnšný, pnk ale wnit-

ní, vvejltý, se žilau mnohem slabší a w štéiinowiiý hrot

wybblau ; okwélí lupenw kopinatých, špidlaiych, bled
zelených, po kraji blawých, lesklých, nejlysejších. —
W Indii wýchodní na skalách, a odtud na Jainaiku pre-

sazená. Kvvéle skoro poád. "Ji.

Koen potebují proti auplawici a ueduhui od kauieae.

WKOSTHAZ. GoMPHREKA. VVlNTERBLUME.

Kwly obojaké. Okwlí Slupenné, obklíené li-

siencema smaknutokýlalýma. Tyinek 5 ; nilky dole

irubkowit srostlé, na 2 nebo 3 ástky rozklané nebo
zubaté, jichžto prostední ušet nese prašník Ipauzdrý.

Cnélka 1 s niowitýma bliznama. Tobolka obíznuiá,
Isemenná.

jy. kalalý. G. globosa Lín. Amarantho aíllnis

fírcyn. t. ól. Comm. hort. 1. t. 45. Lelní ; lodyha pímá
I — iVj wysoká, oblá, u/.latoklaubatá, wtewnatá, pitla-

ené srstnatá ; listy slíné, apíkalé, podlaublé, oslré,

hrotité, dole klínowité zaužcné, nejcelejší, na rubu pýi-
tohuhaté ; strbaul kulowatý, ojedinlý, konený, pode-
pený listenoma sedawýma, wejitýma. zakonitýnia, ze-

linnýma; pod každým kwtein listen širokowejilý, pod-
dutý, auile hrotitý ; listence smáknuté (po stran widé-
né) polokopinalé, zakoníte, na kýlu opatené kídlem
autle pilowaným, mázdrowité, lesklé, karinínowé, pleo-
wé nebo bílé ; lupeny okwélowé sotwa polowiné délky

árkovvitošídlovvité , tence blanaté, bélawé, dlauhowlné.
— W Indii wýchodní, odtud do Indie západní a Ameriky
jižné presazená. Kwéle w kwétnu až do íjna. ©.

Pkná to rostlina \v nasíoli zaliradádi, akoli toliko w teplej-

šílil krajinádi pod šírýi" nebem se daí. W Indii dlají ze kwStaucí

wnce swatební ; list jako jinau zeleninu jedí a též proti kašli a bo-

lení hrdla potebují.

//^. srstnatij. G. oíFícinalis Marl. n. gen. 2. I, 101.

— 2. Hillair. pl.us. t. 31. Lodyha Jstewíná, wzstaupa-

wá, nejsrstnatéjší jako listy wejité, ostraunké, hro lité

;

strbauly konené, polokulowaté, mnoholistenné : listence
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na kyiu zubalolícbooaló ; okwíMí dole wlnalc, zdclí lisle-

nw. — W Brasilii. Kwte w prosinci až do bezna. "K-
KoD liIízowitV ohyCejnS potebují proti Špatnéimi tráwení,

buliawce a uštknutí hadímu

OpLsTEíÍ. IrBSINB. STKAU95FEf>ER.

Kwty dwaudomé. Samí : Listeny 2. Okwlí ólu-

penné. MedníkTirt' 5— 1, Tyinek 5; prasoíky Ipauzdré.
Samicí: Listeny 2. Okwtí bbipennc. Blizny 2, sedawé.
Tobolka nepukawá. Semena plstnaiá.

O, seivemd. \. celosioidcs Lm. Lam. t. 813. Koen
ninoholelý ; lodyha zelinná, 2 — 3' wysoká, lysá, brá/.do-

waná , na kolínkách trochu uzlowite napuchlá; listy

ilíni', tekowanošerpiwé, dolení podlauhlé, zakonilo,
hoení wejitokopinalé; kwély pedrobné, ro/,posla\vené

na latu wetewnatau smestnanau. — VVe riori a VVir-

ginii na niistech zalopcnjich. "4-.

ád 172.

MERLÍKOWITÉ. ClIENOPODIJCEAE.

Okwlí obyejní* ádílné nebo na patero klané, po-
ídkii na menší tnnožstwu uslw rozdlené nebo ucroz-
(Ilené, stálé. Tyinky na ún okwétowcni pipewnéné,
na poet jicJi tolik co ustw okwlowých unebo mén, a

wždycky slojících naproti nim. VVajénik prostý anebo nej-'

doleji 8 okwétíin srostlý, Ipauzdrý, Iwajený. Cnélka i,

jednoduchá nebo 2

—

sdílná; blizny nerozdlené. Plod:
tobolka nepukawá nebo holénka zawcná w okwli oby-
ejné zwclieném a nkdy zdužnatlém. Semeno na
dne pauzdrowéiii pipewnené, bílkem opatené nebo bez
ného. Kel obwodný, kruhowiiy nebo skraucený.

Zeliny, hyliuy, ke. Listy utrídawé, ídko sthíCné, celé, zuba-
tí, laloCnaté nebo protiser:né, litfzpalisté. Kw-ty nepatrné, ol)ojaké,

ji^dnopolilawú nebo iiinolioinanželné ) llžlabí^kowé, ojedinCló uebo
klubené, Sasto skládající wrrboifky, laty uebo klasy.

Ten ád obsalnijc asi 300 rodúw íw 40 ncl>o wfce pokole-

iifcli), ježto wSerky w pásinC inírnosewernéMi starélio SwCta roitau.

Kwropa sama míi asi 100 rodft, tolikéž Asie, ostatek po ostatních

zem dílech jest roztrauKen. Mnoho jich líbuic sob slatiny, prutoi

nalézáme je na pomoích a stepech Kwropy wjchodní a Asie pro-

stední. Ty opl^wají solml sodifJtdmi. Mnohé jich slauží pofrawau

•"".lowukowi ft zwíraliím, ouktcré w lúkastwí) niálokturú jsau judowHlc.
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Rozdluje se na lwero podadí we dwojíiii oddleni.

Oddlení 1.

KfíUTOKELNÉ. SPmOLOBAE.

Semeno bezbilené nebo s ncinnobýni bílkem. Kel

bkrauceuý.

J) SLANlCOfVlTÉ. Kwty obojuké. Lodyha ne
klaubnalá.

Oddlení 2.

KÍilJFOKELNÉ. CYCLOLOBAE.

Semeno bilenaté. Kel kruhowiiý.

2) SLAISOROZCOTFITÉ, Kwéiy obojaké. Lodyha
klaubnalá.

3) MAUNÍKOJFITÉ. KvvSiy obojaké. Lodyha ne-

klaubnatá.

\) LEBEDOIVITÉ. Kwéty jednopohlawé, jedno—
nebo dvvojdomé, ídko mnuhonianžeíné. Lodyha ne-

klaubnatá.

Podadí I.

SLAmCOlFíTÉ. SALSOLEAE.

Slanicb. Salsola. Salzkraut.

Okwétí Sdílné nebo na patero klané: ušty pak na

zádech napí opatené kýlem anebo príwskem. Tyi-
nek 5, we dn okwtowém pipewnných. Cnlky 2

anebo 1 se 2 bliznama. Tobolka zpleštilá, tenkoblána-

tá, zawená w okwtí zwelieném, suchém. Kel sbraucený.

S. obecná. S. Káli Lm. FL dan- t. 818. Plcnk t. 162.

Pall. ill. t. 28. /. 2. f. 29. Tragum Mat. JFel. \\\. C,

Lauhowá bylina. Lodyha V*— I wysoká nebo wyšší, pí-
má nebo položená, rozewen wtewnatá , jako listy

chlaupky krátkými, tluslaunkými wíce mén drasnatá;

listy sedáwé. šídlowiié, náhomolowité nebo píniowité,

píoblé, trnatohrotité, dole blanowit rozšíené a brwi-

lé, odstálé, nejdolejší slíné, hoení stídawé; kwty
sedawé, ojedinlé w úžlabíkách, podepené listenoma

krátkýma, wejitýma, trnalozakonitýma ; okwétí až na
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dno ódílné : uŠtw z dola wejitého lioninalé, díwc
blanowiié a prítné, pak (na plodu) zlwrdlé, zclirupla-

wlé, konci sklimené a plod zakrýwající, bezžilé a na
zádecli na pi opalené píwéskeni welikým, okraulilým,

mázdrowilýrn, pramenit žilnatým, na kraji zcjkowanym
anebo laloaatým, ímž okwélí nabywá twaru koruny
rozwilé a rownowážn rozložené ; slny tobolkowé a

skoápka senjenovvá petenké. — Na pomoich a slaii-

nácli Evvropy, t(*ž na stepech prostední A.sie. Kwéte vr

lipnu a srpnu. O.
Ten rod obyCejnS u welikém množstwí poliroinad rušte, a

potebuje se s jíd^iiií tétiož pokolení rody k dobýwání sulajky

(soJy) zpúleiiíiu a wyluuieoíiu pupelu.

S. dlauhidisld. S, Soda Lin. Jacq. h. vind. t. 68.

Pall. ill. t. ;iO. Lodyha Istewiná, jako ostatní díly nej-

Ijsejjíí, pímá, trwená, wétewnatá ; listy siídawé, duž-

naté, trojhranoobié, píhranaté, 1

—

i" diauhé *, kwi'iy

drobné, zelenawé, úilabíkowé, ojedinlé, sedawé ; okw-
tí hluboce Sdílné, dole píztlusllé, nahoe ztsnné

;

nlka jediná, bliznama šídlowitýma ukonená; tobolka

pikulovvatá, zawená w okwtí, jehož u.šty wn toliko

mají kýly na pi. — Na |)()moí<h jihoewropsk) ch a

podlé jezer slaných w Panonii. Kwéte vv lipuu až do
záí. 0.

Sází ji pru salajku wýboraau, ano naf jejf iiiladistwá tu a

onde w sulátn jrdí.

S. tluitulísld. S. saliva Lin. Plin/c. t. IG-'. Lodyha
usi zdélí r, rozkladit wtewnatá, lysá; listy krátké, tlu-

sté, pioblé, lysé ; kwty úžlabíkowé, scdavvé, po 5

—

7 nahromadné; okwtí ustw poddutých , blanowit
obraubených, s píwskcm malým zaokrauhleným. —
Na pomoí španiclském. 0«

Taintóží ji tuktí u wfíliktMU iiinožstw( sáze.í a dobýwaj' ^ n( salaj-

ku SpanCIskau, jez sluwe aliknuíská nebo ínrilln^ a za nejlepSÍ se má.

^y. bczlistá. S. aphylla Lin. Ke ó— G' wysoký, roz-

dlený na mnoho wétwí rozložených, sehnutých ; rozhy
blawé, pýrilé, trnowatející, porostlé listím nejdrobnj-
ším, zakulatlým, hustým; kwty pedrobné , sedawé,

úžlabíkowé, klasaló nahlauené, winaté. — Na Pedho-
í dobronadojském w pustinách Karó nazwaných \.

Popel s iujfiii skopow^m tfmíilianý dáwá s6ui sebau w^flior-

oé iiiUUu.

OkMA^KA. I^AS.LI.A. DrKRBLCME.

Okwtí bunda&kuwilé; barwcné^ uu patero klané,
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listenoma podepené. Tyinek ó : nilky dole rozšíené.
Blizny 3. Holénka obestená okwlím zdužnatlým.

O. bílá. B. alba Lin. Gandola alba Rumph. Lodyha
zelinná, toiwá, 4—8' díauhá, oblá, dužnalá: listy stí-

dawé, krátce rapíkaté, wejité, eabaté, neikratšeji za

konité, tiipaunké, dužnaté, 5" dlauhé, 3' široké;

iizlabíka listowého wynikají klasy asi na prst dlauhé,

jednoduché, slopkau podepené ; kwéty drobné, bílé ;

plod ernawý, asi bobulím bezinkowym podobný. — W
Indii wýchodní. Kvvéte w lipnu až do prosince. 5"

O. envcnd. B. rubra Lin, Sabb- hort. 2. 1. 98. Gan-
dola rubra Rumph 5. t, 154. Pedešlé podobná f lodyha
asi 4' dlauhá otáí se okolo rostlin ; listy wejité, po-
dlauhlé, ploché; klasy úžlabíkowé, ojedinlé, na je-

dnoduchých stopkách. — W Indii wýcbodní.
O. srdcolistá. B. cordifolia Ijim. Basella Rhccd. 7.

t. 24. Podobá se pedešlé, liší se ale listím okrauhlým,
dole srdit vvykrojeným , a stopkami jednoducl)ýu)i,

listji kratšími. — Na Malabaru. Kvrle w lipnu až do
Jistopadu. ^

.

Hšecky tyto ti rody w«» wlastech sázejí a jedí Jako my 5i)e-

nát Bobule dwMi posl^dníHi obsahnjí Cerxvenau barwinu , a ob-

zv^lábtD od posiediií jsau bobule užile(!uy k barweoí na narliowo.

Podadí 2.

SLANOROŽCOJVITÉ, SALICORMEAE.

SlABOROŽBC. SaLICORNIA. GLAStCHMALZ.

Kwty po tech dohromady do prohlubcniny na

stopce zapuštné. Okwtí dužnaté, nerozdlené, štrhi-

nau se rozwíjející. Tyinka 1— 2. Culka pekrátká
;

lílizny 2— \\. Holénka okwtím stálým, šupinowiiým za-

wená.
S. zelinný. S. herbacea Lin. Plcnk t. 8. Schk. t. 1.

Pall. ill. t. 1. 2. Koen letní, tence wetenowitý, úkosn
wnikající, jednoduchý nebo málo wtewnatý a mrcasa-
tý ; lodyha pímá nebo wzstaupawá, */»— 1 wysoká,

klaubnatá, wtewnatá, lysá : lánkw smáknutých, na-

hoe rozšíených w pošwu králkau, 2zubau, po kraji bla-

nowitau, zpiozenau z listw šupinowitých, zkrácených a

srostlých ; wtwe stíné, jako lodyha ; klasy konené
nebo boní, oblé: lánkw na každé stran 3kwlýcli;

kwty S wždycky w trojúhelník rozposlawené, z wenku
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jakoby šupiny wyiilížející a na prostedku zad hrbaté,

jichžto dwa wnšnc iiinoheni kratší wnitního ; tyinky
sotvra delší nežli okwtí ; holénka smáknutá, podhai-

hlowcjitá ,
piledwiniiá. — Na poinorich a r.Iatin<íh

Ewroj)y, Asie a Aníeriky. Kwte w srpnu a záíí. O*
W Aiíglianedi a jinde nakláiliijí iiiludé wtwe «Ji> octa a pri-

dáwají je na insto koení do saiútuw. Dobytek rád rostlinu žere.

Též dáwá |)knaii modrán barwu ; w lúkustwí proti kurdjiii a ue-

dnliiuii kožním se potebuje.

S. kowilý. S. íVuticosa Lin. Lam. t. 4. f. 2. Káli

II. ct III. Mat. IFcL. lil. Podobá se pfedešléuui
,

jest

ale keí nkolik strcwícúw wysoký, pVhný, hu.sl a siií-

n wtewnatý 5 lánky , z nichž rozhy složony , oblé,

na konci nesau pošwu sestáwající ze dwau lisiuvv krátce

Wijitých , zakoniiých , ostrých? kwly též po 3 po-
hromad stojí, a poboní niají okwtí skoro dlaulió,

tak jako prostední, protož nedlají trojííhclnik. — !Na

pomoích Kwropv jižné. Kwte téhož asu. \ .

Z toho i predslúlio roJii iisiiSenIio pálí popel bo!iat5' na »a>

lajku.

Jik:iiowiiík. Anab.^^ib. Kalí»tkai!cíi.

Listcnce Tí obkliující okwétí .ílupenné. Tyinek ó

ze dna wyniklýcli a s tolikymiž šupinanii slídawé [)0-

stawenjch. VVajeník pro.stý ; blizny 2. Holénka w okwélí

zwelienéin.
J. obfcnij, A. aphylla íJn, Lam. t. 182. Salsola ar-

ticulala Cavan. c 3. /. 281. Ke složený z nkolika
kmeníkúw 1',?' uysokých, pímýcli, stííné wélewna-
tých, wétwe lánkowané, oble', nejlysejší, na klaubcch

piuzlalé t klauby na konci prodlaužené w pošwu slo-

ženau ze dwau listw slríných, peuialých, dohromady
srostlých, nejtupjších, které na klasech wétší, široko-

wejité, blanowil obraubcné, podporují kwély ; klasy

konené, na wtvvích I— l^/V dlauhé, ídké, petržené,
dohromady sklád.ijí latu ? kwély bélawé, slíné, w úžla-

bíku lislw listeny nahrazujících ; lislcnce priokrauhlé,

podduté, tupé , rozložené ; luj)eny okwtowé wejilé,

stejné, listenúw kratší, stálé ; tyinek o, delších okwéií ;

wajeník zakulatélý ; nlky 2, s l)liznau tupau; bobide
zakulatélá, listenci zwétšenýnii, piíokrauhlýnii, na kon-

ci n)élce wvkrojcnými, erwunawViui zastená. — NVe

stepech okolo Astrachanu, léž okolu Tripoli. Kwétc \v

erwnu až do srpna. ^.
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Z |io|)fla jelii) dol)5waji mnulio salajky ;natí ptraii prjdlo, a

zwauinu j)otel>iijf proti lišjúin.

Podadí 3.

MAUCmKOWITÉ. CHENOPODIKAE.

Bytel. Kochia. KoCHlE.

Kwely obojaké. Okwélí na patero klané: uštw na
hbetu pak piíwskem opatených. Tyinek h, ze dna
okwtowého wyniklýcli. Blizny 2. Mošnika zplešlilá.

Semeno rownowážné, bíleenaté, se skoíápkau blanowi-

lau. Kel obwodný.
B. kosfalij. K. scoparia Schrad. haloph. f. 1. /• !•

Chenopodium scoparium Lin. PalL ill. 3. /. 38. Zelina :

bidyha 3— 5' wysoká, pímá, slídawé priitnale wélevvna-

lá, oblá, praužkowaná, lysá, nejhoeji pyilá : listy stí-

dawé, árkowitokopínaté, ožilé, ostré, w apík zaužené,

brwité ; kwly na posledních wtwikách úžlabíkowé,
dwojatné , drobniké, sedawé , lysé; ušty okwétowé
okrauhlowejité, jenž plodonosné na zádech mají pí-
wsek nejkratší, 3 úhelný, ostrý, — Na polích w Za pa-
nu, ín, ecku, Krajin, Rakausích, Mor^wé, Cechách.
Kwte w lipnu až do záí. O-

Zelina ta dáwá se stíhati. Dlají z ní kosfata, a CíKané též

w lékastwí ji potebuji.

Meklík. Ghbnopodium. Gamsefuss.

Kwty obojaké. Okwti na patero klané nebo 5.

dílné: lupeny na zádech bez píwskw, pak wyschlé.

Tyinek S, ze dna okwtowého wyníklých. Cnélky 2

nebo 1 ; wždycky 2. Mošnika plešlilá nebo smáknutá
a tudy semeno bu rownowážné, bukolmoslojné. Sko-
ápka semenowá chruplawá.

*) Semeno rownowážné.

Aí. hladkosemenný. C leiospermum Decand. C al-

bum M, c(. Koch. Letní; lodyha pímá, 1— 2' wysoká,
wétewnatá, jako ostatní díly bezchiupá ; listy stída'\é,

fapíkaté, kosoCtwerenowejité , ostré nebo tupaunké,

wyhlodané, až i chobotnatozubaté, dole celé, nkdy
wšude celé, nejhoejší podlauhlé nebo kopinalé a wždyc-
ky nejcelejší ; klubka nahlauená na hrozny konené
nebo úžlabíkowé, pímé, složené, pííbezlislé i okuétí
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DŠlMw iírokowejcitých, lupjfrli, wclmi široce z holawa
blíiQowití" ohranbenych, podutých; nMka 1, krátká «e

hliznami nifowitými ; mošnika zpleštilá ; semeno wodo-
rown(?, okowité, ostrohrané, erné, hladké, lesklé. —
rša niíslecli oljdtdanýcli, ruinnych, zdech a cestách po
celé Ewrop, léi w Afri«e a Asii se\vern}cb a n\ni i w
Americe sewerné. Kwte w erwnu až do záí. 0.

Tt-n rod jiroiiiefiiije se welmi ; lojjlia liiied jest |)revNutPwnatá,

a metlowitá, wtwf w7.tyCený<li nebo rozewrenydí ; nkdy wišecky

díly jsaii bíle wíce ménS poprášené anebo zrlené, bez uiauky ; listy

ruzd/ln zubatú.

Nejlilawnjsí odrodky jsan ;

«) IliliJ C. alliiim Lin. Bliik. t. 353. Schult. Inv. t. 25, Kcin.

1, 547. kliilika ocasowitS nahromadná.
^) Zctcnij, C. viride I,in. Klubka ciiocliolienS nalilaiiená.

Merlfk ten náležf k obtížným nianináin, )i<-bž lid duidý w uk-
lervb krajinádi asu jarnílio na místo zeUniny požfwá a proto i w
Indii w)(liodni nasrliwút u wejikéni množstwí se sází. Semena ale

málokde na místo krupice j^^dí.

M. kalinolisfij. C- opuhíonum Sclirad. Vaill. par. I,

7. /*. I. Pedilémii wehui podobný ; listy pííokranhh)-

kosotwerené, pilrojlalocné , ncjlupejší u yhlodjinozu-

bale, hoení ehplinoKopinalé ; \vichoh'kv piíbezhsié;

.semena hladká, lesklá. — (Na týchž nnstech, ideji ale.

Kwle w lipnii aZ do záfí.

AI. smuliwolislý. C íiciíolium Sinifh. C. viride Cnrt.

lo)id. t. I G. Podobá se též prwníniu, liší se nle li.siim

dolenítn trojiihlošípowitym , zubatjni, dole zauženým,
laloku prostedního prodlauzcného, podlauhlokopinaté-

ho, tupého, hoejším árkowiiokopinat} m, ncjceb-jším.

MTclíolíky píbe/listými, semeny lesklými, prohlubeno-
tekowanýnii. — Na podobných místech, akoli mnol)m
idší. Kvvéie w lípnu a srpnu. Q.

Oba ty rody jako prwní se potebují.

M. chllskij. C. Quinoa ÍÁn. Quinoa Fcuill. 3. /. 10.

Lodyha pímá, 3— r% wysoká, wélewnatá, bílá a zelen
prnuhuwaná, nékdv erwcné nabhlá, lysá jako ostatní

díly 5 listy slídawé, dlauhoapíkaté, wíce mén pomau-
ené, trojihle anebo pikosolwerene wejité , tupé,

hrotité, chobotnatozubaté, nad dolejškem obak opatfc-

né wcjikym zuben), ímž hoení listy dílem jsau .'{lalo-

nošíp{)wiié, nejhoejší podlauhlé nebo kopinaté a pí-
nejcelejši ; hrozny 8h)žené, hustokuété, lalowité, úžla-

bíkowé kratší listu ; okwií uiiúw wejitých, ostrých,

silné prohiiibcny <h, béloobraubenych, jakož i konce la-

towé obycjfié blopnniauí-iiycb , nkdy crwcných :

mošnika zpluštilá i semeno rownuvrúžné, okotviié, lu-
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pohrané, bélawó, liladké, bezleské. — W Cliíli. KvtIc

(u nás) w lipnu až clo záí. O.
Ten rod netoliko we wlasti anobrž i w celóiii zúpaJníin dílii

Ameriky Jižné až do Mexika se sází. Listy požíwají se jako špenát ;

nejblawneji ale potebuje se jeho semeno na misto rýže nebo prosa.

Též i w Ewro|) sázeni jeho porauíeno bylo ; nepodijbnS ale newy-

rowná se našemu lepšímu a úrodnjšímu obili.

M. diirmanolistij. C hybridm Z/n. Vadl. par. 1. 7.

/. 2. Koen lelní *, lodyha pímá, P/t— 3' nysoká, wé-

tewnatá, brázdowanohranatá, jako ostatní díly lysá; li-

sty srditowejcilé, zakonila, po kraji 2— 3 nebo wtšíra

potem zub hrubých, Súhlých, zakonitých opatené

;

klubka klasená , konená nebo úzlabíkowá, rozewen
latuná ; okwtí uštw okrauhlowejitých, tupých, z b-
lawa blanowit obraubených *, niošuika zplcštilá ; se-

meno rovvnowážné, okowiié, tupohrané, erné, pro-

hluben tekowané. — INa pd bujné', rumné, podle'

plotvv , rolí, w zahradách nejwtšího dílu Ewropy a

Ameriky sewerné. Kwte w lipnu až do záí. ©.
Celá rostlina, obzwlášto mnutá, wydáwá pudí nepíjemný, má-

iniwj asi jako durman. Jest prý prasatiiiii záhubna, akoli lowPk ji

bez uškození jísti mže, což ale sotwa se stane pro její hnusný

smrad. Druhdy naf w hojictwí se potPebowala.

M. svirdiittj. C. olidum Curt. lond. 3. t. 10. C. VuU
varia Li>i. Fl. dan. t. I 15Í2. Dusscld. 7. t. H. Letní; lo-

dyha položená, Ví— l' dlauhá, od dola wétewnalá, jako

celá rostlina šedoporaauená ; listy stídawé, apíkaté,

kosotwerenowejilé, tupé, nejcelejší ; klubka na konci

lodyhy a vvetvví rozpostawená na klasy krátké, bezlisté,

složené; okwtí lupenw wejitých, ostraunkých; moš-
nika zplestilá ; semeno wodorowné, okowité, po kra-

ji tupé, erné, lesklé, peautle tekowané. — Podlé
plotvv, zdí, don)w ano i mezi dlažbau mstskau a

wesnickau. — Kwte w lipnu až do záí. O.
Mnutý wydáwá západi nárau.n protiwný shnilým lákem slance-

w5ib5 po celé trwání swé wydymuje uhlau fpawkowý. Druhdy se po-

tebowal w lékastwí k ukonejšení kreCw.

M. mnohosenumj. C polyspermum Lin. Fl. dan. t.

1453. Koen lelní; lodyha rozestlaná, asi l' dlauhá,

hned od dola rozdlená na wtwe jednoduché, oblé,

hranaté, jako ostatní díly lysé; listy stídawé, apíkaté,

nejtupjší, nkdy maliko wykrojené, hroiité, nejcelejší,

dole w apík ztenené, nejlysejší, dolení vvejité, hoení
podlauhlokopinaté } hrozny mnohokwté, úžlabíkowé a

konené, bezlisté , poslední listu swého kratší, ídké

;

okwtí uštw wejitých, tupaunkých j mošnika zplcštilá,
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sten nejautlejsfch; semeno rownowážné, okowité, po
kraji zobleaé, erné, lesklo, nejautlcji lekowané , w
okwtí rozloženém. — Na rolích písil)ch Ewropy pro-

stední. Kwéle vv lipnu a srpnu. Q.
M. hroznowý. C Botrys iLm. Plcnk t. I6á. Diisseld.

13. (. 2 i. Hroznowá bylina Mat. Háj. -26". — JVtl. 303.

Lebedník. Letní; lodyha pímá, '/?— I' wysoká, dole w-
letvnatá wtwemi silnými, odstálými, jako listy a okwétí

žláznatochltipatá, lepká ; listy slídawé , obwodem po-
dlauhié nebo wejitopodlauhlé, skoro prolisenochohol-
naté: úkrojw širokaunkých , lupaunkých, králkozubých ;

listy hoení zponenáhla se umenšujicí, nejhoejší, jakoby
listeny, kopinaté, ostré, nejcelejší; kwty na wrcholících

úžlabiókowých, krátkostopkatých, smstnaných, dlajících
na hoením dílu lodyhy a wtwí ocasy dlauhé, hroznato-
latowité ; okwtí uštw wejitokopinalých, bez wyniklých
žil, na konci s hrotíkem blawým wen ohnutým, auzce
blanowit obraubených ; semeno okowité , siln wy-
puklé, tupohrané, ernohndé, hladké, lesklé. — Na mí-
stech suchých, písitých, zdech Ewropy jižné a pro-
stední, Asie prostední a Ameriky sewerné. Kwte w
erwnu až do srpm. O.

Zápuliii a (huti korerinýcli, silných, ítrzo pa wysnšenf inízejí-

cíili Drtilidy list a wrsky kwtaucí w lékustwf se potcbowaly.

**) Semeno kolmo stojící Orihospermum /?. Br.

M. nrjivonnjsí. C ambrosioides Lin. Pltnk t. 168.
Diisseld. 2J. /. 3 1 3. Kudrawec. Lodyha pímá, I — 2' wy-
soká, brá/.dovvan(>hranntá, chlupem kadeawým pýiiá,
žlutými žlázkami posypaná, od dola rozdlená na wtwc
tenké, piímoodslálú; listy slídawé. krátkoapíkaté, ko-
pinaté, ohak ztenené, obdáln zubaté, dole celé, žlu-

law zelené, hoení užší, wykrajowané a na rubu mezi
žlázkami pýité, na wtwikách mnohem menší a nej-

celejší ; klubka ojedinlá, w úžlabíkách na wtwích n

wtwikách scdawá a lim dlající klas petržený, siln
listnatý; okwtí lysé, .{— .Sdílné: uštúw wcjilých , o-

straunkých anebo tupých, siln prohlubených, bíle ne-
obraubcných ; semeno kolmostojíci, okowité, ostrohra-

né, ernohndé, hladké, a lesklé. — W Americe jižné a

Indii západní, nyní ale zdomácnlý na IMedhoí dobro*
nadjském, w Kwropé jižné a prostední. Kwte w lipnu

až do záí. O*
C<-I.'í na( (/.wIá.?ítS mnutá) jc.^t rúpndiu koponélin, tilnélm,

poD^-kud kafruwitélin, iitiioli^iii alo nt-píjeninélm, ani $n$<>nfm nowy-
Cícliajícího. Na kwíitaurí jjotebiijí w lékaslwí.

81
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M. protihlslní. C. anlliclminthicmn /./«. PUnk 1. IGO.

Koen mnoliolelý , dewnaiy wypaušií lodvliu i)rímau,

2— 3' wysokau, w'c'tc\vnal;)u ; lisly ivejiiopocllaulilé, /.ii-

haté ; wtílwe na konci mají w úžlabíku kwiMy drobné,

xelené, na hrozny jednoduché, bezlislé nahroinadné.
— VV líonarii, Pensvlwanii obyejný. Kwle w hpnu. \ .

Zapálila oiloleaein a we wlasti welnii te wážf co iók jiruli

lilistáiii.

M. mšcdobr. C. Bonus Ilenricus L>i. Plcnk t. 11 i.

Schk, l. 5tí. Psoscr Mat. IVel. 190. C. Lel)C'dník, wše-

dobr. Koen mnoholetý; lodyha priiná, 1— 2' wysoká,

wlewnalá, brázdowaná, jako rub listní a laty pomaue-
né a lim jakoby mastné na ouiak ; lisly pcdlauhorapí-

kalé, trojiihlošípowiié, do slelowila pecházející, \v\

-

krajovvuné, na konci zaokrauhlené, lupe nebo ostraunké,

na úkrojích poboních ostré ; klubka rozpostawená na lalu

konenau, tebas 6" dlauliau, pírnau, osle homolowitau,

hustau, hoeji bezlistau j okwií ušlw podlauhlých, zele-

ných ; mošnika smáknutá; semeno kolmoslojící smá-
knuté, okowité, pokraji zoblené, ernohní^dé, hladké a

lesklé. — Podlé cest a plolvv po celé Ewrop, též w
Americe sewerné. Kwte w kwelnu až do srpna. 1f

.

PazauSky mladé jedí jako spargl a inladistwý list na iiiíslo

špenátu. Koen nahoklý a na slizkau driilidy potebowaly w lé-

kastwí.

Zminda. Blitum. Ekdreerspinat.

Okwptí obyejn na tré klané nebo Odílné. Tj'!n-

ka 1, ídko wíce, we dn okwtowém pripewnné. BJiz-

ny ^í sídlowité. Rlošnika lenkoslná, smáknutá, okw-
lím zvvelieným , zešlawnatlým a barweným obklíená.
Semeno prostopadné ; slupka chruplawá.

Z. hlawalrí. B. capitatum Lí«. Sdík. t. I. Koen let-

ní; lodyha pímá nebo wzeslaupawá, J' wysoká nebo
wyšší, brázdowanohranalá, jednoduchá nebo nahoe w-
lewnatá, jako celá rostlina lysá; lisly siídawé, dlauho-

apikalé , šípowitolrojihlé , ostré , dole klínowit po-

wyLTŽené, chobolnatozubaté, hoení jako nkdy wšecky
nejcelejší ; klubka pehustokwtá, sedawá, kulowalá, do-

lení úžlabíkowá, holení nahá a na konci lodyhowém a

wtewním skládající klas nepetržený ; okwtí uštw
vvejiiých anebo wejitokopinatých, dívve zelených, pak,

když plody uzrály, imaw nebo jasn erwených, ímž
klubka podobají se drobným moruším? semeno sma-
kniitokulowaté anebo skoro elipsowité, po kraji bitko-
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kýlalé, Pernohndé, hladké a lesklé. — W Ewropé jižné

a prostední, nyní také w Americe sewerné. Kwte w
lipnu a srpnu. 0.

U nás w zaliradái:!) pro oidobn obyejná; list alo mladý, spc*

nátowéiiiii podobný, míiže se také jísti ; jdody mdlé, zasladlé ta-

ké se jedí; též dá>%3JÍ barwu Crwenau, nestáhni.

Z. pnUnald, B. virgaluni Lin. Diet. se. nat. all. 3. t.

19. Podobá se pedešlé; lodyhy ale jsau wyššf, wétew*
natéjší, až na konec listnaté ; listi kraleji aplkalé, p(»-

dlauhleji 3úlilé , menší a osteji ehobolnatozuban* ?

slrbatily drobnjší, wšecky izlabíPkowé nebo na pohled
r dolejška rapíkowého wynikajíoí. — Na místech wihaun-

kých, obdlaných, Ewropy jižné n prostední. Kwéta
téhož asu.'O*

Jako pedešlá se potebuje.

CwiKLA. Beta. Mangolo.

Okwtí na patero klané nebo ódilné. Tyinek .5«

pipewnéných na kruhu dužnatém, wajeoník obkliují*

oím. Blizny 2— '{, kopinaté, ostré. Plod /pleštilokulowa-

lý , dolení polowikau pirostly na okwétí /.wéišené,

chruplawé zlwrdlé. Semeno rownowážn we slupce ko«

žowité.

C, obcená. B. vulgaris Koeh. Koen letní neb ozi-

mý wyhání jednu nebo wíce lodyh píníých, wzeslau-

pawýcli anebo wélším dílem položených, hranatých, na*

hoe wétewnalých, jako ostatní díly lysých; listy wykra-

jowané, hladké, eité nebo puchýité, koenowé pe*
weliké, dlauhoapikalé , wejité, tupé, dole písrdité,
lodshowé krútkoapíkaté, až i scdawé, kosolwereno*
wejité, ostré, nejhoejší wejito- nebo podiauhlokopi*

naté, zponenhla pecházející w listeny drobné, úrko-
wilokopinaté ; kwty sedawé, po 2— 3 shlauené , na

konci \vétv*'i skládající klasv petržené, listnaté, dohro-

mady latu welikau pedstawující ; okwtí kwtuw ol)oja«

kých obvcjné ádílné : uštw wejitookrauhlých. uzráním
dlající mošniku zpleštilau a zawírající semeno rowno*

wážné. okowiié, ernohndé, prohluben Icckowané, if-

skuté; okwtí samicí hluboce idilné, skoro 2lupenné,

uštúw wojilých. ostrých, na zralém okrauhlowcjitých,

ostrých nebo krátce zakonilých, nejcelejších, skoro .'5,

král Užilých a síkowaných , mnohem wtších plodu
okraulilého smáknutého, w nmž semeno jako od kw-
túw obojakých wvhlížcjící, dwakrát ale »vtší. — Na he*
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zíh Moe sledo?.tmního a dílem i ailasskcho , w
nejwUíím dílu ale Ewropy a Ameriky scwurné se sá/.í.

Kwte w lipnu už do záí. (5.

Ten rod má nkolikero odrodkfiw.

A. C. plauá. B. vulgaris inaritinia Koch. B. inaritítna Lin. Ko-
en tenký, wietcnowitý, wCtewnatý ; loilyLa krátká, dole položená.
Od té porliodí:

B. C zahradní, ježto na dwé se rozdluje : o. na botwinu a
p. kwaktt.

fíotwinn ili ron. B. Cicla. B. vulgaris Cicla Koch. Lodyha
pfmá, koen tenký, wStewnatý ; liší se od i)lané toliko bujnjším
wrrostem, a jest «. tenkožiin (angustiuervia), tenkýdi apíkw a

žil, Manliolt bílý a erný Mat. Háj. ii8. A. H Manliolt Mnt. IIW.
142. /5. širokoziht (latinervia) nel)o Itotwina ímská, ron Hmský, ši-

rokých apíkw a žil. y. knderaivó (crispa), listiiw Ceitokadeawýih,
puiJiýratýcii. Podlé barwy apíkw a žil jest každý ten odrodek lily-,

žlutý neb erwcnij.

Kwnka, cwikla, cwika, newlastn burák, B. rapacea B. vulgaris
rapacea Koch. B. vulgaris L/n. Lodyha pímá; koen tlustý, epowi-
tý. Podlé barwy koene rozeznáwá se «. bílá (alba) koene bílého;

/S. žlutá (lutescens) žlutélio; y. kraužkowaná (zonata) wn ÍSerweiié-

ho, u wnil bíle a erwene kranžkowaného ; cT. eruenáy Cerwená
epa írubra), wn a u wnit co krew Cerwnélio. Na toho trojího

odrodku tutéž jako koen okazuje barwu. Botwina dáwá do kurbyfí

bu celý list bu toliko swé apíky a žíly, a ty jedí se co zelenino,

Cerwená epa ili kwaka Cerwen.l waená nakládá se do octa, a

Jí se k uia«u na místo naložených okurek. Ze kwaky ili cwikly bílé

a žluté dobýwají cukr kwakowý ili cwiklcwý od ttinowéhu ne-
rozdílný. Ty samé též jsau wýborná píce pro howzí dobytek, k

euiuž také se berau pokrutiny kwakowé ze cwiklocukráren. Cerstwá
na£ botwinowá také co hoj ciiladící se potebuje.

KaFRATKA. GamPHOROSMA. KAMPrERKRAUT.

Kwty obojaké. Okwtí zwonkowilé, smakuutó, na
twero klané: uStw 2 sti-ínýrli wtších. Tyinky -1,

nejdoleji z okwlí wyniklé. Cnlka prodlaužená, na dwé
klaná. Mošníka smáknutá. Semenu kolmuslující, bíle-
nalé, we slupce kožowité.

lí, obccm- C. monspeliaca Lin, Pall. ilL t. 57. Lam.
t. 8G. Schlc. t. 26. Koen pídrewnatý, nejwýše ztlaušlí

malíka, aslo 1'// dlauhý, wypauští pazausky drewnalé,
pemnohé, krátké, nad zemí pezimujíií a zelenající,

z mezi jich wychází nkolik lodyh tebas stewíných,
pímých, oblých, plsnafých ; lisiy siídawé, sedawé, z

dolejáka wejitokopinatého a po kraji obojím bélawé
blánatého šídlowilé, chlupatošediwé, tupaunké, asi i'"

dlauhé ; z úzlabika wynikají wélwiky nejkratší, jistami

podobnými, stechowilými opatené ; z úžlabíka listw
na welwikáeh konených wynikají kwéty klubenutu*
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lilasné, scHnwó, niáio deUí listu kralseji vidioNvitého i

lisleiiy pi kaidéni kwiu Í2, kylalé, i>klímen(>; okwlí
nejmenší, na lwero klané, blanowíié, clilupatc, skiimené,

n»e7.i lisienoma skryté; tyinky blawé; prašniky nacho-

we nablilé ; nelka do póla rozštípená, niowitá ; se-

meno jediné, drobniké, okraublé, l)nédé, s okwtíin
padající. — Na mísiccb pisCitýcb Ewropy jižné, w Uiisku

jižném až k Moi bwalinskén)u. Kwétc w lipnu až do
záí. t\ •

Zapadlá A clmtná kafrem a druhdy jt potreliovrali ku hnánC
na inoC a na |)ut.

Podadí 4.

LEBEDOinrÉ. ATHIPLíCEAE.

Lebeda. Atkiplkx. Melde.

Kwly jednodomé, n^kdy jcdnodomSmoohomnDŽel-
né. Ku>/1 samí anebo obojnký : okwélí 3— Sdílné, nebo
na tolikéž klané . Tyinky 3— ó, na dnS okwétowém. KwH
samuí: okwtí smáknuté, 2laloné nebo 2dílné: lálo-

kiiw zubatý cb anebo celýcb; blizny 2, niouité. Mošni-
ka smáknutá, zwélšcným okwétím jakoby klapkamn za*

stená. Semeno kolmoslojící w slupce cbruplawé, Iwrdé.

Kel kraužkí)\vitý nebo podkowowilý.

L. zahradní. A. bortensis Lin. Schk. t. 319. Lebeda
zabedni Mat. Háj. J M. B. — IVd. 13G. Koen letni,

tence wclenowitý, nircasalowétcwnatý ; lodyba pímá,
4— 5' t^ysoká, lupobraná, wélewnatá, lysá jako ostatní

dílowé; listy .ipíkaté, obak skoro siejnol)arewné a be/-
leské, zmládí na rubu, nkdy též obak, wicc méné po-
mauené? dolcní slriné, ostatní stídawé, dolení a pro-
stední trojúblé, dole uaté nebo písrdité nebo pí*
stelowíté, zubaté, boení podlaublotrojúblé, obyejn
šípowité a celé, nejboej.šl kopinaté ; ocasv kwétowé slo-

žené, úžlabíkowé nebo konené, za as zrání skládají*

cí ivelikau latu ; kwéty ninobonianželné : okwPií oboja-

kýcb obyejné .Sdílné : uštw wejitookraublýcb, uzrú«

ním piKrýwajícícb semeno rownowážné , okowité,
ernobnedé, prolilubenolekowané, Icskuté \ okwtí samicí

blubocc Sdílné , skoro 2lupenné : lupenuw wejily cb,

ostrýli, uzráním okraublowejitýcb, ostrýob anebo zkrát-

ka zakonitýcb, celýcb, skoro tikráte 3žilýcb a síkowa.
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nýeli. mnoliern wtsích plodu oki-auhlého, smáknutého,
jehož semeno p(jdobné obojakému, akoh dwakr.il wtM-

sí. — Z Tatarská pochodí, \v Ewrop a jiných swta
dílech wšude se sáií a tu i onde zdiwoclá po rumech
roste, Kwte w lípnu a srpnu. O.

W i)i\(16 liiitiené jest menší a mfwá list celý srditookrauhlý
aneJKi we)cit()|)odlaalilj'. W zalirailá" li jest odrodek we wsetli dílech

wtítsí, jehož i lupeny okwfití sainicflio jsaii wtší a dole písrdcité;
tea slowe. lehoda beni/itlská A. heiiy;halensis. Jiný odrodek jest co krew
Cerwený, lebeda erwenú, A. rubra. Listí iiiladistwé jíž staí so-

l>S liliowali co zeleninu, ano i po dnes tii a onde taktéž se po-
trehnje.

L. ušetnalá. A., laciníata Lin. Koen letní wypaustí

lodvhu welmi wtewnalau, rozestlanau, oblau, jako ostat-

ní díly nejlysejší i listy stídawé, rapíkalé, hluboce cho-
botnatozubaté, na rubu stíbrn šupinaté, dolení stejno-

ramenn lichobžniné, hoení šípowitopodlauhlé ; kwéty
sedawé , klubkalné , nahromadné na klasy dlauhé,

konené a lUlabíokowé, toliko dole listnaté ; ušty okwií
samího okrauhlé, po kraji blanowité; ušty okwtí sa-

miího plodí)nosné stejnoramenn lichobžniné, 31a-

looné, zubaté, dole chruplaw 5žilé, mezi žilami síko-
wané, lalokiiw poboních wyseknutých. — Podlé cest

a na místech rumných Ewropy prostední. Kwte w
lipnu a srpnu. O-

L. pomoskd. A., littoralis Lm. Fl. dan. t. 1281. Lo-
dyha stídaw wtewnatá, oblá, peautle praužkowaná,
jako ostatní díly nejlysejší; listy stídawé, árkowitoko-
pinaté nebo oúrkovvité, jednobarewné, oste zubaté nebo
nejcelejší, ostré, w apík ztenené; strbauly sedawé
skládají klasv petržené, tuhé, dole listnaté, nahoe ho-

lé a ty dohromady dlají latu; kwty sedawé; okwtí
simí plodonosné uštúw 5 podlauhlých, tupých, weji-
lolichobžniných , zubatých, na konci tupých. — ^;^

iiezích Moe baltického a nmeckého. Kwte w lipnu

a srpnu. O.
L. kowítá. A. Halimus Lin. Duhám. 1. t. 32. Hali-

mus \ Cliis 1. p. .S3. Ke zwýší muže, wšude pikrytý

jako piewarai a tudy celý šediwý ; ro/-hy hranaté, li-

sty stídawé, apíkaté, nebo stíné, podlauhlopíkoso-

twerené, nejcelejší ostré nebo tupaunké, dole w apík
ztenené; rapíkv mnohem kratší epele listowé ; klubka

kwtowá dlají klasv úžlabíkowé a konené, petržené,

bezlisté a dohromady latu tebas na stewíc dlauhau, pí-

mau ; kwty drobné; okwtí samí uštw okrauhlých, po

kraji blanowitých; okwtí samicí plodonosné uštuw ko-
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solwercn}rlí, rK-jcelcjšfrl), na zjídorli píl)raclawií;ko-

wanycli. — (Na pomoí Ilispiinie, I.usilanie, Frynoio, též

w VVirj^inii, na Pedlioí dobroniidéjském a JNowóni

Hullandu. ^ .

Z tl li tí posledníih ilob>waií s;i1;iJImi y.|i;'il(iiíni na pop.l :i

wylaiižeitíiii j<-lio. Listy lehudy kropité uukiáditji du ucla a ji-dí uu

místo okurek k masu.

Nepita. Halimos. Salzmhldb.

Kwí'iy jednoduoíé. Samci: Okwlí 4 — ódílné. Ty-
inky 4— 5, ic dna ok wí'to\vélio wy nikle. ÓV/w/áV'.- Okwélí
sniaknulé, *2lalon<'», lulokiiw 3zubyrh. Mošnika snia-
knutá. Semeno kolnjo.slojící, bílenalá, we slupce bluno-

wilé. Kel obwodní, koí'ínkein ku konci semena putícim.

A', scdawd. II. portulacoides IVallr. Airiplcx porlu-

lacoides Lín. Ilalimus \\. Clns. 1. p. 54. llalimus Ma(.

fVel. 47. Podke I — 2' wysoky, prewlewnatý , \v/.estau-

pawý ; rozliv ol)ltJ, lwereni piauliinv nabi anatMé, šedé,

t)byejn siríné, u kolínek skoro w u/.ly napiicblé ;

listy obyejn slííné, apíkalé, nejcelejší, obwejicopo-
dlaublé nebo podlaublokopinalé, anobrž i kopinaté a

árkowilokopinalé, liípé neb ostré, dole w apík zlen-

ené, obak šediwé; kwlv drobné, sedawé, kiiibkalnc,

\v klasy ro/.poslawen, které dobroinadv dlají lalii ko-

nenau, tebas o" dlaiibau, píinau, dole listnalau, nábore
liolau ; okwolí plodonosné sedawé. oblcdwinité : lalokw
okraul)len}cli, me/.i scbau zub silný, ostrý majíícb, n:i

/.ádecli mkkoostennýcb. — Na místecb wlbkýcb, podlé

níOÍ*í ewropskýcli, též w Sibirii. Kwie w zái. "^

.

A', slopkatri. II. pedunculatus ífallr. Airiplex pednn-
cnlata Lin. VI. dan. t. 301. llalimus Mni IVel. 47. (wyk.

w prawo naboe). Koi^cn letní ; lodyba pímá, oblá.

probybaná, wiewnalá ; listy dolení sliné, bo<;rií sti-

dawé, nejcelejší, Itipé, dole /tenené, podlaublokopinal«'
nebo kopinalc , obak šeílivvé

; strbaidy w r/labíkácli
lislníeb boejšícb a na konci lodvbv slridawé, dobro-
madv klas pelrxcný, dole listnatý dlající sestáwají /

kwtúw snmícb , klubkatnýcli , sedawých a samlíb
krátkostopkatýcli, unšnýcb ; okwtí samicí na stopce

prodlanžené
,
pekocen 3úblé , na konci wvi/.nnlo-

dwojlaloné, lalokiVv tiipannUýcb, maliko podbnutýcb a

niezi sebau zanbek majícicli, bladkycb. — Na ponioVicb
a slatincli Ewropy proslední a teplejší. Kwéle w láií

a Hjnu. O- '- f- - ^ j.
">
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Z popela ofiaii tdi rodi wylutiují ealajku. Mladistwé rozhy a
listy od prwníiio rodu nakládají jako ka|)rlat3 a místo jidi je po-
tebují.

Spínák. Spinacia. Spínat.

K\v6ty dwojdojné. Samí: Okwélí -i— Sdílné. Ty-

inky 4— ó, ze dna okwtowé ho wy nikle. .Sflr;«á-/; Okwtí
na dwé nebo tré klané. CnMky 4. Plod srostlý s okw-
líni ztwrdlým. Semeno kolmoslojící. Kel kruhowitý.

S. obecný. S. oleracea Lm. Lam. t. 814. Sch. /. 324.

Špinák Maf. Haj. 116. — TFel. 131. Koen letní neb
ozimý, dlaubowíetcnowiiý, málowélewnatýi wypauští n-
kolik lodyli 1—3' wysokých, obyejn jednoduchých,
dutých, jako celá rostlina lysých; listy stídawé, dlau-

hoapíkaté, stelowilé nebo šípowité nebo podlauhlo-
wejité, dolení tupé, hoení zponenáhla se zužující, ostré

až i zakonité ; klasv samí laténé , úžlabíkowé a ko-
nené, petržené, prodíaužené : okwtí uštúvv 4, ídko 5,

wejitých, ostrých anebo tupých, po kraji blanowitých,

tyinky delší nežli okwtí ; klubka samici ojedinlá w
úžlabíkách listních ; nlka pckráiká ; blizny 4, dlau-

hé, niowité. — W Lewantu, wšude ale po Ewrop a

dílem w jiných swta dílech sp sází. Kwéte w kwtnu
až do lipna. O, ^.

W zaliradáili roze7,náwaj( dwoje odrodky : «. trnntj) (spinosa),

jeliož listy š(|)owito-2zuf)é, okwtí plodonosné kolcaté
; /3. bczhrnn-

nij (inerinis), listy ohyejnS podlaiililowejtité nho tup Súlilé,

nkdy také šípowité, okwlí nekolcaté. Oba tyto odrodky jsau bu
letní n^b ozimé; bezbranný ale nesnáší tak dobe zimu.

Wúbec známo, že mladistwé listy co zeleninu se jedí; druhdy
také w lékastwí ee potebovaly.

ád 173.

STJilBEACOiriTÉ. PROTEAGEAE.

Okwtí prosté, 4lupenné nebo na lwero klane,

ástením srostnutím anebo nestejnosti dílw nkdy
neprawidelné, 2pyské, 2dílné nebo na pohled 2lupenné,

w paupti chlopnité, padawé nebo wadnaucí. Tyinky 4,

jichž 1 nkdy bez prašníku, ped ušty okwtowé po-

stawené a na nm obyejn pirostlé, ídko podplodní.

Wajeník Ipauzdrý, 1—2 — mnohowajený, asto dole

obklíený 4 šupinami nebo žlázami mednimi wíce mé-
n proitými. nlka i j blizna aeroedlená, ídko wy-
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íznutá nebo na dwé klaná. Plod: holénka!—, ídko 3-

semenná, nožnika nebo peckowice, anebo mechýík
pepážkau 2paiizdrý. Semeno bezbílené. Kel rowný, o

dlohách 2, poidku o wícc jich ; koínek dolení*

Ke nebo stromy, pefdko byliny. Listy strfdawé, ídko stíC-

ué nebo |)eslenDé, kožowité, wždy zelené, jednodudié, celé a nej-

celejší anebo rozmanit zubaté, stíhané a lilaubji dlené, bezpa-

liíté. Kwty obytjnC obojaké, peídko jednopulilawé, prawidelné

nebo neprawidelné, na klasecli, iiroznecli, diodioíícídi anebo strbau-

ledi, obyfejn |)okrywkatvdi.

Sem náleží aMi 500 rodw we 40 pokolenídi, ježto na Nowém
liollandu a jižném konci Afriky peb5wají kromu nkolika w horkém
priiiiu sewern za rowníkeni. Rostliny nejwíce ozdobné a proto w
našidi skleníkádi oblíl>oné. Z kwtw mnoliýdi pr5stí se ninolio me-
du, jejž we wlastedi sbíraji ; nkteré poskytují jedlá semena; od ji-

nVdi kra, koen a list w lékastwí, tebas jenom domácím, so po-

tebují.

StRíbRemec. Prótea. Prótee.

Okwlí rozpollgné, nestejné : pysk širší srostlj ze

3 ušlíiw. Tyinky 4, pirosll na ušty prohlubcné. Šu-

pinky 4, podplodní. CnMka hídlowilá s hliznau lenší,

oblau. llt)U''nka Iscmenná, vviude wausalá, nMkau slá-

lau ocasatá. Kwty strbaulené; pukrywka ninoholupcn-

ná, stechowitá, stálá ; ježic piewnaté.

Sc. pcháohlawý. P. cynaroidcs íJn. Bot. viofí. t. 110.

Scolymoceplialus fffivm. 4. í. 292. Lcpidocarpt^dcndron

lioerh. lugdb. 2. p. 184. ic. Ker ni/.ký, sotwa l' wysoký,

pím}', jednoduchý ; listy slídawé, apíkalé, okrauhlé

nebo wejité, celé, lysé, kožowité, obak lesklé, asi prst

dlauhé, odstál ; apíky poloobU', swraskalé, lysé? paleO-

né nebo delší; strbauly wcliké , konené, wcjcowilé,

pímé, skoro zwící diskc hlawy \ pokrywka ze supin

podlauhlých, ostrých, hedwábnitych, z wenku do wnit
zponenúliia se zwlšiijících ; piewy wnilní ostré, bcz-

wausé ; okwtí bílé nebo nachem nabhlé, plsnalé, Irub-

kowité sklimcním uštúw ; nlka pod proslcdkem pyVi-

tá. — INa eeních wrchw Pedhorí dobronadjskcho.'^

.

St. ladný. P. speciosa At//. /A>^ ving. 1. 1183. ifrudl.

hort. 3. 1. Í;i. Lepidocarpodendron Uorrh. lu^db. 2. /.

I8a. WciniH. 4. 1. 8Í)3. a. Strom nízký, C— Sslcwíný í

listy obwejitopodlaulilé, ostraunké, dolu zaužené a oby-

ejn huaté, jindá jako ro/.liy l)sé, asto obzwlášt ku
konci ernaw skwrnalé \ slrbauly elipsowilé , skoro
iwicí psti ;

pokrywka lupenúvv hedwábnitýcb, wniných
z dultfjkka širokélio árkowilých anebo kopinatých, za-
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konitých, prostedníclí peauzkydí, naliuíe kopisowil
rozšíenydí a wausalýcl), nejwnilnjiiích prodlaužcných,
prohlubených, prílysých ; okvvlí huaté. — Po wrších

na Pedhoí dobronadjském. Kwte w beznu až do
erwna. 5 •

Kwty jelio wyinCšiijí ninolio medu, kerý sbírají, istí, na sy-

rup zawaujf a proti uedulifnu liriidníiii potebuji.

Si. mtdnalij. P. niellifera Thu7ib. Bot. inag. t. 34G.

Kepidocarpodendron Bocrh, lugd. 2. t. 187. Strmek
pímý, vvtewnatý, celý lysý, bstewíný nebo o málo
wyšší; wetwo rotrausené, pímé, na rozhv dlaulié, mnt)-

hé rozdlené; listy kopinalojazykowité, dole ztenené,
tupé, dole maliko vv apík zaužené, ploché, odsiálé.

asi prst dlauhé ; strbaul wejitopodluhowatý , rezawý,

kljnalv, /wíi-í husího wejcete
;
pokrywka lupenw wnš-

ných drobných , vvejitých
,
prostedních podlauhlých,

nejwnitnjsích kopinatých, pímých, prohlubených, na

prst dlauhých ; okwlí lupenw ukonených osinau b-
lowlnatau, dlauhau ; nlka lysíi, s bliznau jednoduchau.
— [Na pahrbcích a polích Pedhoí dobronadéjského.
Kwele w dubnu až do erwna. 5-

Strbauly též isuiolio medu wydáwajf, jejž jako od pedešlého
potebují.

St. hnihokwétij, P. grandiflora Thunh. Scolymoce-
phalos IVeinm. 4. t. 891. Lepidocarpodendron Botrh.

lagdb. '2. t. 183. Strom celý lysý, pímý, vvtewnatý, sá*

howý nebo vvjšší ; listy sedawé, podlauhlé, tupé, žcber-

naté, odstálé, 3— i" lauhé, I*/?" široké; strbauly ko-

nené, ojedinlé, polokulowaté, zwíci psti? pokrywka
supin wnéšných wejitých, vvnilních podlauhlých, po
dutých, tupých, bloplsnatých ; kwly l)eloplsnaté. -—

!Na Pedhoí dobronadéjském. 5-
Kra wehni swraskawú pros|)Šna jest ke stawenf bSliawek.

Zezelnice. Brabejum.

Okwtí -ilupenné, prawidelné. Tyinky dole z

okvvtí wynklé. Šupiny 4 srostlé, podplodní. Wajeník
sedawý. Blizna proslnpadná. Peckowice wyschlá, Ise-

menná ; pecka se skoápkau koslnau.
Ž Juvzdnatá. B. stellulifolium Tmi. Brabejum slella-

tum Thunh. Amygdalus aelhíopica Brnjn. í. /• 1. Strom
súliowý, pímý, nejwlewnatjší \vel\vcn)i oblými, kru-

chými, hnedonánacho\\7n)i, praužkowanými , na konci

huíialými ; listy asi po šesti \v peslen poslawené ili šest-
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naté, tapíkaté, kopinalé, od prostedku až do konce
obdáln pilowané , lysé, na rubu síkowané , tuhé,

wždy zelené, asi prst dlaulié; apíky solwa ^/zpalené

;

hro/.ny úilabíkowé, piípeslenné, na prst dlauhé, na
stopkách oblých, plsnatých ; stopecky wlasowié, roz-

traušené nebo nedop'eslen*né, liuaté, sotwa '/jpalené ;

okwlí lupenw podlauhlých, bílých, padawých ; tyinky
nitek wlasowiiých, z nehtvv okvvtowých wvnikající, dl-
ili lupenw okvvtowých ; wajeoník štiinatohiiri.itv s, bliž-

na jednoduchá, kejowitá
;

peckowice podluhowatá , hu-
iuitá. — l^odlé potokw na Pedhí dobronadjskóui. 5 •

ckowici (liwocí kanci lakotn hledají a jí (iiCnjí.

SmRaDAUS. HllOPALA.

Okwtí prawidelné, ilupcnné: lupcninv na konci

podhnutých. Tyinky 4, nad prostedkem lupeninv okw-
towých wynikivch a njící z podhnutých. Šupiny i

podplodíu', oddlené nebo srostlé. Wajeník íseinenný ;

nlka stálá; blizna prostopadná, kejowitá. Alechviík 1-

pauzdrý, drewnatokožovvitý. Semena obak kridlalá.

S. horní. K. niontana fí. Broivn. Koupala niontana
Aubt. t. 32. Lam. 1. b.'). Ke G —Tsiewíný s koiau b-
lawau, swraskalau , díwím bílýuj, suiradlawýui ; wtwe
oblé, lysé, hndé, bradawinalé ; rozhy listnaté; listy

stídawé, nejcelejší, wejité, násobené, krátce zakonité,
RÍkowanoieberriaté, tuhé, \— 5" dlauhé, na rubu hled-
ali; apíky prodlaužené, dole ztlustlé; hrozny úzlabí-
kowé, del-ší listúw ; stopka jako stopecky a okwlí chlu-

pem ernohndým plsnatá ; kwty na stopekách po dwau
rozposlawené ; okwclí s trid>kau niowiiau, huíiaiau, dole
žlutawau, nahoe blawau ; nlka zelená. — iNa wriích
»v Guian. ^ .

Díwí bílé siurdi ru hadí d«wo.

PoDHOL. KniGHTIA. KsiGIlTlA.

Okwtí 'ilupcnné, prawidelné, ustúw podwinutvch.
'{'yinky 4, wynikh'* podlé prostedku okwiowého.
Zlázky podplodní 4. VVajcník ^senienný, sednwý. Hliz-

na swislá, pikejowilá. Mchyík kožowiiy, nlkonosný,
Ipauzdrý. Semena na konci kídlatá.

P. ztepilí). K. excelsa li. Brotm. linn. hans. 10. /.

Strom nkdv k wýšce 80' dospíwajicí, s kmenem
nejrownjiiui, wlvvemi lysýuíi, oblýnu, z uíládí písina-
knutými a pýitými, dohromady dlají<'imi ko.š homolo-
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witý ; listy rozlraušenís liustó , apíkalé , wajcnopo.
dlauhlé, tupé, hrotíkaló, kožowilé, ploché, asi 4 — ó"

dlaulié, hluboce a odstále pilowané, na líci lysé, we-
zpod síkowané, belawé nebo siwé ; apíky pekráiké

\

kwély na hroznech jednoduchých, sedawých, ižlabiko-
wých, co polowika listowá dlauhých, obyejn na kon-
ci wétwick krátkých, bezlístych ; osa hroznowá erwe-
ná J stopky hedwábné a 2kwlé; okwtí Vit" dlauhé,

erwené, o uštech 4 árkowilých, dole spojených
;
praš-

níky íírkowíté , swými erwenými nitkami u konce
ušlw okwlowých sedící; niéchýíky nozinatc, l'/j"

dlauhé, nlkau G ' dlauhau ukonené, odwislé. — Na
Nowém Zcelandu nedaleko Tolagy a Opuragi. 5-

KalokeA. Embothrium. Prachtstbauch.

Okwélí neprawidelné, tam na dél rozštípené, a tu-

dy na lwcro klané. Tyinky 4, zapuštné w konce lu-

penw okwtowých prohlubené. Žláza podplodní, jedi-

ná, polokrauzkowiiá. Wajeník nožinatý, mnohowaje-
ný. nlka stálá. Blizna prostopadná, kejonitá. Mchý-
íik podluhowalý. Semena koncem kídlatá.

A', crnwowij. E. coccineuni Fursl. grn. /. 8. ý. g-~-

in. R. et Pav. per. t. 95. Ke ozdobný, lysý; rozhy šupi-

naté, listy mnohé, roztraušené, wajenopodlauhlé, tupé,

hrotíkowané, na rubu blavvé nebo siwé, na krátkém
apíku

;
pupeny weliké, šupinami podhnutými opatené;

kwly pemnohé, erwcowé, na hroznech krátkých, ú-

žlabíkowých a konených ; okwtí trubkowité, aullé,

palené nebo delší uštw pak podhnuiých, na jejichž

konci tyinky nitek krátkých ; mcliýiky nožinaté,
wisulé, l'/V' dlauhé, s nlkau stálau, 6 " dlauhau. —
W Americe jižné, nad pruliwem magellanským a na
Ohnínu. \ .

K. kopinatý, E. lanceolatum R. et Pav. per. 1./. 90.

Ke 15— 10' wysoký ; kmeny lysé, pímé, rozhy oblé,

šupinaté; listy roztraušené, apíkaté, kopinatoCárkowiié,

na líci lesklé; hrozny jednoduché, rowné, konené;
kwty erwcowé ; okwtí pes polowiku rozštpené na
ušty 4 stejné, árkowité, kopisowiié ; žlázky dole u
wajeníka ; rachjík podluhowatý, písmaknuty, hro-

tem nejdelším ukonený. — Na kopích a wrších Peru-
ánských. \ ,

Spanielowé r. 1770 hywše od zemínúw obkl/Ceni jsHiíce dSIali

si kuwurowání smrti ttladeiu ze serneaa jeho inaulu na chléb.



1291

Ponor. Orrocallis.

Okwlí neprawidcln^, tam nn dél rozštípeno, na
konci 4iubé ; tyinky 4, ponoené do uslw okwlo-
w)cli, na konci prolilubenýcli. Zlítzky podplodní žádné.
Wajeník nožionalý , mnohoscmenný ; bíizna úkosná,
okiaulilorozšicná, poddulaunká. IMcIiyík wálcowity j

semena na konci kídlatá. Ilro/ny dole nahé.

P. hriihokwti). O. f^randiílora A'. Broivn. Fímbolhri-

um grandifloruni Lani. H. ct Bonpl. cqii. 2. t. I JO. E.

einar<;inntuni /?. d Pav. per. I. t, 95. Ker peozdobný ;

rozhy ol)lé ; listy husle, roztraušené, íapíkaté, lysé, wej-
ité, celé, na líci a rubu ruznobarewné; hrozny kone-
né, dlauhé, rowné ; stopky dwé a dw spoleným liste-

nem opatené; okwií /j—2" dlauhé, lysé, crwcowé,
na konci bVichaié ; inchýfíky weliké, wejilopodluho-
waté, nožinaté, skoro dewnalé, podobné lusku I pauz-
drén)u, ukonené nélKau a bliznnu úkosnau, rozšie-
nau a tím podobnau ku konci i-ypáku slonowého. —
Na kopcích studených tarmenských \v Peiuwii. \ .

Lissí rozmaCkaaé potebují proti bolen( zubw.

Tkojhruckl. Lomatia. Lomatir.

Okwlí nepravvidelné: ušlúw oddlených, jedno-
stranných. Tyinky 4, pipcwnéné a ponoené na konce
uštúw okvvtovvý<:h prohlubených ? žlázky 3, podplodní, je-

dnostranné. Wajeník nožinatý, mnohosenienný. nélka
stáli), nlizna iikosnii, rozšíená, zaokrauhlá, plochaunká.
Rlchýíík wejitopodluhowatý. Semena na konci kídla-
tá kídlem obraubeným, u prosted boz/.iivm.

T. bnnviiski). 1^. tinctoria l{. Ihoun. ICmbothrium
tinctorium Lahillunl. nov. Holi. 1. /. 42—43. Kei^ G— 1-

slewíný; listy ídko jednoduché, obyejn jednodu.sc
nebo dvvnkrát protisené : úkroje podljuhlé, ostré, nej-

celejší, úrkoaiié, dwojadé, jednožilé, príl)ezicbré, tu-

paunké, hrotité; hrozny prodlauiené, lysé, nerozdílené ;

ušly okwéloué skoro árkowité, na konci suinulé, pak
podhnuté ; blizna stílowiiá ; méchýík wejcowiiý, n)áz-

<litý, ba^itý, nožinatý; semen 8— IG, prachem plowo-
ovitým pikrytých. — Na polích a pahrbcích l*cdhorí
(liemcriského. \ .

I^ráivk •riiieoowý wodii rúžow barní, kilyi 8«*iiirno do ní se
uwrline.
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I^aiCkowec. Bankí-ia. Bankoie.

Kwoty nahromadné w jehnedy a po dwau tpini

lisleny podepVené. Okwlí 4dílné, ídko na lwero kla-

né. Tvinky 4, ponoené w konoe ušliiw okwéiowycli,

poddutých. Šupinky 4, podplodní. VVajeník ^pauzdrý,
dcwnalý: pelirádka prostá, na dwé klaná.

P. banotistý. B. oricaefolia Lin. Cav. ic. t. óSH Tratí,

tahal. t. 4 50. Ker (islcwiný ; wélwe Irojnaté nel)o

lwcrnalé , z mezi scbau klas wálcowitý wypaušléjítí,

]iikryté listím nejliojnéjsíni. jelilii^owilým, apíkalým, na

rubu piliuaiým, béloslným, po kraji nejcelejším, I
—

4" dUuihým, '/í" širokým, na konoi wykrojeno - 2zn-

bým; klas I'// dlauliý, / GOO— 1200 kwÍMuw složený,

dole obklíený pokrywkau kratkau, štétinalau; okwélí pe*
lonké, hedwábnité ; blizna lilawowilá ; tobolky (asi iO)

okraublé, na konci ztlustlé, rezawé chlupaté, chlopní

záklapnioowil ých. nahromadné w zpsob šišky skoro

wálcovvilé, promíchané kwíiím pomelalým. — Po skal-

natých místech u I^ort-Jaoksonu na Nowém Ilollandu.^,
Zeinkowé sliíraif z kwStiiw tolio i jinýili rodu med, jejž jdí.

P. wadnau B. marcescens R. Brown. Banksia prao-

morsa Bot. rep. t. 28. Strmek 8— 10' wysoký ; rozhy

plsfnaté, listy klínowité, ploché, roztraušené, uaté, kro-m prostedku zubalopilowané, dole oslraunké, na ru-

bu blotekowané; klasy konené
, peweliké , Imawé

erwcné; okwétí stále wadnaucí jakož i mchýfíky ly«;é.

— Na pomoí nowolíoUandském Kwte \v prosinci a

lednu. 5 •

Koen poteSiiji k dáwenf na místo ipekakiianhy.

LÍSKOWICE. GUEVUINIA. GEVtUNIE.

Okwétí 41upené, neprawidelné : lupenúw tíí pod-
winutých, twrtého pímého. Prašníky 4, ponoené do
uštvv okwtowých, poddutých. Zlárky 2 podplodní, z

pedu postawené. VVajeník '2wajecný. Blizna úkosná.
Peckowice se skoápkau koslénau, Iscmennau.

£i. obecná. G. avellana Mollin. Qiiadria heterophylla

R. et Pav.
fl.

per. I. t. 6. Nebu FmUL 3. t. 33. Strom
36' wysoký, wždy zelený, hustý; listy stídawé, vapíkalé,

lichopeené, podobné jasanowým, složené ze 4— ó pá-

r lístkw stíných , apíkaiých . lysých, wejitých,
po krap zaubkowaných; kwéty drobné na hroznech je-

dnoduchých, úžlabíkowých nebo skoro konených,
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jirhito dwa a dwa na spoloi^né stopce: innolio jich po-
iiícláwá) okwí-tí bíl', uitriw árkowiiV ch, lupýrh, priko-
pisnatýcl), podlinuljcli, pyi-iiych, aa konci prohlubc-
nydí ;

prašníky wejiié, skoro sedawé, w prohlubin
ušliuv okwlowVch ; wajcnik wejcowiiý ; nélka chlupatá,

tlustá, obhi, s bh/.rjau du/.natau
;

peckowicc kožnalá,
kuluwalá asi 9" w prúinÍTU ikislá, žhilá, pak erná,
obsahuje perku asi jako oech liskowý. — (J wchkéni
nino7,ítvví w lesech Peruánských a Chilskvcli na pat
hor. Kwie w únoru a beznu 5-

Z«i)ik<>wé owore naft^sané ncliawše nkolik dní na slunci le-

žeti pinášejí na rli. Cliuf jader j«st asi jako Ifskowýi h ofcliw,
lal>u(lnr-jsí ale a slahsí ; lez se ciikrujt. Ktibina pHckowiciiá w«*lnii

trpká slanil na místo kíirky iitarlianowé. Díwí twnlé a liebké slanžf
k dlání kol a prken.

Rád 171.

KLIŽKLOWnÉ. VESAEACEAE.

OkwíMí prosté, barwcné, stále, na iwero klané :

nštúiv \v paupéti chlopnilých. Tn inky h, na okwélí
l>ripevvnénó, « jeho ušty stídawé, oddlené nebo dole
Ibratré; priisníky ípau/.drc, na del pukající. VVajcník
ípau/.dry; pati7.dra o 'I wajeckách podlé sobe uniísl*
ných, w/.estaupawýh. (znlka I, ivrliraná. I^li/na je-

dnoduchá, Idawowilá nebo 'llaloná. Tobolka w okwlí
stálém skrytá, 4pau/.(lrá, paii/.ilrosen íchlof^á, 8se-

mcnná. Semena s jádrem stejnorodým (klem ncrozd •

lenýni).

Ke wždy zelené. Listy st/íné, stediowilé, jednodniiié, nejce-
leji/, b7pali.sté. Kwfty oljojaké, prawidelné, líilaliíkowé nebo ko-
nené, li.stennnia pollo^níllla podepené.

Sem náleží i'l rodu (w 13 pokolení li), j»'žto w?erky na
^jiinóni konci w Afrire pre''ýwaií. Rád ten skr<»wn5 snad nejlépe

Slojí.

KtlŽbL. PkMAKA. Fl»rNLRIMSTltAI!CH.

Okwtí dole 'Jlislenné, zwonkowit, na lncro kla>

ušly kratší nežli trubka. Tvinky \ z trul)ky okn-
low wyniklé. Wajecník ^boný ; nlka 1 j bli/.na hla^

wovvitá, ilaloná. Tobolka ipauzdrá, ichlopná
;
pau/dra

^senícnná.

A', obecni). V. Sarcocolla Lin. Lam. (. 78. /. 2. Ke
' — - wysoký, utšený; wtwe stídawé, hoejší sochalé

;
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lislT mnoliA, stíné, drobné, scdawó, etyrad sloclio-

witó, lysé, celé, hroticité ; kwéty sedawé na konci ro-

zeh w chomáe spojené; listeny wtší lislw, brwiié,

erwené ; okwtí delší listenw, žluté : ušlw árkowi-
tvch, tupých, podhnulých ; n^lka šídlowitá. — Na Ped-
hoí dobronadéjskéin, Kwte w kwetnu až do erwna"^.

Ze wšedi díliiw toho kíCkii, obzwlášt z listenw, prjští se

klejopryskyíce , snrcocolln uazwaná , w (Irobnjdi blawýili anelMi

erwenawýdi bryleCkách, jež díwe jest dmti ostré, pak liorkó, potom

sladké a nepíjemné ; wodaii a lihem se rozpauští ; rozpálená hoí
plamenem. Druhdy se potrebowala k poiš(owúní; též proti ranúiii

i wredfim.

K. kroUlij. P. mucronata Lm. Meerb. 1. 51. f. 3.

Podobá se pedešlému a liší se listím srditým, siln^

hrotitým, listeny lysými, ncbrwiiými ; kmeny jeho l'

zwýší popelawé ; wélwe roztraušené, skoro peslenéné ;

kwty shlauené w chomáe konené, sedawé, obklíené
listím barwerjým, podobným k listenm ; listeny malé,

árko wilé, podduté, ostré; okwtí tikrát delší listenw

pínálewkowité : uštw wejilých, mnohem kratších trub-

ky, — JNa Pedhorí dobronadéjském a w Senegalsku.

K. šupinatý. P. squamosa Lín. Kíek asi l' zwýší

;

wtwe skoro peslenéné, piítyrhrané , pikryté listím

stechowitým , sedaivýui , wejitým, pídužnatým, dole

lilínowit zauženým, tyradým, na konci trochu žlázna*

tým ? kwéty konené, sedawé, nahlauené, okolo nich

listy mnohem širší ostatních, po kraji brwité a lepna-

lé í listeny wejité, pínestejné ; okwtí mnohem wélší.

— Na Pedhorí dobronadéjském.
Z posleduítli dwojíiJi rudíi podobná jako z prwuího se prýští

klejopryskyíce na wzdiuhii wysjihaj/cí.

Rád 175.

WÍROPLODOWITÉ. GYROCARPEAE.

Okwtí trubka s wajeníkem srostlá, kraj na twe-
ro, šestero, osmero neb desatero klaný : uštw dwaua-
dých, w paupti na dél násobenowechlípnutých, pada-

wých anebo dílem stálých. Tyinky 4— 5, ped wnš-
nými ušty okwtowými postawené, oddlené, dole se

žlazama pirostlýma nebo prostýma
;
prašníky 2pauzdré,

u wnit chlopnma na dél pukající. Wajeník Ipauzdrý,
Iwajený : wajeko koncem powšené. Cnlka jedno-
duchá ; blizna šlítowiiá nebo tupá. Peckowice nkdy
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ušly stálými a zwélšenými na echalce kídlatá, Ise-

menná. Semeno bezbílené. Kel rouny, dloli apíka-

lych, na pírko 2lupenné nawinulých, koínku hoeního.
Stromy nebo ke. Listy stndawé , oljyCejnC lalokaté nebo

trojsePné, ídko celé, bezpalisté. Kwty prawiddné, obojaké nebo

iiiDohoiiianželné na latádi wnJiolíkatýih.

\{{iá ten obsahuje toliko 6 rodúw (we 2 pokoleních), mezi

obratníkoma roslaiícíd).

WínopLOD. Gyrocarpus.

Kwly mnohomanžclné, jednodomé. Okwélí obo-

jakó na lwero klané, ušlw nestejných. Tyinky 4 ;

ilázy 4 kopinaté, dole srostlé, mezi ušty okwétowými

umístr*né Blizna sedawá. Peckowice dwojkídlá.

/^. americkif. G. americanus Jacq. ani. t, 178.y. 80.

G. Jacqiiini Roxb. cotoni. 1. t. 1. Strom pkný, ztepilý,

mnohowélewný ; listy weliké , rozlraušené
,

písrdité,

hi.iubji inéleji rozsekané na laloky troje wejilé, ostré,

nkdy jsau celé, lesklé, dlaulioapíkaté ; kwiy na latách

béwných ;
peckowice nepatrné 8hraná , ncpukawá, na

konci »)patená kídloma (uštoma okwétowýma pozstalý

-

nia) podlaulilýma, tupýma, tenkýma, asi í" dlauhýma

;

semeno blawé, dole nahndlé, zakulatélowejcowilé. —
W Mexiku a jiných koninách Ameriky jižné, též na Ko-
romandelu. 5*

Peckowice krídlaté jsau lirakau ililapcíím, házejícím je do

w^Sky, kdežto opírajíce se kídloma a padajíce zponeuáhla ustawi-
nŠ dokola se otáCejí,

Rád 176.

STUKACOWITÉ. IIEliSASDlEAE. (J, S. Prtsl

1820. Blume \6V:^).

Okwélí korunowité, prosté, Irubkowité, kraje i— 8-

dílného. Tyinek 9

—

VI, na okwélí pipewnných, w
nékolik ad rozposlawených a dílem zakrsánim w žlázy

nozinalé proménéných. Prašníky 2[).iuzdré , na dél

pukající. VVajenik Ipauzdrý, Iwajený : wajeka wisu-

tá. Cnélka I nebo žádná ; blizna prolilubená nebo ná-

lewkowiiá. Peckowice s rubinau haubowilau nebo wlá-

knatau, holá nebo okwétím stálým, zwclieným a nadu-
lým obklíená. Semeno bezbílené. Kel rowný, déloh
Díewclikých, swraskalých, lalokatých, koínku krátkého
hoeního.

82

I



129G

Stromy. Listy stídawé, m^jjpdnodiiSsí, hezpalisté. KwSty pra-

vsidelné, obojaké nebo jednodomé, na klasedi anebo (Iioíholícídi

iižlabíCkowýi li ;
pokrywka triil>ko\vitá nebo 4luppnná, padawá, kali-

diowitá pu každým kwteni anebo pud temi.
iíád ten skládá se z 5 r«idi°i (w 2 pokoleních) rostaiícfrli mezi

obratníkoma w Asii a na pobK^.kvib uslrowecli, též w Americe.

Stuka. Heknandia. IIernandib.

Kwéiy jednodomé, po tech w pokrywce -ílupenné,

jieliz prostední samicí, okolní samí. Sa?nti : okwétí bar-

wené, Glaloné J tyinky 3 na wnšnycli lalocích mezi
žhizKama nožinatýma (tyinkama pometalýma). Samicí

:

pokrywka Ilupenná, na konci uala; okwétí trubkowilé,

s wajeníkem srostlé, na kraji 8laloné,* iiázky 4 nála*

loné, nožinalé ; nlka krátká s bliznau nálewkowitau.

Peckowice 8žebrá, w pokrywce zweliPené, naduté, na-

hoe otewené.
S. zwatHý H. seora Lin. clilt. t. 33. Jacq. am. 2 ió.

— piet. t. 120. Arbor Regis Ramph 2. t. 8ó. Strom zte-

pilý, ozdobný; rozhy oblé, lysé; listy roztraušemí, apí-
katé, wejilé, dole okraublené, weliké, štílowilé, jelikož

apík wniká do rubu krom stedu blíže kraje dolení-

ho ; kwety bled žluté na hroznech latowiiých, kone-
ných ; pokrywka kvvlu samiího pak zweliiwši se naby-
wá twaru mchýre žlutawého, na konci malau drau opa-

teného ; když wíir wniká do toho mechýe, zplozuje se

susání dost daleko se rozléhající ; vv té pokrywce jest

peckowice zwící tešn malé, blawá, o 2 —3 semenech.
— W obojí Indii. Kwte w srpnu až do íjna. 5*

Kiiu-n dutý býwá naplnn mrawenci welikýini, ernými, takže,

aby poraziti se moiil, hmyz ten za|)áleným listíni wypiiditi poteba.
W rozhách jest deh jako bezowý. Ze dfwí lehkého a hebkého d-
lají šindele, a pro leiikost malé stžn. Dríwf mladých stromúw
haubowité užíwají na místo korku na sít rybáské. Koen rozžwý-
kaný iiojí prý rány ší|i;»mi kalenými od Makasarw uCinné. Zware-
nina listní léCÍ zatwnlliny brisni a semenu olejnalá dolem jioCišíují.

S. giijanskij. \\. guyanensis Aubl. t. 32U. I.am. t.

lóó. /. I. Strom ztepilý, tebas GO' zwýší, kmen 2— 3'

ztlaušlí ; díwí bílé, lesklé, koenné ; kúra hladká, b-
lawá ; rozhv kruché ; listy wejilopodlauhlé , srdité,
maliko podduté a jako násobené; apíky krajní^ wlni-
katé ; kwty konené na hroznech latowitých ,

pi-
krytých wšude popelawau wlakau

;
plody malé w po-

krywce erwenawé. — W Kayeo. Kwte w únoru a

beznu. 5 •

Z jader jeiio dlají enmisie k poisfowání. Galibowé a Ne-
growc strojí ze díwí lehkého traud, dobe diytající.
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Wláknowec. Iiiocarpi!6. Fasrrfrucht.

Okwlí nálewkowíté, na patero klané: ušlfiw Ar-
kuwitydí) dole podepené listenem na dwé klanýni. Ty-

inek 10— 12 nenéjících, dnojnásobnau íadau rozposla-

wených, obplodnírh ; nitky pekráiké. Wajeník prostý i

blizna sedawá, poddutá. Peekowice wejilá, smáknutá,
o I pecce Isemenné, wláknalé.

ff^. obecný. J. edulis Forsl. gen. t. 33. Gaert. (. 199.

200. Gujanus fíurnpk 1. t. (J3. Strom ztepilý , kmenu
nízkého, kiwého, hranatého, co muž tlustého, wtwí
zprohybaných ; listy slídavvé, na pí dlauhé, S—<j" ši-

roké, nkdy dwakrát wtší, obyejn limyzem požrané,

podlauhlowejSité, písrdité, nejcelejší, lysé , žebernaté,

nejkralšeji apíkaté ; kwty belawé, drobné, stídawé, po-

depené drobnými listeny a rozpostawené na hrozny
ojedinlé, malé, srslnaté, úžlabíkowé ; listen malý, roz-

štípený na dw ástky stejné, podlauhlé, tupé ? okwlí
s Irubkau vválcowitau mnohem del.ší listenu : uštw 5

árkonitých, deUích obalu ; peekowice weliká, wejitá,

smáknutá, ponkud msíilú, i" široká, 2'/j" dlauhá

:

rubiny žluté nebo erwené, srstnaté, jádra tentýž twar

majícího. — Na Molukách a Ostrowech jihomoských.
Kwle w srpnu až do íjna. 5^

Z kury naíznuté prJStí se suk Pcrwenawý, pftrpký a lepkn-

wjr, na plátnŠ dClající skwrny tžko wyprawitelné. Díwí pro ninolio

Bukiiw nemže se potebowati. Jádra podstatau podobají se kaSta-

niiiii, surowú ale nejedí se, warená anebo w horkém po|)*-lu upeenu
jsau putrawau wezd*-jSÍ; cliutnají jako jedlé žaludy we Spanit-lí<Ji a

PortugaltMli ; tCžké jsau ku ztráwení. Zwaenioa z kury jest wýbor*
ný lék proti auplawci.

ád ni.

MACIZETŠOWITÉ. MYIUSTÍCEJE.

Kwty dwaudomé. Okn!Í srostlolupcnné, na tré

klané, kožowité, w paupti chlopnilé. Samrc : tyinky
obplodní, 3— 12, s nitkami asto srostlými; prašniky

wn na nitky pirostlé. Samice: okwlí padawé ; waje-
DÍk prostý, sedawý, Iwajený ; wajeko wztxené. (znl-
ka pekrátká ; blizna píušctnatá. Peekowice s rubiuau
dwauchlopn pukající, Isemenná. Semeno obklíeno
míikem mnohodílným. Bílek rozhlodaný. Kel maliký,
w dolením dílu bílku zawený, s koínkem wzhru obra*
cttoýiu a dlohama listowiiýma.

82*
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Stromy Pasto Sfawau erwciiawan oplywujií í. Listy gtiMa^i;,
I)«*7|)alisté, netefikowan, celé, ko/owil, ai>fkaté, za ílosplosli s

kusminau pritlaCenau, (Irobnífkaii na riil>ii. Kwiy ližlabikowé nelio

koneí-iié na liroznccli, latácli nelio kliibká' l», o|)atené listenem kap-
kovitým.

Ten ád sestáwá asi 7. 20 roduw iiiei obratnfkoma rostaucfcli.

We wšecli ástkách jsau koíenné ; mnolijdi se j)otrebiijí jemt-na a

uiíšky w lékarstwí a kucliyni.

MaCIZEN'. MyRI^TICA. MSKATNUSSBADM.

Okwélí barwené, baiikowiié, na tré klané. Tyinek
9— 12 s nitkami dole srosllynii. Wajeník s bliznau 2-

lalonau.
M. praivá. M. moschala Thanh. M. aromatica Lam.

t. 832. 833. /. I. Plenk t. 425. Hayn. 9. t. (2. Diissdd.

8. t. 19. Dici, se. nat. ad. 3. t. íi. Strom zwýší 30

—

3S'; wlvve husté, welmi odstálé skládají koš kulowatý,

pehustý ; kra kmenowá erwenawá ; listy krátkoíapí-

katé, skoro dwauadé, slídawé, elipticnopodlauhlé, tu-

paunce zakonité, lysé, 2— 3" dlauhé, P/z" široké; k\v«
ty iižIabíckowé nebo po opadalých listech poboní,
stopkaté ; samí po 3

—

1 na wrcholících : okwlí zlu-

lawe bílé, dužnaté; nitky srostlé w slaupek, na némž H

prašníkw ; kwty samicí ojedinlé nebo po 2 — 3 s

okvviím jako samích, wajeníkem obwejcowitým, bliz-

nau sedawau, rozpoltnau : uštw rozewenýeh 5 owoce
odwislé, kulowatohruškowité, zwicí wlaského oechu i s

rubinau žluté, s dužninau bílau ; semeno weliké, elipso-

wité, ernohndé, we skoápce twrdé a niíšku duznatoko-
žowitém, dípnatém, karmasínovvém, za sucha nahndle
žlutém. — Na IMoliikách, kdežto ji ale Hollanané
kroin Bandy a Amhoiny wykoenili, aby tím snad-
nji samokupectwí provvádti mohli. INj^ní sáií se také

na Francii a Burbonu (od r. 1770), odkud pesazeua na
Anlily a na Kuyenu. Kwte poád. 5-

Z poranné kry prýští se uíujIio soku lepkawélio, bl«(16 Per-

wenélio, na plátnS stálé skwrny zftstawiijícího. Díwí bílé, ídké,
wláknaté, píeleiiké slanží k dlání drobného náadí. Listy zelené

mn ité w)dáwajf zápaiji slabý, sudié ale silnji zapáchají. Owoce te-

prnwa w 9 niSsících zrá. Kabina jeho cJuiti o:>tré, swraskawé, nemže
se za surowa jísti, tady jí zailCláwají nebo dlají z ní powidla. Pro
nás ale dležitá jsau jádra, wbcc hlkami mitskáloíVfjmi nazwaná,
ze skoápky wylaupnaiá Jejiiji podstata jest koenna a mastná;
dobrá špendlíkení napíchnutá prjšií olej. Druhá ástka z plodu k

nám p?ii házej/cí jest niíšek, jenž jiecku obaluje, wbec kwlcin (ma-
cizeiu) slowe a ku koenní jídel též i w lékarstwí slauží.

Mucize celý rok kwtw a listy zponenáhla paustí ; owoce ti-
krát do ro!;:i, w sr|)nuj listopadu a beznu se sbírá

, ježto dawá
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nejlepší peckowi. Když nihiiia iniká, wvli'zaii na stroui a stesau

o\\i>ce do trány ; Iiaed pak riibinu ulaiipají, potom s pecek swlekuau

iiifAek, a nechají je 3 dni na slunci ležeti, pak je dají do kaiire, po

4 nedelíiii lauStí a na tré dtlí ; nejwe(5í kulky po5lí do Kwro-

py, drulié nei liají pro Indii, ze zakr.salvrli wyllacu,í oUj. Hned na

to, aby nehnily, náleží je 2— 3krát denn do wápenné wody poto-

piti a po každé usuSiti. Drulidy se domníwali, že toliko jistý iiio-

drv holub nu'iže inacize rozplenieííowati, který j)ožew oechy ztra-

wuje jejich misek a neprouicDné jádro ze sebe wydáwá. W lese

niacizeftowém spáti jest nebezpeno, jelikož snadn se dostane zá-

wraf; též naJužíwání kulek nuiskátowych psobí mrákoty a blauznuí.

M. sdíilonosný. M. sebiera Lam. acL par. J788. Vi-

rola sebiera Aubl. 2. t. 3ió. Strom zwyší 30— GO'; k-
ra lluslá, rozsedalá, náryšawá ; dríwí bílt*. cclistwé; kci

fcloien} z wclikého innožstwa winí wíj.iwyi li, ušamo roz-

a;icn)ch ; lislv slidawó, nejcelejí.í podlauhlé, ostré na

licí zelené, na rulm iiáryšawé plstí kráikau, asi 8" dlau-

bé ; kwélv dwojdoiné, sedawé, po 5— 6 na Iwo/riccb

welikjch, ijžlabikowýcb, náryšawé plsnaté ;
okwéii 3-

zubé ; tyinek (i; owoc kidowaté, koiowité, zeleiiawé,

ostré; rubina 2cblopná paiišlí ze sebe pecku zaobalcnau

niíškoin cerwenvm uláknalyn) ; jádro weluii olejnule', u

wnil žilami bilviiii a ryjjawvnii protažena. — Welnii

obecný na Kayené, w Giiian , na mistecb wlbky cb.

Kwétc a zrá w prosinci, lednu a únoru. 5-
Auhlet rozeznal nkolikero odmdkúw. Z poranné kúry prostí

wlce mén Sfáwy ostré, dobré k zaliojení bedélek a ukoji-ní bolesti

od zubCiw wyžraný(-li. Z jader dol)}waií mastnotu pewnau, žliitawan,

z DÍž dlají swfee. K lomu ríli peckowice na sluncí usušené pod wál-

cem zbawují skoápek, pak je ^i»tí na opálkárh, potom mztlukau
n » kaDií, z níž do wody wielc uwržené oddluje se mastnota, na po^

wr h se wznáíejícf a wystydoutíin wody kehnauri Pak mastnotu

pepustí n procedí, naeež do kadlubu swíre l^f. Mastnota i<tst

oitrá, a uemíiže se na rány a wedy pikLidati, protože je zini-ruje.

Kád lis.

WAWÍUNOWITÉ. LAVIUSEAE.

Okwtí prosté, na clwero neb patero klané : uilíiw

w paupti strccbowiiych, padawýcb, ídko stálýcb. Ty-
inky ze dna okwélowébo wvnikic, urené, nejwicc loli«

kcró (co ušliW okwétowýcb). 2— 3— 4 ano ."S

—

Gkrátné;
w prwníni pípadku ped ušty poslawcnc, jindá ninnbo-
íadé s nilroíadynii asto pouielaxvýnú

;
prašníky 2 — 4-

pauzdré : pniizdra clilopní od dola se olvTÍrajicí. \Va-

jnik Ipauzdrý, Iwajoný ; wajeko odwislé. Cnelka 1|
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s bliinau lupau. Peckowice nebo bobule. Semeno bez-

!)ilené. Kel rowný s koínkem hoením.
Stromy, ke. Listy stídawé, kožowité, wždy zelené, jednodii-

dié, nejcelejší, perídko dlanitose-f.né, bezpalisté. Kwty prawidelDC,

obojakú nebo jedi)oi)uiilawé na liro/.ne(h, latádi wrdiolínat5(°li, dio-

máícJi anel>o okulícííh.

Dosawád znají asi 250 roilfi nyní w 81, anohrž dle nCk(er5<l>

w 44 pokolení rozillený. li. Krom malíCkjkterýdi w uiírncm podnebí

náležejí ostatní mezi obratníky do A^ie a Ameriky. Rozeznáwají se we-
likým množstwím silice we wšedi díledi, jež nkdy co kafr se wy-
k>tuie. Semena ješt mají olej bohatý na lojowinu, a tudy liustšl

JHst; s olejem šmidlán jest obzwláštní prwek, wawnnowinnu (Lau-

rinumj zwaný,

WAwÍN. Laurus. Lorber.

Kwly dwojdomé. Okwtí 4— Gdílné, padawé. Sam-

ii : Tyinek 9—12, mnohoadýcb ; nitky niiroadé u

prosted anobo dole dwojžlazé
;

prašníky 2pauzdré,

cblopnniH wíokowitýma pukající. Samicí: Tyinky bez

prašníkw, s nitkami 2zlazými ; wajeník prošlý; nlka
jednoduchá s bliznau lupau, 2—Slalonau. Bobule na-

há, prívvyschlá, Isemenná.
IF. bobkowý. L. nobilis Z»i. Plenk. t. 315. Schk. t.

110. Diisseld. 5. t. i:í. RostL 2. ob. G. Bobek Mal. Háj.

30. Bobek nebo bobkowý strom Mat. IVel 36. C. Ke
8 — 15' wysoký nebo strom 20—2óstewíný, wždy zele-

ný ; welwe tulié, pímé, naryšawle hndé, rozhy zelena-

wé, hladké ; listy slídawé, pekrálce apíkaté, podlau-

hlokopinaté, obak zakoníte, píreabalé, luhé, kožowiié,

peenožebré, w úžlabíkách žeber hlawních malí oka u

žlázkau okowitau opatené, obzwlášl na rubu autle

síkowané, po kraji auzce chruplawém podchlípnulínké

;

kwéiy chomáené w úžlabikách rozhovvých : listeny wej-

ilé u wýniku slopeek ; okwtí obyejn 4dílné, žlula-

wé bílé: ušly obwejité, tupé, poddulé, obak pýilé ;

bobule wejiloelipsowilá, zwící malé iešn zelenaw ne-

bo modraw erná. — W Lewanlu a w koninách ste-

domoských, kdežto se i sází. Kwle w beznu a dub-

nu. ^.5.
Listy bobkowá mnuté zapádiaj koením , dmtnají hoce a

trpce, obsahují silici, a potebují se w kudiyni, mén w lékastwí.

Dužnina bobul (bobkw) obsaluije silici wonnaii a pryskyici liorkau ;

Z jader wytlaCiijí olej zelenawý, m;'íslowitý, w lékastwí užiteCný.

ekowé zaswtili wawín Ai)ollowi, a wncemi ozdobowali

$kr/iii5 wítezw, aCkoliw i žecowé je nosili a i mrtwjm na lilawu

sázeli ; pozdji i mladí doktoi jej dostáwali, odtud jméno hncca-

Inurenhus

fF. paliivý, L. causlica AIoll. Lilchi í^cuill. 3 t. 23-
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Slrom wcliký ; kmen ztlauslí lowéka s komu zelcna-

wau, clíwíin biiym, pelvvrd}' m, pak /erwenajírím ; roz-

hy mají lisiy wejilokopinat^, stálé, lysé, swile zeleno,

bladké, maliko wykrajowanó, 2" dlaulié ; kwly úžlabí-
kowé, stopkalé, nejwice ojedinélé ; okwÍMí o 4 uštech

wejiiydí ;
peckowice peweliká na obíijím konci zple-

slilá, nahoe maliko zakonila. — W (]hili a jinde w
Americe jižné.

Z kiiry poraoné pr55lí «e Síáwa zelenawi. Wýzewy tolio

stromu w létC psobí otckliny a piiliýe tm, k<Jo pod níin spí ane-
bo jej porážejí, aCkoH nSkterýni díu to neSkoiif. Díní iižiteCno k

•tawní koráhuw u píbytk w. Surowé dáwá se siiadai^ štípali, a
wysýiliaje oali5wá twrJosti occlowé.

SK.0ftlC0VVNÍK.. ClNNAMOMUM. ZiMMKTBAUU.

Kwly dwojdomé nebo mnohomanželné. Okwlí
h— Gdílné. Tyinek 9, trojadých, plodných; prašniky
4pauzdré. Blizna tupá. Peckowice trubkau okivtowau
dole obalená.

S. prawý. C. verum J. S. Presl. Rostl. 2. ob. 7. C
zeyianicum Blnnie. Laurus Cinnamomum Lin. Necs. cin.

t. 2./. A. Hayn, 12. t. 20. 21. Diisscid. 18. ^ 26. Dici.

se nat. ad. li. t. 12. Strom wždy zelený, 15—20' wyso-
ký; kmen I '/V zsllauští, kra zšediwlc linédá, u wnil
crwenaw rusá; rozliy pítyrliran ; listy sfriné ne-

bo stidawé, wejitopodlauhlé nebo spise eliptiné, dolu
nejtupjši, na konci maliko zakonilé, tupé, nejcelejší,

liožowité, .Sžilé, nejivscjši; rapiky silné, polooblé, pe-
krátkéi kwty mnohodomi'*, drobné, na latácli kone-
ných, wrcholínalých ; kwty sl<)|)katé ; stwpky dole li-

stenem opatené ; okwlí Gdílní : uštvv kopinatopo-
dlauhlých, ostrých, wne pýritých, u wnit žlutých ; tyi-
nek 12 trojadých, nitroadé 4 pometawé, pcí stran ne-

gaucí žlúzku wcjitau ; peckowice wcjcowitá, modrawe
erná. ','/' dlauhú: dužnina zelená, olejnatá, jádro na-

chowlé. — iNa Ccylonu púwodné, nyni se sází na Mau-
rici a ÍMartinice. Kwete w lednu a únoru, u nás \t

crwnu až do zái. 5*
Od tol>(> stromu po<|iodí praw:i tkoficc, ]ei do roka dwa-

král, od dultnu az du srpna, a od li.stopadu do ledna s« sltíni. S
iiríznutýli 3letý(li kon/írw, na d;l žaltkau niitrženýi h, sliipují kru,
která na slunci sama od sel)e se swinc l*o 2—3 letedi ntutiau opi^t

konáry ezali. Na Ceyionu samém dolfjwají coron 40000 cenlúw
skoice. Sestáwá wla.stnu z IJka ro papír tliislélin, kry wnr:.šué

>wt5lí(m dílem zliaweného. Z/ipa>|i a rluit silná porliodí silirí (Sžkaii,

*koficnwnn. Skoici potebují w lékastwí a kui:liyní> li. Li.sly dáwají
do kaiipelí posilujicíili. K.wly wydawají woi nu muolio mil, a za«
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dPIáwají so do cukru. Z plodu do)>waif silii-i podobnan Jalowrowé,
a wiiíeníin iiKistnotu, uosk skoicoun'/. z nSliož králowé wýli xloirid-

žtí dáwaj illati swíoe woniié ; též priiliází do mastí a (iastruw.

Likodra siarýili knienw pros|)íwá truliláuu

Stromy plané iwají skoici ilreumwnn (Cassia lignea), která

dle jinýili )<*st kra starších wetw( a kiiienw od strointiw štPpnýrb.

S. kassia. C cassia J- S. Prrsl. C- aromaliruin Nces.

cin. t. 3. Hayn. 12 f. 83 DUsscld 18. t. 27. Podobá se

pedešlému, liší se ale rozhainí a apiky srstnat}mi a

liedwábnoplsnatými, listím obyein stídawým, elipli-

nopodlaiihlym, spídlaým, tikrát 3žilým a latami stihlými

líedwábnilými. — W ín a Koinín, odkud presaze-

ný na Záwu a jiné ostrowy wýchodoindské. Kwéle w
kwtnu až do záí. 5-

Od toho stromu pochodí skofice itiJskn, ínská ili kassiown,

kusy kry tlustší w trutiky swinuté. Po lo''á se skoici prnwé tili

cpylonské ciiití, aCkoli má prírliuf nátr|)kau a štíplawtiu
; pro láci

wtšt obyCejnji se potebuje nežli ceylooská

S. dlaiiholisftj. C. Milabathum ./. .5". Presl. Nees.

Laurus Malabathrum Lam. Hayn. 1 2 t. 26. D'isscld. 4.

1. 10. Tamala. Strom welmi podobný skoicowníka pra-

wému, takže nkteí jej mli za pauliý odrodek ; jest ale

wyšší ; rozhy oblé; listy l' dlauhé, 3— í" široké, obblíž-

né, takže jako stíné wypadají, podlaulilokopinalé, 3žilé,

obak ostré, tenké, nekožowité; kwty drobné, newonné
na latách konených, krátkostopených, ómužné

;
plody

co hrách weliké, erné. — W liengalu. K«te w lednu

a únoru. 5*
Od toho pichází obzwlášt skoice dewowá, barwy hndo-

Cerwené, užitená proti slabosti žahidka a proti priijinu. Listy

j(folia Malabathri) chutnajíce skoicí w lékastwí se potebují.

S. kulilabati. C. Culilaban J. S Prcsl. Laurus Culi-

laban Lin. Cortex caryophylloides Rnmph 2. 1. \\. Strom
ztepilý ; kmen 2' tlustý ; koš jako u wawínu obecného ;

rozhy oblé; listy prosté, obblížné, kížmostíoné, wej-

ité, nejcelejší lysé, na pí dlauhé, 3— i" široké; kwty
na latách malých, bwných, konených aneb iižlabíko*

wých
;
peckowice žaludu menší, zelenawé, dole trubkau

okwlowau na šestero klanau podepené, Isemenné
;
jádro

erwenawé. — W lesec>> pomoských na Molukách.

Kwte w beznu až do erwna. 5-
Kfira jeho. skoici hofknu nebo kulHahanownii ili knUlawa-

Hoivnii zwaná, jest barwy skoicowé, u wnit CerwenawK žluté, mu-

skátowými kulkauii zapáchající a zawírá tžkán silici. Potebují ji

w lékastwí a w kuchyni. Díwí haubowité hodí se toliko k pálení.

S. kaskarilowi), C. Kianiis Nccs cin. t. 21./. 2. Strom
s korau llustau, zelenawau, mnoho silice obsahující;
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ro/hy lyrhrané; lisly ostroelipliné, 3žilé; kwty roz-
loženo, dole padawé, na latácí) úžlabíokowých, rozlro-
jowan)ch. — Po chluniccli na Žáwe.

Kru zapúrhá a cliutaá jako kaskarila a jest špatný druli
kry uiassojowé.

S. inassoj. C. Burntanni Blume. Cortex onininus
Itnmpk. VaUntiin. Ephem. ciir. an. 3. p, o3. fi^. 5. Strom
ztepilý a tlusijr', takie sotwa obejmauti se mže; kra
icdá co prst tlustá, u wnit erwená, plná žil bílydí :

listy stíné, ní'kdy slidawó, wcjité, podlauhlé, zakon-
ila, n)!ilo zicnoené, tikrát 3žiló, se žilami poboními nad
proslredkem inizn.iiirími ,

7" dlauli, 3" i.iroké ; apíky
a ro/,liy lysé; peckovvicc jako winí^nky, žluté s dužninau
cbittnau a wonnau. — Na Nowé Guinei.

Kru retf na kusy 2' dlaulié a swa7.uj( w otépky 35 liber
tiké. Dlají z ní kaši, jíž se natírají, al)y se zaliráli a |)osilnili.

Do Indie w5cliodaí coroCnS jí pfináSeji dwa plné koráby.

S. sinlolc. C. Sintoc Blume. Sintoc. Strom 80' wy-
soký ; listy slíné , podlatililé nebo wejitopodlaubíe,
tup zakonilé, dle málo /tenené, tikrál 3žilé: žil

poboních dole nkdy na dwé klaných
,

proii konci
mizejících; rozhy a apíky lysé: listy píkwélní hed-
wábnilopýnté; laty béwné, hndoplsnalé. — W lesech
na Sumate, Zúwg, Horneu. 5-

Kra piw6žf se w ktisech dlaiiliýcli, tlusljich, skoíirowf bar-
wpn>cb, skoro plo!<k)rli, rozdrolitelných, wnC swraskal>cli, (n a on-
<l<! pokožkaii Scraii pi-ikrytýcli ; chuti ostíe koennó, zápacliu Iíl»ezné-

iio jakoby ll^<?bí^kt*lll a nuiskátuwýiiii kiilkanit. Wclnii wáženv lék
na ŽúwC proti lilistám, ušíkuutí iiadíiw jfdowut5ct> a zastaral} m |)r-
jijint 8 kfeui.

S knfrowij. C- Camphora J. S. Prcsl. Rosil. 2. oh.

(!. I.aurus Camphora Lin. Duhám. nov. 2. /. 3ó. linyn.

12. /. 27. Diissld. 8. /. 24. L. camphoriíera KacmpJ. í.

111. Camphora oílicinarum Blak. l. 3i7. Strom ozdob-
ný, asi naší líp podobný ; kra na kmenu a starých
vvetwích rozscdalá, hnédá ; rozhy autlé, lys^, oblé ; díwí
bílé, winowitocrwenawé znamenané, zápachu kocn-
ného, za sucha erwcné a starší dérkawé, protože we
sklipcích kaír zawený asem prchaje, me/.rry prázdné
zslawujo ; listy stídané, kožowité, elipliné nebo wej-

ilé nebo kopinaté, dole ostré, na konci kosonitoza-
konité, nejcelejší, maliko reabaté, Ivsé, 3žilé : žil po-
boních kooce nedosaliujících, 2— 3'/í' dlauhé, /j" si-

rt)ké í apíkv zdéli |)olowiky listowé ; z nžlabíck listw
rozhowýrh hoejších wynikaji lály co list dlauhé a do-
hromady latu koiienau dlající; kwely mnohodomé ; okwe*
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lí ndílné, u»í\v wcjifýrli, liípýrh, holawýol), u niiil

zaxluliych a wlnalopýiiýrli ; tyinek 9 : nitky chlupató ;

pcckowice zwíci bohalólio hrachu, wejoowilokulowalá, z

nachowa erná, truhkau okwtowau podepená. — W
lesech na Zapanu a w Indii wýchodní Kwete w lété. 5-

Wšecky díly, olizwláslC koen, zapácliají a cluitnají k:ifrfiii,

který už liotowý na zpúsol) drolinýcli zrn wyplfíiiji; sklípky we dríwf.

Alty ale dot))li kafru, rozrezávrají dífwí, war/ je n wod na železné

báui, kterau pokio|)í klobauketn hlinným, slainuii naplnunýnt, w níž

kafr wypuzený se nasliroináždí. Tak neistý kafr w Kwropg, jnie-

nowit w Hoilandii, wápneni se pepuzuje a istí Kafr jest wS'l)or-

ný lék, a tudy asto se pedpisuje. Jsau ješt jiné stromy kafrodar-

né, anobrž i rostliny ožankowité kafr obsaiiují

tWERAM, PbRSBA. ArOOATOBAM.

Kwty obojaké. Okwli 6dílaé, asto nestejné,

stálé nebo padawé. Tyinek 12, dwojadých : ti nitro-

adé ušttn ckwtowým wnitním stíné jalowé , Ii

uštuin wnšným stríné plodné, dole žláznaté. Prašniky

ipaiizdré. Blizna píkejowitá. Peckovricc okwtím stálým,

Gdíiným podepená.
C. nejlíbeznjší. P. gralissima Gncrl. Rostl. 2. ob. 9.

Laurus Persea Jacq. Diet. se. nat. a'L 3. t. \\\ Ayueca-

te ; avocatier. Strom ozdobný, 40 i wíce slewícinv \vy-

soký ; kmen mírné tlustý, korau hnédau rozsedlau od-
ný podporuje koš obšírný ; listy stiídawé nebo skoro
(;tiné, eliptinopodlauhlé, dole ostré, na konci zakoní-
te, tupaunké, nejcelejší, maliko erabaté, píkožowité, pc-

enožebi é, na líci nejlysejší, na rubu chlupatopýíité, naši-

wélošediwé, 4— 5" dlauhé, 2" široké ; apíky mnohem krat-

ší ; wrcholík konený, šedoplsnatý, složený z lat mno-
hých, nesaucícli kwéiy (3— 6) w okolíky, listenem pode-
pené, postawené ; okwétí wné šedoplsnaté : uštijw ko-

pinatých , lupaunkých, u wnit bélawých ; plod iho-
witý, mnohem wétší nežli ps, asi hrušce bez šomoiky
podobný, díwe zelený, pak ttnawé z hnéda nachowý;
dužnina tuhá, jádro weliké. — VV Americe podrowní-
kowé, odtud penesený na Francii ostrow. Kwte w
dubnu až do erwna. 5 •

We wlasti se má ra strom owocný nejušleclitilejší. Diižnina

owoce toho nemá zápachu ; chuti ale jest osobliwé, welmi lahodné,

as artyokúm a lískowým oeciiim podobné. Jedí je se šfuwaii citro-

nowau a mkreiu. Kwropaniuii zprwii necliutná, brzo ale jim za-

(liiitná Jádro tlustší wlaského oreclui není k jídlu; obsaliujct mnnho
mléka na wzduclui Cerwenajícílio a k znamenání plátna užiteného.
Owocem též krmí se dobytek.
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ObalkS. Ocotba. Ocotba.

Kwly obojokó. Okwlí kraje Gdílného, padawrlio.
Tyinek J 2, dwojadych : wriitrní rady 3 uslm okwto-
'výni wnilníni slíné jsau jalowé, uštm okwéiowýin
wnšnýiu stííné |)lodné, dole dvvojíilazé. Prašníky í-

paiizdré. Bii/na príhlawickowilá. Peckowice okwfilíin mí-
skovviiýin, celvii), koiowiiým, stálým obklíená.

O. pic/iiuym. O.VicUiiritu H. Bet ATWí/A Tetranlhera
Pichurím Spmi^. in, Jahrb. pharm. 1821. i. 3. Laurus
Piliutiin není (. 3 8. Strom rozeh wisutych, oblých,
uárkowunp swr;iskalaunkýcli ; listy siídawé, apíkaté, po-
dlaulilokopínolc, mladší kopinalé, obak ztenené, nejce-
lejii, koiowité, síkowanožcbernaté, obak lysé, na Jíci

lesklé, mladší wezpod aullaunce bedwábnité, nkdy 6"

dlauhé, |'/j" široké, koeoné ; apíky nkdy IV2" dlau-
hé; kwély samí na malých latách úžlabíckowých, listu

kratších; okwélí Gdílné; tyinek (j, Iadých ; kypt wa-
jeníka chlupatý; kwly samicí neznámé: peckowice
slupkatá na stopce ztlustlé ,

3" dlauhá, dle twaru a

wclíkosti oliwcc podobná, ubalená ukwtím miskowitým,
stálým, kožowitým, lysým, celým. — VV Brasilii. 5-

OJ nClio pocltodí |jol»y pichunjm, pechuri/mt pekurio na/wané,
ježto ziipáiliajf kašfaii, rlintnajf naltokle a korenn, a proti liPliawce

a aiiplawici pom&linjf. Jest jiný pitlinrymii rod, inen.ší, na paU-r. dlau-
liV, jak oech muskútowý /apáiliající a taktéž užitf£ny. Od tolio

troniu Anad po tli od/ také hiira picliurynwwá ka&tS podobná.

O. hebíkoivd. O. caryophyllacea Kostci. Persea
caryophyliala Mart. Strom okázalý; listy podlauhlé, za-

konitcM wrcholíky kratší listu f, stopkami nachowými ;

peckowice clipsowitá s okwlim po kraji wchnulýni. —
Po pralesech w Brasilii. 5 •

Kúra priwážf se k nám w kn.seiJi tenk^ili, swinut5'L°li| ltnS(l5cli,

zapáchá silaS liel)(keui a cliuloá welnii koi-ntni.

Blaholist. Agathophyllum. Haybnsakabaum.

Kwty obojaké. Okwétí kraje Gdílného, padawého.
Tyinek /2, (I ušlúm stíných, G s nimi slídavvých.

Blizna jednoduchá. Peckowice dole polo.šcslipauzdrá,

okwetím ztlustlým obklíená, .ládro dole pološcstilaloké.

li. kocnnif, A. aromaticum ffilLl. Bavensura aro-
inatica Sonncr. i(. -^rnn. 2. 1. 127. Kvodia aroinatica Lam.
I' 42 i. Strom ztepilý, tlustý, korau erwenawau, won-
n.Mi odr-ný ; díwí bczwonného, tžkého ; listy apíkaté,
strídawc, obwcjilé, tupé, koiowilc, nejcelejší lysé, na
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rubu níisiwelé, žebcrnaíó, 3" dl;iulié, 1" dlauhé ; Kué-
ly srslnaté, '2" dlauhé ; na liroznecli koneriyclj, krát-

kých ,
peckowice zwiti wišn we slupce korcnn, leti-

ké; jádro ostré, stíplawé. — Na Madagaskaru. 5'
Dííwí twrilé, tžké, liílé, z Cerwena žlut inerliuwané, n*--

wonné. Listy wonné a jádra na polo zralá potebují se co koení.
Owoce slowe Nux cttryophijUnlii.

Krytojadk. Cryptocarya.

Kvvty obojaké. Okwlí na šestero klané, slojnc :

kraje padawého. Tyinek 12, dwojadých : w iidé vvnilírií

I^, slíné ušlLiui okwtowým wnilníiu, jalowé. Prasníky

2pau/dré. Žláz 6 slídawých s tyinkami nilroíadýini.

I^eckowice w trubce okwtowé zweliené, zbobuleic,

zawená. 5 •

K. I.sklá. C nitida íl. Brown. Gomorlega nitida R.

ct Pav. prudr. t. 10. Lucuma Keule Malin. Strom widy
zelený, lOO' wysoký ; listy podluulilokopinaté, 7" dlaubé,

zubaté, lesklé; kwly ',4" široké, jako rosmarina zapá-

chající, bíle, úžlabíkowé
;
peckowice jako hrušky, žluté,

ciiuiné, dobe wypadají mezi zelenem lislw
;

pecka
pelwrdá ; jádro jako žalud, smáknuté. — \\ lesech

chilských. 5 •

Dfwí tžké, pkn iiierliowaDé k stawni píbytkiiw a dlání
stoliiw nžiteíiné.

DVSAKRATEC. LlTSAKA- LlTSAE.

Kwety dwojdomé, okoliené, pokrywkau 4 — 6lu-

pennau, padawau opatené. Okweií kraje 4— idílného,

stejnélio nebo žádného. Kwéty samí: Tyinek 6— 15;
prasníky -ípauzdré. Žlázy u dola tyinek wnitních;
kypt wajeníka. Kwty samicí : žlázy a tyinky neplod-

né ; blizna rozšíená, pilalokalá. Bobule na otewe-
ném okwetí.

D. waivínolistý. L. chinensis Lam. Telranlhera lau-

rifolia Jarq. schoenb. \. 1. 11-3. Tomex Tetranthera IFilld.

Roxh, 1. 147. Strom ztepilý; wétwe oblé, odné ko-

rau žlutawau, lesklau ; rozhy srstnaté, listy rozlrauše-

né, rapíkaté, podlauhlokopinalé, tupé, nejcelejší, žeber-
naté, lysé, 4palené ; apíky V/zpalené, srstnaté ; stopky
tyrhrané , 3— 5 okolíkii podporující, pýilé nebo
srstnaté, poboní; stopeky srstnaté; pokrywka ze

\ lupenvv píokraulílých, poddutých, wn pýilych, asi

12 kwtvv slopkatých obsahující; okwétí bílé o o
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lupenech na konci pízaubkowaných ; tyinek 12— 17:

nilck iidlovvilých. chinpalých : nlka niowitá, dwakrát

delší Ivinek ; bli/na jednoduchá ; bobule kulowatá, ef'
wená zwící iešne. — W ín a Kociníné. 5

strom welini wPtrfim wzddriije, a proto na Francii ostrow byl

psazen. Diíwí jolio lesklé, l)l»'dé, k praiowánf suadné ; dlají z

nlio trámy a siaiipy na píbytky. Listy a rozliy jsau plny moka
lepkého ; roztlurené wodu osliznaciijí, kterau pak pri(láw;ijí do mal-
ty, al»y lépe držela. Bobule tiuitnají kafrem a z:i|iá(liují brebtaném,

'

ímž jsait linusny. Dobýwaji alu z niili množstwí mastnoty litisté a

bílé, z níz sprostý lid dula swíce woskowým a lojowýiii podobné,
ncpíjenuie lapárliajicl.

D. IrojliUjt L. trinervia Juss. L. ceyianíca l^ces Cin.

t. 5. Laurus Mynha Lour. Act, naf. cur. I. f. 2./. fi.

Sliom ;)stí'ewíný, nejwtewnaljíií ; kmen wijawy ; listy

podlauhlé, zakonéité, 3iilé, na nibu siwé ; kwty po-

krywkalé, shlaucné, nejkralšeji slopkaté, iiilabíckowé.

— [Na Ceyionu, w Cíne, Koinín. 5«
WSecky ástky jeho jsau preiiorky, dle iluiti a zápachu myrze

lékaské podobny. Na Koiutínu obzwlástu koiMi w lékaístwf po-
tebují. Z boliul wytlaí:ují erwený olej, jako rely strom chutnající a

zapáiiiající, užitený proti swrabu, wedm a hmyzu.

D. peprnij. L, Cubeba Pers, L. piperila Jnss. Laurus
Cubeba Lour. Slrom mírné wýšky, odslúle nejwtewna*
ljší ; hsly kopinaté, bezžih', 2palen»'*, apíkalé, lesklé ;

pokrywka z lupenw ^ zaokrauhlýcli, poddulýcli, bar-

wených, padawých, 5kwlá ; okwelí bílé, rozdlené na
C. ušlw príokrauhlých, rozložených, nestejných ; /Já/ek

tj ; tyinek í) ; bobule kulowalá, erná, nejmenší, slopka-

tá s [)cckau kulowalau. 5*
Kúra kocnowá prehoká, kmenowá a wtwowá též i listy

j»l;ibsí, zApaihu myrhowélio; kri, nepoihjbnC smítkowá, j«'st bledá,

skoici pVpnilnbnú Ijobule wylilí/.<'ií jako erný pep a .slabší jiiau

nežli kúra ; nicménu .se iioiebiijí w lékaisiwí ; též w kuihyni jsau

kiiiením. Ze díwí dlají na Ceyionu bubny, odtud jméuo, íAoiVo-

tt'fi/A Inhnnuý.

KaŠIA. SaS»AFIU9. Sa«!íAFKASRA(!M.

Kwety dwoj- nebo mnohodomé. Okwelí (ídílné.

Tyinek 9, bczilazých. Právníky dwojpauzdré. Pecko-
wice dole Irubkau okwétowau podepená.

K. lékaíslid. S. olicinaruni J. S. Pnsl. Rostl. I.ob. 10.

Laurus Sassafras Lin. Trrtv. Ehr. U (i!). 10. Michx. arh> 3.

/. 7. Diissfld. 8. /. 23. .Strom '^iS—-iO' wysoky; knícn

prmru 1—2slewíného ; wlweoblés korau lysati, ze-

Icnawau
; ro/.hy plsItiatopýVité ; listy nepíe/.imující, weji-

lé, obak ostré, pccnožcbr, na líci lyse', na rubu jakož i
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mladé obak plsnalopyití, nejcelejší nebo rozklané na
2— 3 laloky wejilé, ostré, solvva do tetiny listowé sa-

hající ; rapíky mnohem kratší listu, plsnatopýiiié ; kwty
na hroznech jednoduchých, z paupat uloni z úžlabíku
listu hoejšího wyniklých ; listu kratších stopkatých ;

stopeky Ikwété-, listeny drobniké, padavvé ; okwétí z

uštw árkowitokopinat) ch, ostraunkVch, rozloženích ;

tyinek kwét obojakého 6, samího í), kratších nežli

okwétí ; nélka delší tyinek s bli/nau tupau ; peckowi-
ce ma\á, wejcowitá, modrá, trubkau okwétowau zerna-
lau na zpiisob malé misky podepená. — U prosted
krajin lesnatých na pd z písku a bliny smíchané \ve

mnohých koninách Ameriky sewerné, z Kanady až do
Floridy. Kwte w jai^e. 5*

Koen, díwí a kra silur zapáchají fenyklein, ciintnají koe-
ním príoste a obsahují silici, píinu tilito powali ; tudy se pote-
bují w nenioCHcIi ledwinnýcl) a kožuíclt. U nás hlawni^ díwíi kašro-

tvé, fenifklowc, snsnfrasowé, se potebuje, akoli kra jest auinli-
wjší. Z kwtw slabé korenný*h dlají zpareninu, ježto žaludek
sílí, na pot žene a kee tiší; listy sliznaté hodí se pro sau hotiuáe.

DoBjíozEw. Calosmon. Benzoblorbb.

Kwly obojaké, okoliené, pokrywkaté. Okwli 4-

dílné. Tyinek 9, plodných. Peckowice trubkau okwé-
towau dole podepená.

D. celolistíf. C. Benzoin Presl. Laurus Benzoin Lin.

Arbor vírginiana Pluk. alni. I, 139. /. 3. 4. Ke welmi
wétewnatý, 8— 10' wysoký ; kúra wétwowá lysá, hndá
nebo zelenawá; listy slídawé, obwejité nebo obweji-
topodlauhlé a úhlem tupým ostré, lysé, mkké, zelené, z

mládí po kraji maliko hedwábnité, w podzimku pada>
wé ; kwty na malých swazcích po 4 — 5, z paupat w
úžlabíku listúw loských; okwtí 4dílné; peckowice
malá díívve erwená pak ernawá. — Podlé potokw z

Kanady, až do Wirginie. Kwte \v jae, \.
Wšeliké ástky toho ke, obzwlástP krka peckowiCná, w ruce

ntnnté líbezn benzoeui zapáchají, takže ped asy twrdili, že ben-

zoe od toho ke pwod má, což ale neprawé. Kra na „ prálek roz-

tluená w Americe sewerné místo koení se potebuje. Sfáwa z kúry

wytla^.ená jest prý wýborný lék proti uškuutí chrastýšímu. Pecko-
wice proti kolikám nadýmawým proipíwá.

KaSanbc. Cassytha. Cassytha.

Okwtí na šestero klané: trubky nejkratší, kraje

s ušty 3 wnšnými menšími. Tyinek 12, "iadých: ni-

troadé uštm 3 wnitním stíné neplodné, 3 ostatní
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dole 2zlaz(^. PraSníky 2pau7.dré. Plod trubknu okw-
towaii 7.wt'lšoDau , /.l)obulclau , na konci prchodnati,
ušly wnenau /aobalený.

K. luCowilý. C. fililbrmis Lin. Jacq. am. t. 97. Ciis-

cula Rumph b. /. 181./. 4. Acalsia-valli H/iced. 7. t, \\.

Podobá se jmním swým kokoticim, jelikož jako ony
jest zelina niowilá, bezlislá, na rostlinácb jinycb se

pasaucí, bwná, toiwá; kwly bílé, newonné, po G kla-

sené, owoce kulowaU', obdálné, bílé, wtší nežli l)ruš-

nice, pecka kulouaiá, ernawá s jádrem bilym bezchut-

ným. — VV Indii obojí, obzulášlé podlé moe. Kwte w
kwétnu až do srpna. '^^.

Jmním W7.daluje se od ostatnfili wawrínowitýcli, s nimiž ale

srownáwá se po plodu. Lodyliy inCkké, u wod rozftené, s wáp-
neiii podstvin sinf liané k natírv^ní a zasiiiolowání koráhfiw potre-

Imjí, když nemají It-pílio nátrku 7. damary prjskyrice Celá rostli-

na sliznata dúwá se proti zapálení oCí a horeCkáiu k utišení horkosti.

ftád 197.

SANTALOWITÉ. SANTALACEAE.

Okwlí s wajeníkeni srostlé, u wnit barwcnd, na
tré nebo patero klané: uslw w paiípií clilopnit^cb.

Tyinek co uštúw okwetowých a ped nimi poslawc-
nýcb, ídko dwnkrát tolik. Wajccnik Ipanzdrý, '2—4wa-
jen;^' : wajeka poweiená na semenici prostau, pi"osled-

ní. Cnlka 1 ; bli/.na obyejn lalonatá. Oecli 1 semen*
ny. Semeno bílenaté. Kel rowný s koínkem hoením.

Stromy, ke, 7.«'liny. Listy ohjtejnC strídawé , jcdnodiiclit-,

nejrelejSÍ nkdy drolmé , Supinowité, lieypalislé. Kwly ohojaké,
mnoliomanželné oelto dwojdomé, prnwidelnv. ol)y^fjn drobné, nefin-

trné, lirozriDÚ netto klusené, Hdko okolirenú nebo ojedinlé w
úžlabí^kádt.

Ten ád »p*táwá « wíce 80 rodw w 15 -IS pokol>*nfi'li, ježto

rozlosowány jsaii po oliojfin mfrnéiii podnebí starélio a nowélio sw*
ta, takže nejwfre jiiJi na Predliorí dobronadjském , Austrálii a
w Ainerire sewerné, w Ewrop ale nejutén. O jejích wlaatnosterh
wúbec málu známo.

KwiHCHAMAL. QuiMCHAMALIOM.

Pokrywka pekrálká , 'izubá. Okwélí dlauliolnib'*

kowii na teri, na patero klané, padawc. IVašníkúw 5,

na okraji sedawydí. Wajcník o JÍ wajckárh nti seme-
nici stední wisících. Oech Isemcnny s pokrywkau ko-
žovvitau.
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K. obecný. Q. chilense Lam. t. li 2. Q. procum-
\ien& R. et PuiK fl. pr. 1. t. 107./! ^. Quincliamali Fcuill.

2. t. 4i. Zelina: koen wíjawý, wtewiiatý, (»" diauliý,

co brko tlustý wypauští nkolik lodyh siln rozvvtwe-
ných, nkolik pídí wysokých, oblých, zelených, lysých,

autlých ; listy strídawé, písedawé, auzce árkowité, celé,

pítupé, y'" dlauhé; kvvly konen, jasniínowýni podob-
n, chomáené, skoro okolík sedawý dlající; pokrywka
kulowatá ; okvvtí žliitc : trubka podlauhlá, oblá, kraj

rozložený o á lalocích uejitých
;

prašníkii 5 proti

uštm wyniklých; oech erwený, semeno ern. — Na
pahrbcích písitých w Peruwii a Chíli.

Zwarenina z nati anebo jvjí šCáwa iiž/wá se w zántech luíst-

níh a prowaluje wnitní wedy,

Lnnka. Thesi um. Leinblatt.

Okwtí epicowité nebo nálewkowit: kraje ni

tivero neb patero klaného, u ivnii barwencho. Tyin
ky 4—0, na poátku uštw wynikl, chomákem chlu-

pw obklíené. Cnlka 1 s biiznau hláwkowitau. Oech
wyschlý nebo duinatý, krajem okwtowým stálým wn-
ený.

L, prostední. T. intermedium Schrad. Koen mno-
holetý, plazivvý ; lodyha pímá a wzstaupawá , 6— 10"

wysoká, hranatá, jako ostatní díly lysá, nahoe latowit

na wtwiky krátké, kwtaucí rozdlená ; listy strídawé,

sedaw, árkowitokopinal, nepatrn 3ž,il, tlustaunk,

žlut zelené ; kwly ojedinlé, w úžlabíku a na konci

rozsochaných wtwí kratice slopkat, dohromady dlají

latu podlauhiau, konenau, opatené listenem wtšíni a

2 menšíma árkowitokopinatýma i kraj okwlowý md-
nicowitý, nad wajeníkem iíiowitým nezaužený, trubko-

vitý, na patero klaný, u wnit bílý ; nitky dwakrát delší

prašníkw wyprázdnnych ; plod elipsowitý nebo píwál-

cowifý na stopce skoro stejn dlauhé s krajem okwto-
wým nadwinutým, 3krát kratším plodu. — W krajích hor-

natých, lesnatých, na pažitech, suchých lukách, we ko.ví

Ewropy jižné a prostední. Kwle w lipnu a srpnu. "4.

Santal. Santalum. Santelbaiim.

Okwtí zwonkowité nebo bandaskowiié, dopola s

wajeníkem srostlé, na twero klané. Tyinkv 4, ped
ušty okwtowé postawené, a stídající se s tolikem lu-
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pínkíív? šupinovviiých. Blízna Ualoná. Oech krajem

okwétow^m wnený.
S. blil/. S. album Rumph 1. t. II. Lin. Hayn. 10. ^

1. Diisseld. 16. í. I. Diet. se. nat. ad. ít. t. 5. Šlroin po-

dobný oešáku ; knieu 3— 4' llusiý, s korau hndati,
rozscdalau, wlwemi rozloženými ; listy slíné, apíkaló,

kopinaté, lysé, celé, na líci zelené, na obojím konci zau-

zené a tupaunké, 4" dlauhé, 3" široké ; kwty drobné,
úilabiCkovvé

, po 6 na liroznech jednoduchých, lislu

krulšich; okwlí lysé, ušiw ostrých, co irubka dlau-

hých, w hrdle s 4 šupinami tlustaunkými, wausalými)
mezi ušty wyniklými , wojconík wi-jcowitý, vvéncný šo-

molkau prohlubenau a opatený nélkau niowitau, co
tyinky dlauhau, na nižto blizaa 3Ialuná, krátká, tupá

;

oech wejcowitý, Spauzdrý. — ÍNa místech otewených
Indie uýchodní, Malabaru, Timoru a Sund malých. 5'

Dríw( jeliu w ut;cliuilii sluwu sanUtloivé bílé aebo smítal bily

(Santaluiii allitiiii)
;
jest tt!žko, pewiio, celistwo, blo nebo žtiito, du-

hC koením wonno, nátrpko , ne.štSpno. odlé Hcuufn dfwí i
býwá i {^erweno, a to w obcliodii také jméno snnialu erweuého na-<

&l , akoli erwený santal od stromu docela rozJdaélio |)ocliodfi

Podlé Kiiiiipiia jest irtiUnl Zlulij toliko jádrem bílého a nubýw;'i wii3,
když zestítrlo a wyschlo. VV Indii wýcliodní Wflmi w objCfji jest

;

tlukau je w kamennýcli limoždéecli, moCÍ u wude, a tun pak nutí'<

rají tlo, aby zaliaali horko a spolu wnní jeho natichli.

S. myrtolislij. S. myrtifolium Ftojcb. Syrium myrtifu'

XiKXVii Lin. Lam. 1. 14. líai/u. 10. t. 2. Strom skrown},
astí) toliko ke? listy kopinatd, obak zaužené, 2" dlau-

hé, ostré, na rubu siwé ; hrozny ižlahíkowé nebo ko*

nené, písloženó ; kwéiy nachowc ; wénec šafránowý aa

šupinami náklínowiiými, na konci nepatrn 31alokými. —

•

!Na wrších w Koromandelu a na Zú\v. 5"
Dríwí jeho prý jest wun bu slabé anebo iádoé a pi'i<li.uí

do obdiidu jménem hiléhu snntnlu.

IIlUBATKA. MtOSCHILOSi MAUSliStitAUCII*

Okwétí 5diln<'', dole '^ listeny opalrenéi Tyinek
5 ze dna okwétowfho irvniklých. Wajfník podrikwéfní

;

nlka líboná ; bliz-ia tia dwé nebo tré klaná. Oech
Wnený okwlín), I.nemnný.

//. vn/ší. M. oblonga //. et Puu. fl. per, t. 2 i 2./.
a. Ke 6—8' wysoký, s wtwemi mnohými, metlowítýini«

hndými, šeroskwrnalými ; listv ro/.trau.šené, ohblížné,

mírn apíkalé, auzce podl.juhlé nebo wi-jilokopinaté,

'.i dlauhé, celé, wykrfijowané , zmládí pVíkowané)
kwty sedavvé, slechowité, dohromady zpsob |ehndy
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dlají ; okwtí nachowé, ušlúw wejcilých, rozložených,
Jilubokých ; nilky šídlowité

;
prcTŠníky zakuintelé ; wajo-

ník podluhowatý ; oech wejcowilý noho kulowatý,
tmaw nachowý, okwtím wvnený, zwící hrachu. — Na
pahrbcích písitých w Chíli. Kwle w srpnu. %.

Oblíbenau pírí fekoinyši bonáské (Potainys Cojpoii). Listy

na mí^to senesu k poišCuwání užíwají.

Tuplo. Nvssa. Tupelobaum.

Kwty ninohomanželní', dwojdomé ; okwlí ódílnó :

kraje padawóho. Tyinek 10 we kwtoch samích, h w
obojakych. Wajecník podokwlní ; blizna jednoduchá.
Oecli s peckau hranalau, podluhowatau, Isemennau.

T. ivodni. IN. aqualica Lin. Calcsb. 1. t. 60. Strom
ztepilý, ozdobný; kmen 2i' wysoký, na mnoho wfwí
rozdlený; listy zwící ruky, stídawé, vapíkaté, wejiló,
dole peširoké, na konci zaužené, o 3— 4 rozích ili

zubech, lysé, zinládí wezpod srstnaté; apíky dlauhé,

tenké; kwty samPí strbaulcné, samicí ojedinlé; oech
fialowý, zwící palce, s peckau na dél neprawideln brá/.-

dowanau. — W prohlubiuách Karoliny, Georgie a Lni-

siany, kdežto w lét nkolik stop bahna, a w zim toli-

kéž uody. 5 •

Díwí jeho jest bílé premokké, koenowé blejší a ineksí.

Tuclji hodí se iia místo korku do Irulilíkúw hiiiyzowých ; lakotn
ale polijciije wodu, takže se nehodí na zátky do láhew, ani na sít
rybáské. Snadn hnije. Owoce jeho mdlé rozdílná zw ráda žere.

7'. lesní. lN. sylvatitM Michx. arb. 2. t. 21. Strom
zwýší 80'; kra blawá ; díwí twrdé, husté ; dolejšik

kmenu homolowitý ; koen wypaušlí bakule jako kuprcs
dwojadý; listv siídawé, wejité, celé, 5— >" dlauhé;
apíky krátké, chlupaté jakož i prostední žíla a kraj

listowý ; stopky kwtw samicích ijžlabíkowé , nkdy
nesaucí kwély dwa nepatrné; plod zwící zrna káwowé-
ho, vvejcowiiý, podluhowatý, z modra erný; pecka po
obau stranách na dél brázdnwaná. — iNa místech mo-
krých, stinných Atneriky sewerné teplejší. 5*

Ze díwí ncstpného dlají itíí lele a rozdílná díla sau-
stružni<:ká. Owoce jí rozdílná zw.

MÁSLONEC. COMANDEA.

Kwty obojaké a ríi?.nopohlawé. Okwtí zwonkowilé,
na patero klané, u wnir harwcné, na teri ólaloném.
Tyinek .>. nlka hlawowitá. Oech wyschlý, hruško-
wily. ísemcnný.
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M. obecný. C. oleifera Mickx, Pursh t, 13 (piod).

Ke zwýši muže, p}itý ; listy podlauhlé, 4" dlaulió ; kw*
IV drobné, zelenaw žluté na hroznech konených, py-
rit} ch, s palec dlaiiliých; owoce asi jíiko niišpule zelena-

wé s welikým jádrem. — W Americe sewerné na stin-

ných chlumech ^

.

ZuflCE. OsYRl*.

Kwly dwojdomé. Samci: okwli llupenné, na Iré

klané; tyinky .'i. Suinití: okwetí jako samí; wajcník
s okwelím srostlý; nlka jednoduchá s bliznau na tré

klanau. Oech kulowatý, šomolalý , Ipauzdrý
; pecka

malá. zokulatéláj Isemenná.
Z. bílá. O. alba Lin. Lam. 1. 102. Schk. t. 319.

Casia poélica monspeliensium Mat. iVel. Í2. Ke 3— i*

stewíný ; kmen oblaunký, árkowaný ; listy slídawé,
árkowitokopinalé , palené, nejcelejší lysé; kwpiy na
rozhách rozlrausené, stopenaté, ze žlutá zelené, drob-
né, lihezne zapáchající ; peckowice erwená, malá, málo
dužnatá, zwící hrachu, chuti a zápachu protiwných. —
W Lewaniu, Ilispanii, Francii, Itálii, Kr.ijint*. Kwtc \v

lipnu, zrá w ijnu.

ád 180.

HLOŠINOWITÉ. ELAEAGSEAE.

Okwtí prosté, u wnit barwcné, na dwé neb two*
ro klané : u.šluw w paupii slrcchowiiych. Tyinek toli-

ko co uštw okwélowých anebo dwakrát wíce, w ústí

anebo na dné okwfetowém pipcwnéných. Wajeník w
trubce okwtowé zawený, ípauzdrý, o I wajoku wisí-

cíni. Cnélka 1 s bliznau jednoduchau. Holénka \vy-

schlá, trubkau okwlowau, zdužnatélau obklíená a tím

pcckowiti podobná. .Senícno s tenkým bílkem. Kel ro-

woý s koínkem dulením.
Stromy, ke Listy strfdawé n«*l)o stíCnó, npjjdnodiiSSí, stí-

brná aneho lini-ilí^ liijitatú, ticzpalislé. Kwi!ty prawidfinó, ninoho-
inunžflné ncl)o dwojdoiné, úžlaliíf kowé, ojedínSlé nebo cImdS cho-
mfiCené, klaseru- nelio Klužpnf; liro/no.

Dosawád /.nají 18 ruduw (we 1 |)okul(>tifcli) ; kroiiiS n<<ko-
lika iiipzi oliratnfkuina rustaiirítli, oktain/ roslaii w pudtirbí ui/rnúiii

sewerDéin a hlawou sturuswtowéin. O wlastno$l(cli nic ncwímc.
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HloSiha. Elabagniis. Olbaster,

Kwty obojaké nebo mnohoinanželné. Okwlí zwon-
kowité, na twero neb šestcro klané, samí dole stojné,

samicí dole xaužené w trubku wajeník obkliující.
Tyinek 4—9, pod choboty okwtowými pipcwnéné
Medník bakowitý , homolowitý, w ústí ok\velt)wém, /

nhož umí nlka niovvitá, na konci zkiwená, w sam-
ích rowná. Holénka w trubce okwtowé ztlustlé a

zdužnalelé, a tím peckowici podobná.
H. obecná. E. angustifolia Lin. Pall. ross. I. f. \.

Duhám. 1. t. 89. Schk. t. 2G. Rosí. \. ob. 75. Oliwa e-
ská, planá, stíbrná, bílá, wf>a\vá. Strom nebo ke IS

—20' vvysoký, trnatý nebo bezbranný; rozhy jakož i

listy obak a wenek okwetí stíbrn luptaté; listy strí-

dawé, kopinaté, eliptiné nebo podlauhlé, ostré nebo
tupé, nejcelejší; apík mnohem kratší listu, kvvety úžla-

bíkowé, stopenaté, pi-ímé, ojedinlé, dwoinaié nebo
trojnaté ; okwtí wn stíbrn bílé, u wnit lysé, swtle
z erwena žluté: ušlw 4 — 6 — 8, wejitých, ostrých;

owoce zwící malého lískowébo oechu, wejcowité, žlutn-

wé. — W Lewantu a Ewrop jižné, w Ewrop nnrné se

sází. Kwte w kwtnu a erwnu.
"R.

• 5 •

U nás se sází pro wýbornaii wni swélio kwtu, který níkdá

na plod nezakládá. W jižných krajinách plod jedí a ped asy w
lékarstwí potebowali. Kwty jsau^dobrá pastwa wCeláin, a nPkdi*

dobýwají z nich mok Uhatý. Dríwí bSlawé, uiekké potebují triililári

a saustružníci.

Rakytník. Hippophab. Sanddork.

Kwly dwojdomé. Samí: okw6lí 2dílné ; tvinky 4-

Samicí: okwtí trubkowilé : okraje mlce na dwé klané-

ho. Wajeník s krátkau nlkau a bliznau dlauhau, ilu-

staunkau, žláznatau, njící. Holénka obklíená zvelie-

ným zdužnatlým okwtím, a tím bobuli wehni štawna-

tau pedslawující.

R. aazkolisfij. H. rhamnoides Lin. Fl. dan, t. 26ó.

Duhám. 2. t. 49. Pall. ross. 2. 1. 59. Rošt. \. ob. 76.

Žlutý zob, žlutozob. Ke 4— 5' zwýší nebo nízký sir-

mek ; koen wypauští mnoho odnoží pod zemí se plazí-

cích; kmen ztlauští ramena ; kra tenká, lysá, hndá ;

wtwe rozewené, trnaté rozhami zlrnowatlými ;
listy

slídawé, písedawé, árkowitokopinalé, tupé, nejcelejší,

na líci syt zelené, ídko luptalé, na rubu zhusia

jliíbrn nebo ryšaw luptaté ; kwty samí drobné.
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cltránaé listenv iupinovvitýiui , lin6'lr* luptutými, pr-

clinwýuii, sUládnjí na smítcích klasy husle, jehndám
podobné; okwetí až doU*i ?dílné, ušíúw wejitooki au-

liljch, podduiych, žlutavv zelených, hnd tekowaných,

(luptatýcli); tyinky i, ze dna \v>niklé, nitek krátkých;

kwiy samicí ojedinlé, tsn irubkovvilé, wajeník ztuha

ohkhující : uštw príníoskhmených , wn hnd lupta-

i ; owoce kulowatoehpsowit , co hrách wehké, ryzé

nho pomaranowé, pccnkké, šáwnaté. — Na pdé
písené a.šterkowé od pomoií baltického až na stedo-

zemní a odtud až na Podalpí wzstupujicí ; léž w Asii

sewerné. Kwle w bíeznu a dubnu. °Fi j 5 •

Ke dobe se hodí na ploty ne|»roDÍkniilelné, Díwf potrehiiK

saustružnfci. W nekter5ch sewcrnscli konCiiiádi jedí owoce nepH-

jeinnC kyselé s jinjmi pokrmy, a rozliy, listy a kwty we zwaeni-
nácli k léení.

ád 181.

LÝKOWCOWITÉ. THYMELAEAE.

Okwií prosté, korunowilé, obyejn padawé, trub-

kovité: kraje 4— , ideji Sdílného, w paupli stiecho-

wiiého , ústí asto opateného šupinami. Tyinky z iistí

ueho trubky okwétowých wyniklé, dwakrátné, ídko stej-

noíselaé a tenkrát s ušly slrídawé, nebo poloíselné
ped ušty 2 wnšné, postawené. Wajeník Jpauzdrý, o
wajekíi jediném wisícím. Cnélka 1, nkdy žádná; bliž-

ní hláwkowitá, nerozdlená. Plod ncpukawý, wyschlý

nebo zbobulely, Isemenný. Semeno s bílkem tenkým
nebo bez nho. Kel rowný s koínkem hoením.

Ke, ídko zeliny. Listy stídawé nclio stílné, jednoducliéj

iieicleiSí, l-asto žíluulé, l>/.palisté. KwSty ohojuké, peíídko dwoj-
tluiiié, prawídelné, úžlabí^.kuwú neliD koiioiié, oiedinclé, we swaz-
(ícb, klasecli anelio ttrbaiilecli, asto pukrywkalé.

Sein náleží asi ISO rodnw w 1')— 19 pokolení rozdCIenýcIi a

rostaucícli po konCinácli teiiljSích oliojílio pásma niíroéiio, takže

jich nejvtíce na Nowéin Ilollandu a P«idliiií doliré nad-io ; té^ i

liorké podnebí na liorácii wysok^ch nCkolik jicli mi. WAecky obsa-

li'ijí prudkaii, mCkkaii pryskyici, a isaii tudy rostlinami prudkými a

dílem i jedowatými. Nkteré dáwají lýko na prowa/.y, papír a d.

]iué obsahují barwiuu ilutau, Jiué zase wýborn léky.

LVkowbc. Daphkb. Sgidblbast.

Okvvóti korunowité, epicowité \ni\nt nálewkowíté,
pad.iivó: kraje 4dilného. Tyinek '6, w liubcc okwto-



wé pirosllycli. nlka pekrátká nebo žádná. Blizna
zplešíelolilínvortiiá. Bobule Isenicnná.

L. lékaskij. D, Mezcreiini Lm. Fl. dan.t.1^^. Hatjn.

3. t. 4 3. Dii.<isfld. 2. l. 5. Rosí. I. oh. 71. Wlcí lýko
wtší Mat, 1V(1. WV. Wlcí lýko, wlí pep, diwoký
ppp. Ke 2—4' wysoký, lysý; wlwe ineilowité, welini

baužewné, / šedá nebo žlutá hndé; listy mkké, slí-
dawé, o krátké apíky podepené, kopínaté nebo po-
dlauhlokopinaté, ostré, dolení tupé, dole wždvcky klí-

nowit zaužené, nejcelejší, na rubu siwé, ped samým
kwtením na konci smítkw uprynat nahromadné,
pak wzrosiáníin roxhy se widalující, strídawjící a se
prodlužující, \v jeseni padawé; kwty poboní, na smít-
cích pod uprynau listnalau, ped listím wyrážející,

po 2^3 rozpostawené a tak klas wíce mén petržený
dlající, wn pýilé, ržowé, ídko bílé, zápachu silné-

ho, mámiwéhii; bobule zwící hrachu, stknle erwené,
ídko žlutawé. — Na chlumech wlhkých obzwlášt Ewro-

py prostední a seiverné, též Asie sewerné, Kwte w
beznu a dubnu. '\.

Cflá rostlina, obzwIáStS kra inniitá zapárliá ImusnS, (Imtná

prudce a kži zpryskiije. Kra (Cortex Mezerei) olaupaná, ii woil
n«l)0 octil iiioCen i, potFehiije se na seta a na zpryskadlo ; též u wnitP

s»í iižfwá. B«l)nle (Seinina cocco^nidii) jsaii pnidejsí a druhdy w
lékarstwí se potet>owaly. Wenkowané jimi se poCišfují, akoli do-
stáwají hryzení, Poilwodafci špatný ocet jimi zostují.

L. autlý. D. Thymelaea Lín Ger. gall. prov. t» 17.,

f. 2. Rostl. I. ob. 'i'l. Podke ; z kmenu kratikého
wn bled hndého wyniká wíce mén wtwí roních,
3 — 1", po ídku 8 —9" wysokých, asi co brko holubí tlu-

stých, nejjednodušších, oblých, lysých, zelených ; listy

rozlraušené, sedawé, kopinalé, ostré, nejlysejší, Vj" dlau-

hé, I'" široké ; kwty nnlijre úžlabíkowé, sedawé, oje-

dinlé, dwoj- nebo trojatné , dohromady'] dlají klas

listnatý; okwtí zelenaw žluté: trubka nahoe málo
rozšíená, ušty árkowilokopinalé, ostré. — INa sucho-

paiích w Hispanii, Gallii jižné, Itálii. \,
Sedláci arragonstí a katalonští pl skrupulem listdw na prá-

le| rozmSlnnýrh se poCišfiijí. AnCinky násilné, a obzwlášt ukrutué

ezání w bri§e psobí. Zwaenina z listu uinohem mírnCjší.

L. bSloslny. D. Tarlonraira Lin. Lam. t. 290. /. 2.

Rast. ob' 72. Ke pímý, wtewnaiý, 2' wysoký ; kra
na wtwích a kmenu hndá, rozsedalá, na rozhách hust
w/.hru zazlutle chlupatá; listy roztraušcné, husté, wej-

cité nebo podlauhlokopinaté, nejtupjší stíbrn hed-
wábnalé; kwty ližlabíókowé, hromadné po 4— 3, nkdy
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ojedinMc', dole šupinami wcjiiýini, wnC hodvváljnal.vuii.

síccliowiiýnu obalené; okwélí wné bólohedwálnié, u

wnit zelenaw žluté. — Na suchopaích skalnatých w
Lusilanií, llispaoii, Gallii, Itálii, ecku. '^.

Prowencálowé a GraiiadViné líia kem se poCiífují ; zwarenina

slabu liai,

L. bohkowij. D. Laureola hin. Jacq- aiist. t. 183, Du
ham. nov. t. 91. D'isseld, 10. t. 13. Rošt. 1. ob. 73. Ker
2— 3' wysoký, 'píiný ; kmen obij, s korau zabnédte še-

dau, opadalým listím bradawiónatau ; wétwe na konci li-

slonosné ; listy na kralíokýcli rapících sehnuté, kožowi-

lé, kopinaté nebo podlaiihlokopinaté. ostré, nejcelejší,

lesklé, na líci tmaw zelené, na rubu bledé, nejlysejší,

pezimující ; kwty 3— i, sedawé ua hroznu listu mno-
liern kratším slopenatém ; okwtí epicowilé, zelenawo

iluté ; listeny kopinaté nebo wcjilokopinaté ; bobule
wtší hrachu, erná. — W hájích wlhatinkých Evvropv

njírnj.ší, w Anj^lii, liakausích, Uhrách, Swýcarecli, Ty-
rolech, Francii, Itálii, Sicílii. Kwéte w únoru a beznu.'^ .

Kuru se potieliiijt! jako wlClio IJka wCtsílio. Boliule peiie-

bezpeCnS poí:išfiijí liorem. Zwaeninu listní poruucii proti fU'iiii>c»'iji

kožníiii a Cemc Doljirle bažuntuiii nic ne.^ko(Ii, jinaii zwr alu inorí

L. lalnalif. D. Gnidium L/n. Hayn, 3. t. \h. Itostl-

I. ob. Ti. WIí lýko menší Mat. fU /ii2. Ke 2—3'

zwýšíí kmen hnédy, Ivsý ; wtwe odstálé, šediwé, opa-

d:dým listím bradawiunaté, prutowilé, hebké > listy roz-

Iraušené, husté, sedawé, árkowiiokopimté , we špiku
uyiažené, kožowité, na lici tmaw zelené, na rubu ble-

dé, nejlysejší ; kwcty na latc koncCné ; okwétí epico-
wité, wné šedé, u wnit zelenawé žluté, u iislí pibaa-
lélé : uštw wejCMtv.ch, ostrých; bobule podluhowalá. —
!Na suchopaích kamenitých po Hwrop jižné. Kwte w
beznu a pak w srpnu. "^ .

Aníinliy jeho jako lýkowre lékaskólio. Bobule (occa, grana

Onitlii) p>«!d asy k pu"!Ísfowiní a proti woJtntelnoiti se iižfwtly.

Ktra nlaiii^í ku zpryskowáiií.

L. ivonni). D. Cneorum Lin, Jácq, aust, t. 406. Rasi.

1. ob. 7í. Kíek sotwa píovvý ; listy rozlrau.šené, se-

d.iwé, podlauhlokopinaté, nejtupjší, hrotité, nejlysejší, n »

lici Imawé zelené, na rubu bledší, pezimující, '/i dlau-

hé, {" široké; kwty konené, sedawé, 3 -(J wc swa-

/.ek rozpostawené, ozdobné , crwené, wclmi wonné

;

okwtí rcpicowité : trubka nakiwlá, dlauhá, pýitá, uštv

wejilé. ostré ; bobule wyschlá, wcjcowitá, z hndá žlu -

•rt. — i\.i místech lesnUvi;li z Itálie a Francie až d •

Oech. Kwet«: w kwlnu, nkdy po drujié w jeseni- \
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W auSiiicíiJi srownáwá se s pedeSlJmi. Na Sardinii potebují
ji k barwení na eruo. VV zahrad ádi se súzl,

L. konopný. D. cannabina Loar. Sir mek lOsle-
uíný ; wtwe wzsiaupawé ; kra nejhaužewnjsí.; lisly

wejciiokopinaté, nejcelejší lysé, stíné ; kwély žlulé, \v

oliolíky konenó rozpostawené 5 oksvlí epicoivité : trub-

ka diauliá, kraj malý, na lwero klaný, s ušty wejilý-
nii : tyinek 8, 2adých; bobule vvejcowilá, erwená,
uiajáé — W lesech na Kocinín. \.

Kra a Icoen poCišfují, iiroprawují sliny a wody wypu/.ují ;

tudy we wodnotelnosti prospšné, a proz.^telne podáwané bez úrazu

líní. Kra tluená a moCená dáwá látku n''jle(iŠÍ nn papír. W kme-
nu nedaleko koenu nalézají se lasto kusy prýskyiCnaté, hndé, asi

drewu aloesowému též i dle zápachuj zupáleqy bywše, ponkud po-
dobné.

Lagetta. Lagetta. Spitzenholz.

Okwtí korunowilé, bakowilé, na lwero klané,

siálé. Zlázky 4plátko\vilé , w ústí sedící. Tyinek 8.

Wajeník s nlkau králkau* Bobule kulowatá, Isemenná.
L. pldténkoivá. L. lintearia Lam, t. 289. Daphne la-

^clto Swartz. Gacrt. t. 'i\h. f. I. Frufex foliis major. P.

Brown. t. 'é[. J, 5. Bois á deutelle. Ke slromowitý, 12

— 20' zwýší, ztlauští stehna, s korau hladkau hnedau,
nemnohým deném ; listv sfídawé, lysé, wejité, ostré, ale-

spo 3" dlauhé, celé, obak lesklé; apíky pekrálké

;

kwty na kruznech lalnalýeh, konených, bílé; tyinky
pekrátké ; wajeník wejcowitý ; bobule zwící hrachu

;

semeno na obojím konci ostré. — Po wysokých wrších

na Domingu a .Jamaice. Kwete w prosinci a iednn. °^ .

Díwf celistwé, žlutawé. N^'iznalneni£|š( ale jest kiira ili lý-

ko, složené asi z 12 wrstew hílýdi blan, jež snadufi se daií roz-
I uipati. Roztáluieli se pr.^ty takowá wrstwa, udlá se síf s oky
kosoctwerecuými, jakoby nuiSeltn anebo gáz, takže, alespo ze žer-

tu, dlají z ní niansety, |)odsadky, šátky na krk. Neníli mušelínu,

uosí mustí a ženské to l\ko ke siiintku K lyž se mají wyprati, te-
pají se we sklenici niydlowé wody. Negrowé dlají z lýka také ro-

li iže a olíláwky. Strom ale jest prudek jako ostatní lýkowcowé a

potebuje se proti bolení audw a zastaralým nakaženfnúm.

ZÍDELNÍK. DlRCA. LedERHOLZ.

Okwlí padawé, trubkowité, baaté, kraje prícelé-

lio, nestejného. Tvinek 8, néjících, nestejných. Cnél-
ka niowiiá. Bobule peckovvicowitá.

Z. ohebni). D. palustris Lin. Lam. t. 293. Duhám. 1.

/. 211. Ke á.— tí' wysoký, pímý; wtwe hndé, hlad-
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ké, bakulalé. luhé, jakoby klaubem spojeno J lisly sií-

cJawé, krátkoapikaié, lysé, wejité, nejcelejší, na rubu
bledé nebo blawé, t',2" dlaubé; kweiy dííwe wyrašení

listw wynikaji po tecb, ivišu(é, na kratíkýcb stop-

kách; okwtí zelenaivé nebo žlutavvé bílé, 5" dlaubé.—
Na mislech bahnil) cb we VVirgioii. Kwle w beznu a

dubnu. '^.

WŠecky díly jsauce prudký jako lýkfwcowé, zpruzují a zpry-

skují ; i Dásiin potišiují lioriii a dulein. W Ptwe jsau liehky co usnu
u tudy slauží na koš<'i ruliože, prowazy, ano i na trysky.

BoBKOWKA. DaIS.

Strbaul s pokrywkau idílnau, nálewkowilau, do*

le baatau. Okwt»lí s trubkau niowitau, krajem í— 5«

tlílnýin. Tyinek H — 10. Cnlka niowitá; hiízua IiIa*

wowilá. Hobule peckowicowiiá.

B. osholistd. D. laurifulia Jacq. rar, t. 77. D. oc«

tandra Lm. Ke zwýší muže, dole zllauští psii \ lisly

titíné, elipliunopodlauhlé, zakoneité, apikaté, hladké,

•i" dlauhé; pokrywka kratší kweliiw lysých, wonných,
bilych, na kraji oervvených. -^ W Indii a na Z)áw. \.

Owocc poJúwajt k poc:išuwúi)( duleut.

Omedka. Gansjeíu. Ganí^jerb.

Okwtí kolowatobaaté, -ízubé. Tyinky 4 \ nitky

/ nejdolejška wyniklé; prašníkv zakulatelé, nenející.
'vijeník nejmenší, žlázkan)i i zubatými obklíený. Bo.

l>ule peckowicowilá.

O. piiulii. C. soandens lioah. 1. 1. 103. C. malaba-
iica Lam. Tsjeru-Cansjeram Uliccd. 7. 1. 2. Ker 10— 12-

stevviný, widv zelený, pnuly, listnatý ; listy stíídawé,

apikaté, vvcjitokopinaté, lysé ; kwty úžlabíkowé, kla-

s 'fié. scdavvé* — Na MalabarU) Koromandelu. Kwetc
vv plíiii. \.

Scáwu wjtlaí^enau potebují k hojení swrabu podbírawúlio u

bolestí audw.

UbABKCBICB. PasSEBIHA. SPATZENZUNr.R.

Okwtí niilewkowíté : trubka baíialá, kraj na lwe>
10 klaný, rozložený. Tyinek 8. nélka nilowtlá, po*
li<)ní. niizna iilawowilá. Bobule wyschlá.

iy. ubiild. W hirsula Am. Hhidl. obs. l. 2. /. 1 G.

Kcl 2— 3' wysoky, pímý, wždy zeleny, rozdlený na
mnohu vvvtwi belowlných, pod wlnau i ryiawa veJoko*
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rýcli, stídawýoh ; lisly drobné, 2'" dlauh*?, kopinalé ne-
h.) vvejilé, lijpé, na rubu nadduté, nejlysejší, syt zele-

né, na líci podduté, z béla wlnatoplsnalé, slechowité,
4ad ; kwty konené, nemnohé, w strbauly naliro-

ni idné , npjkratšcji stopkaté, obwejcowiié, uné bélo-
plsnalé 5 ušty okwélowé wejiré, tupé, ro/lozené, na wni-
Iní stran žluté. — Na suehopaícli Ewropv a Aíriky

sledoinoských. Kwte w dubnu ai do erwna. '^.

Prudká jako l^kowec jsauc taktéž se potelmje. VV Africe
piwážejí ji n;» trii celé wozy do innt a prodáwají místo paliwa.

/A'', bíirwiiská. P. linctoria Pourr. Kíek ; IÍ!»ly

árkowiié, kopinaté, tupé, plsnaté ; kwéty úžlaUíckowé,
sedawé. — W Narboné. '^.

We wlasti ji |)otetjiijí k poCišowúiJÍ a kru k liarweuí ua
žluto.

ád 182.

PRY.šCO VVITÉ. EiJPHORBIJCEAE.

Kwéty jedno- nebo dwojdoiné» Kalich prostý, 2 —
Soásleóny, nékdy žádný. Plátky 2— 6, ídko vvíce, na
iTižko pMpevvnéné, obyejn zakrnlé nebo žádné. —
Kwét samí: tyinky u prosted kwétu anebo pod za-

krnélýin pestíkem pripewnéné, ojedinlé nebo mnohé w
každém kwétu, prosté nebo jednobratré. — Kwét samí-

í: wajeník 3pauzdrý, (ídko 2 — mnohopauzdrý ),

pauzder 1— 2wajonýcIi ; nélkv prosté nebo srostlé;

l)lizny jednoduché nebo socháte. Tobolka 2— 3— mno-
hokokusná: kokúsky obyejné se oddélujíoí a asto zpru-

žn (na 2 chlopné) pukající, odéué wné wrsivvau duž-

natau nebo kožovvitau, u wnit se olupující a twrdší, I

— 2seincnné. Semena wisící s masíkem pupením, hau-
bowitým nebo dužnatým, bileiuatá. Kel rowaý, osowý,

s koínkem boením.
Zeliny, byliny, ki^e nt*')o stromy, oítyPejnS inléonaté. Listy

stfdawé, nSkdy zakrnlé, ncioelejgí, nSkdy dlanitoseCné. Palisty dro!>-

né, bianowié nebo ž:i<lné, ídko ztrnowatlé. Kwty obytjnC ne-

dokonalé, ídko ojediulé, obyCejoS na klasedi, hrozne.h, choniáídi,

okolíct.ii.

T<"n rád sestáwá z iir>0 rod&w (asi we 100 pokolení) rozlo-

sowanýcli jio pásmu horkém a obojím mírném, takže o I <jt»ratníkiuv

k to,nám zponenálila nbVwají a we studený li jiih není. Nejwíce jih

mezi obratníkoma. Ani jidi není na wysokýib lioráili. Jmním swým
welmi se rzní. Jsaiice nipluny mlékem prudkým anobrž i leptawým
jsau jedowaty, muolié ale jsaii léky mocné, jiné w eineslech užite-
né, unobrž nkteré jejích díly slauží potrawau.
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RozdMujt' se na šestero podadí.

*) Pauzdra wajeníkowá Iwajcná.

i; OSTROMLECOniTÉ. Kwty Idonié, bezplále-

né, zákrowein ubk líené.

2; MANClSELOiriTÉ. Kwty 1— 2domé, bezplá-

tené, na klasecli wclikolistcnnýcli. Tyinek málo, snad-

ní' uritelných.

3; PALMCOfm. Kw-iy I— 2domc, bezplálené,

na strbaulech, klasech, ídko hroznech. Tyinek málo

nebo mnoho.

\) SKOCCOinjÉ. Kwly I—2doHíé, aslo plálka-

lui opatené, choníácné, klasené, hroznené, lalnc. Ty-
inek málo nebo mnoho.

**) Pauzdra wajeníkowá 2wajená.

5; SMUTEISOUTrÉ. Kwiy 1— 2domé. asto plát-

kami opatené, na klubku, swazku, nebo ojedinlé. Ty*

inek nemnoho u prosted kwiu.

6; ZlMOSTRAZOin/. Kwty I — 2domé. oby
ejo bczplálené, klubené, ídko klasené nebo hro-

znné. Tyinek nemnoho, okolo peslíku zakrnlého.

Podadí 1.

osrROMLEOnriÉ. eupiiorbiiíak.

Pkt5BC, EuPHORRIA. WoI.kMILCH.

Auborck obopohlawný. Zákrow zwonkovvitý nebo.
ihowity, n:i twero neb patero klaný, mezi ušty pímými
nebo skliinnnýuii opatený píwsky zláznatými , ští-

titwii pipewnnýini, r/.notwarnými. — Kwtúw sani'

ilch 10—20 i wíee do kola na dn rozpostawených, se»

Rtáwajících z jediné tyinky, na nožce waudné a supi-

n.íu opatené, pak padawé. K^vt samici jediný u pro-
sted mezi samími umístný, nožinatý. Wajeoík 3-

kokusný, dole nkdy opatený terem firanatým (kyp-
tcm okwtí) ; nlky 3, na dwc klané nebo \vykro»

jcné, ástky ukonen bliznami wálcowitými nebo kejo-

ovitými. Tobolka .ókokusná, rozdlující &c w kokúkky
/pružn 2('hl()pné,

/'. siarintu). ív aniicpiorum íJtt. ííink t. 339. Counn.
Iicri. 1. /. 12. Schadidaealli Rlual. 2. (. kl. Ke podlé



jinení nopáliun podobny, zwýií 2 inužw ; kmen jedno*
ducliý , dole roxdolený , na mnoho wtwí odsláiych,
lindýcli, dužnatych, 3—íhraných, lánkowanycl), je-
jichž hrany wyezáwani? a na každém zubu ozbrojené
irnoiua kráihýma, rozowenV ina ; kwty z chobotw zu-
howych na hranách wvniklé na stopkách krátkých, je-

dnoduchých anebo rozdlených, 3kwtých
; piwsky au-

borkowé okrauhlé, nejcelejší, žlulawé; tyinek toliko ó— 6. — W Itidii wýchodní a Arábii. Kwéle w lednu až
do bezna. '^.

Sáwii, jíž j)einnoho obsahuje, prjští se sniiia sel>an nebo z ikIí?-

laiiydí do kry rau ; zkehnuwši (iáwá eujorlinin indské (giimiiii Kii-

phoibii), které obclio-in jires Holland neprirliází k náiii tak íasto
jako od iiúsledujícíil). Jeho zápaiJi píjemný, dmf ostrá; násilné že-
ne na stolici ; nyní ale toliko na ílastr pryskercowý Ciii zpryskiiiící

Stí potebuje; druhdy i wýtažek z nlio bNwal wážen. W Araliii dílají

za Ciisu dešiivvého z niauky s 7—8 kapkami mléka pilulky siln pui-
íowac. We wlasti dlají z koene jelio a certowa lejna flastr proti

biístám ; kra koenowá poCišfuje ; kau z hoícího dewa proti po«.

djge. Rostlinu tu žerau welblaudi, w díe zemní upeCeaau.

P. kanárský. E. canariensís Lm. Blak. (. 3í0. /^ I.

Decand. gr. t. 49. DiUscld. 8. Tilhynialus aizoides Coinm.
horl. 2. t. 10 i. Ke zwýší 4—^0', rozdlený na wtwo
odstálé, obyejn 4hrané, jejichž hrany|zubalé ; ze zu-

binv tch wynikají dwa trny krátké a rozeuíené, háko-
wii ? pod tmi zuby wychází kwt sedawý, opatený
obak listenem kratším, wejilým, poddutým, zeleným

;

ijuborek zawený lupeny a sklimenými, nachowými

;

píivskw 5 wn zákrowu tniaw nachowých, sedawých,
dužnalých, celých, nejlupjiich. -^ iNa Kanariích. Kwle
w beznu a dubnu. 1^.

Od toho rod pi liází též cuforbinm, jež jmenují anulichi/in,

P. lékaský E. oflicinarum Lm. Plenk, t. Zi5h/ Decand.
íí^r. I, 77. Dicf. sr. nat. all, 3. t. 275. Euphorbium cerei

effigie Coirwu hurt. 1. t. 11. Scha ihes. \. t. 19. /, 2.

.Jmním podobá se njakému nopálu. Kmen co i'ameno
tlustý, pímý, nejastjí jednoduchý, \—6' wysoký, na
dél brázdowaný, mnoho- (10— 12) branný, bezlístý, na
hranách zubatý nebo radji bradawinatý, a na zubech
oesaucí wždy dwa trny kriwé; kwty ze zubíiw na ho-

vením konci kmenu wyniklé, písedawé, ojedinlé, dosti

drobné, žlutozelené; zákrow o 10 uštech s píwskv
nejtupjšími nejcelejšími. — W nejhorejších krajinách

iilVických. Kwte w erwnu az do srpna. 'R
Od toiio rodu iH-ichází euforbiuni pes Angliany do Kwropy

we zpsobe bled žUitýth zrn.
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P. oleandrolisfý. E. ncriifolia fJn. Drcand. p'. t. -i 9.

Kupliorbium airum Scba I. t. 0. /i I. Tiiliyinalus indi-

ous. Comm. hort. 1. t. '\',\. Lignl;uiíi lUnnph 'i. /. 40. \L\.\

Calli Iihcf(L 2. 1. 48. Ke primy jt ílnoduchý nebo wb-

lewnaiy, G— 8' wysoky, dole ohlý, hoíeji óhraný, nn

luanách opalíený adau brada ^vic ili zubw trnomn

krulkýma opalenych ; liocjšek kmenu a wlwí nese li-

sty roztraušenó, podlanhlé, dužnaté, zelené, lysé, 4—

S

dlaubé, 12 — l'i" široké; kwiy ze /elena žluté ponaclii-*

wlé skoro šedi mezi listy na koncech Aviwouych.
— W Indii wýchodní. Kwle w lednu až do br*
zna- "^,

Sází se do plotíiw a w Cín ilo twrzí, akže není možná pro-

drati se. Listy užíwíijí proti zácp ii liryzeni'. W C/n a Sianiti kiiim

nab>wá tlaiisfky 2', w nmž. kusy lindtí a bíle nierliowané, niastnéi

Í»'žto líbzn zapárliájf a za dríwf aloesowé se proJáwají. Též prý

list íakyslý siirowý jedí jakož i pazaiisky,

P. ncjjedovati'jsi. E. virosa fftVd. Pttís. il. gfrni. t,

9. to. Podoba se p. kanárskému, liší se ale, že kraje

hran wíwowýcli jsau plodu', a ozbrojené trny mnoliem
delšími, .šídlouitymi, rownviiii a že kwiy stopenaté ;

srowriinvii se léž ústrojnoslí k^TMii, listenoma pod kué*

lom cli|)licnyn>a, tupýma « príwésky nejtupjšími ; do»

spiwá k wýšee irí--20' o ozdlnjc se na mnobo wé-

iwí. — ÍNa Pedlioíi dobíé nncléje. 1^.

Bo^inanowé ze sáwy jeho n jistélio zpsobu hansenky 9 té rost-

liny, njaké Skinnp podobné, dlají uiírbnninu, jíž sfiiy nalrají A

tak jedeni na|)au^tií. Obyfejnji potebují rostlinu sanui k otráwm'
wod, k nimž piriiází zw uliasit ifzn. Wcdaii totiž wodti nkolik

lok<'^od studánky do díry, pryšec pak do ní položí a žídlo prikr>-

jí, aby zw nemobla wolili. Zw napiwŠi se takowé wody solr^ri

J0;)0 kokíiw ublui", aby nc|)adla a nezdeiiila.

P. kostiwal. E. Tiruealli /.w. Tilliymalus indicus

Comm, hort. I. /. II. 0>»iíraga laclea Rampk 1. t. 29

liru Calli fíhred. 1. 8. i i. Ke stromowilý, na 12—20
wysoký na kmenu co rameno a pozdji co stehno llu*

slém ; kúra tmawé hndozelená, kiucbá , rozliy pemno-
hé, obdálné, 2—7 jakoby z jednoho bodu \vy nikle, po«

dol)nym z[)risobem rozwtwené, dlaulié, tenké, oblé,

stáwnalé, lysé, hladké, lesklé, tmawozelcné, rozewené

;

listy toliko na rozhách nejmladáicli nemnohé, árkowito*

kopinalé, roztraušené, obdálné, scdawé, soiwa '/z dlau-

bé, 2"' široké, lysé, dužnalé, prchající; kwly na konci

wýstelkútv a w rozporách nahromadné, stopkami pi'e«

kráikvmi a ihisiymi podef)ené, zclenaw žliiié, u wnitr'

winaté ; tobolky zvríci hrachu, Imawohndé, huaté. —
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W celé Indii wýchodni a na Ostrowech indskýii. Kw-
te w pliští % .

W Indii z nSho dlají ploty, straSné pro mléko, je n^-jinen-

šíin porangoíin z nicb wystikuje, a oslepuje, pfiSedši do oC. .Mlé-

ko s maiikau kukuicowau na pilulky zwící pepe utwoené iiiíwá*

wají dennC proti Cem ; a Soinicrat prawf, že leíení jest^dokoualé,

jestli nemoc není zastaralá a s jinaii cliorobaii nespoJHná. Sáwa za-

waená též ^lauží k poCisfowání horem a dolem, což ale nebezpet-

Do. — Na Žáw tlukaii kru z nho a wne pikládají ua zlomtniny,

j»'ž prý se tím prostedkem swaltijí, a odtud jméno.

P. uzlatíj. E. hirta hin. Jacq. coll. suppí. t. \^- /• 1-

Tilhymalus botryoides Barm, zcyl. 1. 104. Esula esculen-

ta Rumph 6. /. 23 /. 2. Lodyha 4—12" dlauhá, ro/.loie-

ná i wíce mén rozprostená, píwtwitá, chlupy žluta-

wými nebo erwenawými obzwlášl na konci huato-
srslnalá i Hsty wejitopodlauhlé, ostré, drohne pilowané,

pekrálce apíkaté, T" dlauhé, 5"' široké, na zpodin
pnúkosné, skoro hbeleiiaté, na hci trawozelené a a-
sto erwen skwrnaté, na rubu bledé, žt brate

;
pahsty

šidlowilé; kwety pedrobné na slrbaulech úžlabíkowýcli,

ua stopkách stíných krátkých » zákrowka baatá, 4zu-

bá, špinaw erwenalá, s tohka príwésky okrauhloua-
lýmí co krevv erwenými

;
plody zakulalélé, srstnaté. —

a obdlaných místech Indie západní a Ameriky jižné

obecný. Kwéte tam poád. 0»
Ten rod maje šfáwu mírnau neprudkau , lišf se od ji-

ných toho pokolení. Indowé autlé lodyhy a mladistwé listy b*-/,

wSeho uškození jedí s jinými zelinami, jež tím pídawkem nal'>-

wají píjemné chuti trpké a náwinné. Pro tu príCinu i ¥e wlatti se

sází. ^
P. trojnikoivíf E. Chamaesyce hin. Chamaesyce CliiS'

1.1. 187. Z koena letního, dlauhého, dewnatého, málo-

wiewného, z ryšawa šedého wyniká mnoho lodyh pro-

stených, asi VV dlauliych, tenkých, stídaw wtewnatych

;

listy stíné, pekrátce apíkaté, piíokrauhlé, dole úkos-

n písrdcité, nejtupjší a wykrojené, wraubekowané,
nejwyš 2'" dlauhé, dole palistnaté ; kwéty ojedinlé ú-

žlahíkowé; príwsky zákrowý nejtupjší, zejkowané, syt
crwené; kokuskv hladké, na hbetu žilau na dél opa-

tené. — Na suchopaích podlé cest w Ewrop jižné,

Sibirii, Mezopolamii, Indii wýchodni.
Sedláci ji potebují proti auplawici.

P. ílawi. E. Ipecacuanha Li- Koen silný mnoho-
letý, wíjawý, z nahndla šedý, u wnit bílý wypauští celý

trs lodyh pímých, asi W wysokých, oblých, rozsocba-

ných, nejlysejších; listy stíné, ncjkralšeji apíkaté, ko-
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pinaté, nebo podlaulílokopinalé, nojclcjsí tnpc', asi *(*'

íllauhé, ó" široké ; kwty ojedinlé, iž,labít!kowé na stop-

kárh listu delších nebo slejne diaubycb; zákrow šá-

lekowitý , zelený , s píw<''sky /.liiijmi , ncj(upejšín)i,

nejcelejšinn. — We Wirginii, Kanad. Kwtc w kwétnii

a erwnu. '^-.

Anipriané nž/waj( té rostliny na míst ipekakuanhy k dáwenf.

P. oh-aiihli'i. E. Peplus Lm. Fl. (lan. t. IIGO. Koen
letní wyliání lodyhu pímau, slhdaw píui wlewnatau,
ukonenau jako utwe temi wtwikaini w okolik po-
slawenýn)i a sohalýini; listy na lodyze a welwích po-

boních stídawé , obwejité, nejlysejší, nejcelejší, nej-

tupjší, dole ostré a w apík ztenené ; listy pod okolí-

keni : pokrywky trojnalé, na okolíku konené ili pokry-

wcky wejité, pekrátce apíkalé ; stopky mnohem krat-

ší pokrywek ; kokošky drobné, hladké, lysé, príkíídlal

kVlaté; semena na dél 2bráz(lá a tekowan ubko-
waná. — Wc zelnišlích po Ewropé. Kwéte w orwnu
a lipnii. Q.

Driiluly se polrehowal k poi^fo^^án/.

P. kil^molíshj. E. Lath\ris /.w. Phvk l.Z^Cu DiissdtL

\. 1. (J. íSkoec menší J/fl/. Ilj. 'M\^ — /f^/. -ióT. Koen
k oln)ojdaucí, welenonilý, wie«naiv, o7Íit)v; l(>d>ha letí.

I

wzyená, 2

—

X wysoká, nejlysejší, iiahoíe wélewnatá, wšak
i dole obyejn nkolik wétwí wypaušléjící ; listy kiž-
mo stojící, sedawé, podlauhloái kouiié , tupé, mekcc
hrotité, nejcelejší; s lodvhau siw jíní)\vaté, dosti tuhé,

hoení dole srdité ; na konci lodvhy preslének ol)yejn('

7<: i wtwí rozsochaných ; pokrywkv (u rozsochání) po-
dlaulílowejité ostré nebo zakonité ; píwsky zákrowní
tupé 2rohé, žluté; tobolka zakulalélá. díwe dužnatobau*
bowilá, hladká, pak (uysehnulítn) swraskalú, zwíeí malé
wišné ; semena swraskalá skoro sirkowaná. — W jižné

l.vxropé, w prosiíedni tu a onde zdiwoelý. Kwéte w
kwétnu až do záí. ^.

C«-la jsaiir pln^ mléka bílélio, ostrého, n/iloif k rosdin/iin jfdo-

vMíÍNiii; ped rasy ir/.(wala se SPitu-na k pof.iSfowánf, klrri palriijm

<liesttMii tlaleko od.nkakiij^ z ro7puklL' toulky.

P. jaloivcouH) E. Pithyusa LÁn. Chwojka wélší Mat.

Háj, 372. — IfcL 739. Koen mní)hoIety, dost wrliky

wypauští lodvhu dctvnalau, z níž wychází nkolik lo-

<lyh C— l'J" wvsokych, letních, mnoholísly ch ; listy kopi-

naloárkowiic, si«e zelené, doieni husté, dolu smující
a slcchowité, hoení ale jako obyejné nahoru patící,
obdálnéjší, iiiši ; okfdík z ."> (nékdy 6) wétwí sochai)h
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složenj ; pokrywky jako listy hoení^pokryweky wejMní,

hrotnaté; píwsky zákrowní zaokraulilé celé žluto ; \a-

bolky aulložílnaté, na hbetu tupé. — iMa poniori pís-

itém Ewropy jižné. Kwte w kwtnu a erwou. \

.

Luisifur Delangiliainps innoliunásul>nu /kaušew kru kueao-^
wau nasel, že ])rášek (10— 20 graníiw) mírné poí-išfuje Uolein, a

ídko dáwení psobí.

P. kolouraíeCé E. helioscopia Li/t. Schk. t. I20< Haipi

2. l. 20. Kolowratec I. Mat. Haj. 3"0. — iFel. 'iZl/C.

Koen letní, uetenowiiý wypauští lodyhu zwýší pídi,

obyejn dole jednoduchau, na konci na ó wtwí oko-
iiených rozdélenau, oblau, nejodsláleji chlupatau ; listy

slidaw klínnwité, na hoení polowin pilowané, lysé

;

zákrywka složená z podobných IísItv, jenž ale jsau

wtši a dole n)éné zaužené; wétwe okolíkowé socháte;

pokryweky obwejilé též na konení polowin pilowané
;

zákrowy žlulavvé jtobolky peautlé swraskalé, a na hbe-
tu zoblené ; semena wypuUle síkowaná. — ÍNa rolích,

zciništích wšude po Ewrop. Kwte w Upnu a srp-

nu. O.
Koen a na mén ostrau potebowali k pocišfowání.

P. obecný. E. Esula. Z,n. Fl. dan. t. 1270. Rupík.

Z koena mnoholetého wtewnatého wychází nkolik
lodvh pímých, asi I' wysokých, dole wypauiléjícícU

mnoho wtwí, strídawých, jichž dolení jsau jalowé, nej-

hoejší okolínaté, mnohé (12) jakož i pod nimi z aužla-

bíek listowých wyniklé, kwtonosaé, socháte; listy husté,

slídawé, kopinatoárkowilé, dole ztenené w ápík pe-
krátký, na konci tupé neb ostré, asi 2" dlauhé, 2'" široké

nejlysejší, nejcelejší; pokrywky jako listy lodyhowé
;
po-

kryweky písrdiié. ostré; zákrowy píwskw pídwojro-

hých ; tobolky hladké. — Podlé cest na suchopaích po
celé Ewrop. Kwte w kwtnu a erwnu. "4-.

Mléko jelio prudké zaliún brudawice, když se jím nawlljuj.

Kra kofencwá poCišfuje jakož i semena, jfž ryby omamují. Aby
ol podobnélio kwetelii se. rozeznal, mllali Iiexameter: Esula liictvscH,

sine lacte Linaria crescit, ili : MléCnatí pryšec, kwtei bují beZe

mléka.

P. /cwtelowý E. Gerardiana Lín. Jacq. aust. t. 436.

Koen wn nahndlý, mnoholetý, tlustý wypauští trs lodyh

asi I' wYsokých, lysých jako ostatní díly, dole jednodu-

chých ; listy roztraušené, dosti smstnané, árkowitokopi-

naté, ostr, hrotnalé, 3žilé ? okolík složený z mnoho w-
twí sochatých; pokrywky širokokopinalé, pokryweky ši-

rokosrdité .hrotnaé ; zákrow piw6skw nejcelejších 5

tobolka lysá hladká. — W pd hlínaté na pahrbcích



po Ewropn \i7.n4 a prostední. Kwte w erwnu a líp-

nu. H-
To jest ten rod, kteréhožto koen podlé zkaiiSek Loisleur

Deslonchnmit.-ia ni^jléjje iniV/ie i |»ek;ikiianlui naliradili, jelikož 15
—20 graniw kry korenowé roziní-lní-né jako cizf koen psobí.

P. chwojka. E. Cyparissias Lin. Jacq. aust. t. 435-

Kolowralcc li. Mat, Háy. 371. cypišowý kolowratec
Mat. iVel. 437. Hadí mléko. Koen plaziwý, mnoholetý \

lodyha pímá, l' wysoká, nejlysejší, jednoduchá nebo na
wlwc rozdlená, na konci okolíkonit rozdlená obyej-
n na 5 nebo wíce wtwí rozsocha ných, pod nimiž a«
sto wtwe úžlabíkowe, též na konci socháte, kwetaucí ; li»

sty slídawé, sedawé, árkowité, nejcelejší, z nasiwéla ze-

lené, na wptwích nekwtaucích pcauzké a piblížené
;

pokrywky jako lisly, pokryweky kosotwercné nebo
Šnhlookrauíilé, širší nežli delší, krátce zakoníte, nej

celejší, ze zelena žluté (po odkwtení asto cerwené)

;

príwsky zákrowní polomsíilé, dwojrohé, tmaw žlulé;

tobolka kokausk zrnatodrasny'ch, lysých, na hbetu
zoblených ; semena hladká. — Na pažitech suchých)
podlé polí, cest, w nejwetším dílu Ewropy. Kwte w
dubnu až do erwna. '4«

Mléko jeho prudké slaiiží k zahánní bradawic. Rostlina
náleží k jedowatýni, násiln pocisfiije a druhdy jako jiné rody w
lékastwí se potedowala. K dáwení |)oteba 12— 18 granuw prás-
ku z kury kocnowé.

P. bahni E. palustris Lm. Fl. dan. A 866. Plenk t.

368. Koen mnoholetý wvpauští lodvliu 5— 3' wysokau,
pímau, jako ostatní díly nejlysejší, dole wyhánející t

r/.Iahíckn listowého wtwe jaloué, z konce vvétwí mnoho,
kicré, jako wtniky z hoeního úžlahika wycházející,

na konci jsau obyejn rozlrojené; lisly stídawé, kopi-
nalé, sedawé, tupé, nejcelejší, nejlysejší; pokrywky a po-
kryweky wejité nebo skoro obvejiié, zclenaw žlulé,

nojiiipjší; zákrow píwskúw žlutých vykrojených; wajc*
nik jakož i dost wellké tobolky bradawinalé ; semeno
bled žlulé. — Podlé wod Ewropy jižné a prostední.
Kwte w kwtnu a crwnu, "^

.

Koen prndkf <lrnluly potebnwali k poFisYowónf horem a do-
leni, w Kusku proti ziinnicíni, bradawirítii a chrastfiui. Koen
potbowiili proti bolení 7n>>fiw na zpsub pertrámiu

P, Irxní. E. s\lvalica. TJn. Bull. hrrh. 1. 95. Koen
príjednodurbý, mnoholetý, kolmo wnikajícf, nhndý wy-
pauští 3— í lodyhy lluslé, mnoholeté, oblé, wíre méné
srstnaté, asi 2' wysoké ; lisly kopinalé, prílysé, dolní pi-
blížené, dole zaužené w apík, hoícni idší, menií a te*

84
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dawé ; okolík ze šesti wlwiek sochal}'cli
; pokrywkv

listm podobné; pokryweky písrdilé, srostlé, proro-
slawé, ostraunké ; zákrowy žlutawé nebo naerwenalé
príwskw wyíznutých. — W lesech Ewropy jižné. Kw-
te w dubnu a kwtnu. '^-.

Loisleur Delongchamps našel, že kfira koenowá Siní jako pry*
sec kwtelowÝ.

P. hnédokwélý. E. Characias Lin, Jacq. rar. t. 8í>.

Kolowratec III. Mat. IVel. 37. Podke 2—3' wysoký,
pímý, wtevvnatý ; rozhy oblé, pyilé nebo lysé jakož i

listy roztraušené, snistnané, sehnuté nebo odstáwající,

kopinaloárkowaié, podlauhlé, ostré V\t' dlauhé, soiwa
3 " široké, skoro kožowité, dole zaužené 5 apik nejkra
ší ; na konci rozeh mnoho wtwiek okolík dlajících,

kteréž, jakož i wtwiky krátké pod nimi wynikajíci z ú-

žlahíek listu hoeních jsau socháte, takže dohromady
dlají hrozen wálcowitý

;
pokrywky pod okolíkem krat-

ší listw, jim jinak podobné ;
pokryweky okrauhlo-

srdité, srostlé tedy prorostlé prozabaw nejtupjší, ro-

vvné; zákrowy dost weliké príwskw z pedu uatých,
hndých s hranami ostrými nebo w ržky krátké pro-

dlauženými ; tobolky asi 2" dlauhé, hladké, pýité

;

semena hladká. — Na skalách a zdech Ewropy jižné.

Kwte w dubnu a kwtnu. ti-
ObzwláštS w dob denní horké smrdí. Mléko jeho leptající

puštSno do wyžranébo zubu umouje nerw jako kyselina, krotí jebo

bolest. Též je potebují k wyžrání bradawic ; listy rozmakané a

za iirbo položené kiiži zpryskují, a rozmlnné w pilulkách požité

u malém množstwí násilné poišfují, w emž roweí jinjm cizím

pryscnm. Uwrhují listy rozmakané do wody, w níž jsau ryby,

které požewse jiil) lekají a na wod plawají.

Podadí 2.

MANCINELOJnTÉ. HIPPOMANEAE.

KožoKwT. Stillingia. Stillingie.

KwPty rznopohlawé na spoleném klasu nebo
hroznu. Kwt samci hoejší : okwStí trubkowité, nepra-
wideln vvraubekovvané ; tyinky 2 onjící, sotwa srostlé.

Kwt samici mezi listeny žláznatými, jakoby pokrywku
dlajícimi. Okwtí na tré klané; nlka tlustá s 3 bli-

znami podwinutými. Tobolka o 3 kokauscich isemen-
ných.

K. lojonosný. S. sebifera. Mícha; Croton sebiferum
Lin. Hicinus chinensis Pci.gazt^ '^^-J' ^' Strom mírný;
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kra šeHiw, luokká*, rozhy dlaiihó, hebko, lysé; íisty

(Josli dlaulíoapíkati', wejité do kosotwerecna, zakoa*

ilé, nejcelejší, lysé; apíky na hoe 2žlazé ; palisty bla-

nowilé, uárkovvítokopinaté ; hrozen konený niaohokwé-
lý 5 listeny po kraji obak wolikau žlázu mající, hoení
zakrýwají nkolik kwiíiw samt^ích vStopcnatých, jichžto

každý podepen listcncem zaubkowanýin ; dolení ojedi*

nlé kwty samicí na stopkách tlustých, krátkých ; tobol-'

ka wcjcowitá , 7.akulutlo3hraná ; semena zakulatMá,

erná, obklicná hmoiau lojowitau, l>ílau. — W ín di*

vvoký a sázený ; odtud penesený do Indie západní a

w jižnjší státy severoamerické. Kwtew srpnu a záí. 5*
Cínowé roztlaiik:ij( tobolky i se seineneiii, wuíí je u wod, na-

'

ež iiiastDotu se podnese a jako Hij ztuhne, z níž co sníh bílé dulají

swíce. K 10 lil)rám mastnoty pidáwají 3 libry lnného oleje a

trorltii woskn, aby nabyla wCtší tuiiosti. Swfce též naináCejf do
wosku dwného, aby se neplawily. Z jader wytlaují olej k pá-
lení, k jiným koncm hospodáským a lékarstwí užiteiiný.

K. lesní, S. sylvalica Lin. Koen petlustý wyhání
lodyhy zelinné, oblé, asi 3' wysoké, mlékem naplnné

}

listy stídawé, scdawé, wcjité nebo podl.iuhlokopinaté,

lesklé, pilowané ; palisty drobné, prchawé ^ kwty samí
stopenaté, sotwa delší lislw, žluté, na klas dlauhoslop-
kalý rozposlawené ; kwty samicí na lémže klasu dole

umístné; plod: tobolka o 3 kokausoích okwctíu) okrau-
hlým zastená. — W borech z Karoliny až do Floridy.

Kwétc w lípnu a srpnu. '4-.

We wlasti mají tu rostlinu za bezpený lék proti Cem.

Zloplod. Sapiuu. Sapiom.

Kwlv rznopohlawé na klasu. Kwty samí ho-

ení : okwútí na dwé klané ; tyinky 2 s nitkama sro-

stlýma. Kwty Jrtwtíí'/ dolení : okwtí '2zubé; nclka nej-

kratší ; blizna na tré klaná. Tobolka 3kokusná.

Z. iiebný. S. aucuparium Jacq* am. t, 152. Lam.
t. 792. Mancanilla lauri foliis Phnn. ic. i 71. /! 2. Strom
pkný, 30slcwííný ; wtwc dlauhé, málo rozdlené, sko-

ro rovvnowážné, kntcn 7—12' wysoky, s korau náhndau,
diwím bílým ; celý pln jest mléka bílého, hojného, nej-

menším poranním kapajícího, dle domnní jcdowalého}
listy kožowité, kopinatopodlauhlé, osiré, pllkowané 8

koncem tlustým píchruslawým, zobanowitým, wchnulým,
odslálé, roztraušené, slídawé, '/i' dlauhé, obzwlášt na
koncech rozhowých ; klasy konené, bwné, llusté, ze-
lené, kratší nebo delší </i', prohnuté « kwlw santích a§i

81* •
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14 hromadních, sedawých, dole podepených žlázknmn
podlauhlýma, suchýma, wehkýma, ph)C/iaunkvma, / ze-

lena žlutawýma ; Iiwty samici ojedinlé, rznoíseiné, se*

dawé pod samími, dole též podepené žlázkama podob-
nýma ; okwtí obau ern nachowé; prašníky erwcné,
semena erná, — W Americe horejší, Kwte w bieznii

až do záí. 5-
Aineríarié pora/iwse strom driiliélio dnpi zh/rají ifáwu wyte-

klau i zhustlaii a diytají na ní papurliy a jiné ptáky.

Z. indskfj. S. indicum JVilld. S. hengerium fíoxh.

Bengieiri Rhccd. 4. t. 51. Strom mírný kmenu tlustého

w ke ernawé ; listy stídané, 4" dlauhé, 1*/," široké^

wejitopodlauhlé, zakoníte^ pilowané, dole na kraji s

prohlubinkama žláznatýma ; apíky */?palené, nahé,

loliž bezžiazé ; klasy úžlabíkowé na konci rozeh ; to-

bolka kulowatá, zwici mišpule obccné, o 6 brázdách, ze-

lená, pikrytá rubinau kožowitau, tlustau, a pak sko-

ápkau dewnatau hndau ; semena 2— 3, bílá, sladká

chutná. — VV indii vvýchodní. Kwéte nkolikráte w roce. 5*
Koen a kra plny jsaii šCáwy palCiwé. Z riibiny tobolkowé

prýští se téi mléko podobné
;

protož huba a jazyk otékají, anobrž

i smrt následuje, když usušené plody zubami se lauskají. Listy po-

tebují proti wedm a k wymoeuí bradawic.

Mancinela. Hippomane. Makcinellenbaum.

Kwety jednodomé. Samí na klasech konených,
klubenatých. Okwtí ihowité, na dwé klané. Tyinky
2, dole srostlé. Kwty samí ojedinlé. Okwtí na

tré klané, nlka tlustá, krátká, s bliznau pramenitau.

Tobolka peckowicowitá, dewnatá, tyrpauzdrá.

M. obcniá. H. Mancinella Lm. Jacq. am.t. I.ó9. l^vi.

t. 793. Diet. se. nal all. 3. t. 278. Mancinella pyri facie

Calcsb. 1. t. 9ó. Strom ztepilý (30—40'), hromázný ;

koš okázalý, nejwlewnatjší, peobšírný. asi hruškoni

podobný; vvtwe asto trojnalé ; listy n)nohé. wejité,

pilowané, ostré, nejlesklejší, slrídawé, 6" dlauhé, 3" ši-

roké , apíky na konci se žlázau zaiiulatlau, zplešlilau,

náhndau ; klasy konené, b^vné, zelené, pímé, na

nichž kwty samí vv strba úlech rozpostawené, asi po

30 podepené pokryvvkau poddutau šupinowitau, padawau,

dole opatenau žlázama poboníma, okrauhlýma, nej-

wtšíma, ježto skoro celý klas ídce odíwají; kwty sa*

mií ojedinlé, sedawé, dole podepené podobnýma žlá-

zama, jeden nebo druhý pod samími na témže klasu

nebo na rozze bezkiasé ; owoce twarem, wní a barwau



1331

prostírá malé jablko cwropské, takže nezbchlý snadn
se ošidí ; krka jeho ze žlutá zelenawá nkdy ztiauští

*/i", du/.nina blostnatá, mlénatá, lesklá ; semen weji-
to3branycb, co stíbro bilýcli tolik co panAder (3— 7);

plody xralé samy sebau padají a zemi pod stromem hu-

sté pikrýwají nehnijíce, anobrž wysýchajíce, ímž ,dužni-

na .zhaubowatí, zhndne a rozpuká se. — Na pomoí
písitém Indie západní. Kwte w kwtnu. 5*

Celý strom we wšecli dílecli naplnn síáwau inlékowitau, pehoj-
naii, pele|)tawau a tudy nejjedowatjŠf. Kai)k;i na raku upadlá brzo

psobí j)ílení nesnesitelné a wytaUuie pryský bílaii wodikau na-

plnný; z tolio niiiže každý posaiiditi psobení její w aiUlau kži
V( hul)2, a následky, když owoce skrownan ástku snCdl. To paulié

powídaCky, že pození jeho bez uškození zstalo. Papurliowé ale u

kozy ji žerau beze zlého násleilku a i rakowé a ryby, ktcrýcli maso
ale pak zjedowntí. alapují jeleny otráwice uwocem lauže, z uiihž

dilastajf. Zemkowú napaustjí Síúwau z nidi šípy ; rány od nidi wypaUi-

)( rozpúlenýiii železem. Když ji nkdo sndl, dáwají mu mnoho
oleje dewného a trultaCe blodrewého {Biijnonin Icucoxifun). Koen
jest mnohem jedowutjší a není proti otráwení jím lepšího prostíed-

kii nežli semeno téliož stromu roztluené we wío wypité. Wyprawu-
jf, že i stín lidu pod ním meškajícímu Škodí

; toiio ale Jur.(/ain ne-

zkusil zstaw pod ním 3 hodiny. Ani déš z nho padající neškodí,

ledaby na nahé tlo padal ; snad škodu pinesl, když z wtwiek
anebo listuw wtrem sIiozenNrli mléko 8 deštm se smfdialo. Kmen
dáwá dríw pepkné, hndé a bíle skwrnaté, p^kný lesk pijímající a na
swriJiky užitené. Fred poražením obloží kmen dole ohnm, jímž ta

Sástka pílišné šfáwy se zbawí. Aby mléko do oCí ncstíkalj, zastí-

rají dlnicí twá flórem. Na Martinice zpálili jsau ped asy weli-

ké toho atromu lesy, aby toho nebezpeCného jedu se zbawili. !i

nabyli orné pdy. Na HaitS jsau iiwozdy toiio stromu na lOQ hodin
dlaulié. Manoindln acbo lúpe Muncanilla slowe po Španielska jublíko.

CiibastKl, IIura. SamdbCchsenb.wm.

Kwéiy jednodoiné. Kwetv satncí wždy listenem
podepené na klasech. Okwétí krátké bandaskowíté, u-
i.ilé. Tyinky w tlustý slaiipcc srostlé, na nmž dwoj-
ncbo tríjjnásobný kruh pahrbekuw, pod nimiž tolikéž

prašníkúw. Kwéty samici ojedinlé. Okwll jako sam-
í, ztuha na wajcník piložené, anebo na zralém plo-
du 3dílné. nlka dlauhá, nálcwkowitá s bli/.nau pe-
wclikau šlílowiiau, prohlubenau, Í2— iSpramennau. To-
bolka dewnatá, J2— 18Hjrá/.dá, složená t 12—18 ko-
Kauskúw Iscmenných, wulikým násilím odskakujícícll,
na dw chlopn pukajících.

Ch. obecni). H. crcpitan<t IJn. cli/f. f. .'51. Latu. 1.

.'13. Deci* se* mil* ad* 3* / 279 Ilura amcricana liew.
i:iir. u 3 i. 3b. /. ( Strom 60—80' wysoký, listy l'

dlauhé, 9" široké, ,hluboce srditookrauhlé, zejkowauo*
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pilowanó, lysé, hustožebré ; klasy samí wejitohomo-
lowité, úžlabíkowé nebo konené, dlauliostopené, na-

chýlené; slaupec tyinkowý co krew erwený ; kwly sa-

micí fialow erwené ; tobolka kiilowatá, siln zpleštilá,

2— 3" široká, která uzrawši puká, jakoby z bambitky
wystelil, rozsýpá se na chlopn u wnilr w ostí se

konící a wymršuje daleko semena okrauhlá plocho-

smáknutá. — W Indii západní a Americe jižné. Kwé-
te w erwnu až do srpna. 5 •

Celý strom plný mléka prudkého, které do oCf pišedši slepo-

tu psobí, jenž dle Linnén 8 duí trwá. Jádro semenowé jest luliodao

a mže se jísti, když odaal se kel, který násiln poCišuje horem a

dulein. Zpaenina z listúw olejem udlaná potreliuje se k natírání w
bolestech duawých. Z tobolky semen zbawené dClají posypadla.

Podadí 3.

PALNICOIFATÉ. ACALYPHEA.E.

Palhice. Acalypha. Brennkraut.

Kwty jednodomé. Kwly ^am?/ na klasech: okw-
tí 3—4lupcnné. Tyinek 8— 1(3 s nitkami srostlými w
slaupek. Kwly samicí: Okwtí 3lupenné« Cnlky 3.

Tobolka 8kokusná, 3pauzdrá, pauzder Isemonnýcli.

P. indskd A indica Litu Mercurialis zejianica Herm,
liigdb. t, 687. Capameni Rhccd* lO. t, 81. Zelina 3' wy-
soka, listy wejité, zakonité, dole klínowité, krátkoapí-
katé, po kraji pilovvané, 3' dlauhé, 2' široké; klasy úžla-

l)íkowé, jako listy dlauhé, hoení samí, dolení samicí
;

kwty samicí pedrobné, blawé, s listeny lysaunkýmí
pilowanými; tobolky drobné. — W Indi/ vrýchodní wel-

roi obecná na pd písité. Kývete poád. O.
We wlasti se potebuje co pocišowadlo proti hlistám, a zpa-

enina olejowá k natírání proti bolestem dnawým a Ceuiowýin.

Bazanka. Merccjrialis. Bingelkraut,

Kwty jedno- anebo dwojdomé. Okwtí 3—4dílné.

Kwly samí na klasech slrbaulalých ; tyinek 9—12
(ideji wíce nebo mén) prostých, s nitkami wláskowitý-

mi. — Kwty samicí w au/Jabíkách listních po 2— 3

shlauené nebo ojedinlé. nlka krátká nebo žádná ;

blizny 2, prodlaužené, širokaunké, zaubkowané. Tobol-

ka dwojkokusná na kokausky se rozdlující. M. annua

Lín. Sckk. (. 23 i. Sturm /, 29. Hayn. 5. ^ 1 1. B. letní
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Merkurialis MtU. Haj, 278 a (samec,) h (samice.) iMer-

kurialis anebo planá bazalice Mat. ff^el. 447. a. Šlír,

psoser. Koen letní, mrcasal wélewnaty ; lodyha pímá,
1 */i wysoká, jako listy lysá, tup 4hraná, kižmo w-
te^natá, uzlal lánkowaná; listy stíoné, apíkaté, wej-

ité neb obwejitokopínaté, pilowané, jasn nebo
ze žlutawa zelené, Icsklaunké ; kwty dwaudomé : samí
obyejn 12mužné, samici krátce stopeuaté po 2— 3

w úxlabíokách listowých ; tobolky o 2 kokauscích, smá-
knuté, nahoe mkkooslenné ; semena zakulatloweji-

tá, zrnatodrasná, hndá. — Na místech obdlaných a

rumných w nejwtším dílu Ewropy. Kwte w lípnu až

do prosince. O
Zápachu a chuti nepíjemných, jest slizuatá a náhoTki, aeuiá

lulúka; obuikuje a alabS poíSuje
;

jindá se potebowala w lékár-

stwí.

B, ozimá. Rl. perennis Lin. Fl. dan. t. \00. Schk. (.

432. A. Merkurialis polní Mat. ^Met. 447. C. Podobá
se pedešlé. Koen mnoholetý, plaziwý, dlauhé mrcasy
wypaušljící ; lodyha nejjednodušší, tup 4hraná, lysá

nebo pýitá, i' wysoká ; listy stin, apikaté, kopina-

té, obak krátce srstnalé, pak olysající, tup pilowané
;
pa-

listy nejmenší, mázdrowité; kwty samí strbaulené na
klasech listu delších dlauhostopených, z hoeních ú-

žlabi^ek wyniklé; kwty samicí skoro konené na stop-

kách asi 4'" dlauhých ; tobolky vvšudc mkkoostenné.
— Na chlumech wlhaunkých po Ewrop. Kwte w
kwlnu. "4.

Zapáchá protiwaS a niáiniwC, pusobf DásilaCji nežli pedešlá
nu stolici a náleží k jeduiii ináiniwjiii. Su^eníiu modrá.

Sajor. Flukenbtia. Plukbnetie.

Kwty jcdnodom, hroznaté. Kwty samí nej-

wtítší díl hroznu dlající: okwtí -idílné; tyinek 8
.mcbo wíce s nitkami srostlými, dole žlázami 4 nausiiými
opatených. Kwt samicí jediný dole na klasu pod
síímími : okwtí 4dílnc ; nlka dlauhá s hliznau šlí-

iMwitau, 41alonau. Tobolka 4kokusná ; kokausky 2-

chlopn pukající, Iscmcnné.
S. rohatý. P. corniculala Smit/i. Sajor voluhilis Iiiimffh

1. /. 79. y. 2. Kmeny wlcwnalé, toiwé, pnau se po
slroinech do wýšky ; listy podlauhlusrdilé, 3" dlouhé,
2 široké, pilowané ; hrozny nejjednodušší zdélí apí-
ku nebo málo delší ; kwty pedrobné zelnnawó •, to-
l)olky 4kokusné podobají se liwzd ipramennc;
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kokausky wejitd, podlauhlé, sniaknulé, na konei w zo-

bánek prodlaužené. — Na Molukácii. ^ ,

Též we wlasti okolo dom se sází, protože listf s mlókein
koko.sowým pistrojené dáwají pokrm welmi cliuto)') což w tuui r«du
jst píklad neobyejný.

Pbtlinka. T«agia, Thagie,

Kwty jednodomé na spoleném hroznu jednodu-
chém. Kwty samci nejwétsí díl hroznu pikrýwající : o-

kwli Sdílné, Tyinky 3 nebo 2 prosté; nitky krát-

ké. Kwt samici jediný dole na klasu : okwéli idil-

né. nélka Sdílná, Tobolka o 3 kokauscích ipauzdrých,

Isemenných.

P. obecná T. volubilis Lin, Lam, t, 7b i. /. 1. T*

alia Plum. ic* t. 2.S2. /. 2. Lodyha wyšší muže, rozd-
lená na wtwe stídawé, palciwé šttinaté, oblé ; listy sirí-

dawé, apíkííté, wejité nebo podlauhlé, dole srdit wy-

íznuté, šttinami paliwými ídce obrostlé, ostré, pilo-

wané, asi /j" dlauhé, •/2" široké ; hrozny ližlabíkowé oje-

dinlé, nahoe samím kvvítíuí opatVené zelenawým, na tré

klaným, Smužným, prašníky žlutými, podepené listence-

mi kopinalými ; samicí kwt na každém hroznu jediný,

nad wýnikem hroznu ze stopky wyniklý na stopece delší

hroznu nebo co on dlauhé, dole klaubnaté: tobolka o

o kokauscích, šttinami tuhými obrostlých a dole lekama
znamenaných. —• W Indii obojí na suchopaích wáp-
natých. Kwte vv erwnu až do srpna. \ .

Korea prudký slauží Negrm k poisfowání a pocení.

Chababa. Alchornea. Alkormokbaum.

Kwly dwaudomé, hroznné. Kwty samíx okwtí 3 —

ódílné. Tyinek 8— 9, s nitkami nejkratšími dole sro-

stlými. Kwty samicí: nlka 2dílná. Tobolka o 2

kokauscích zbobulelých, Isemenných.

Ck sirolistá. H. latiíblia Swartz.Lam, t, 998. Dii-

seld. 14. t. 12. Strom 20slewíný { wtwe rownowážné;

listy wejité, zaubkowané, hladké, 2— 3" dlauhé, o polo-

wiku užší, dolení wlší ; apíky dlauhé; hrozny samí
G— 10" dlauhé, po 4— 5 pohromad, pímé, dohromady
latu dlající; hrozny samicí delší, odwislé; okwtí 3—5-

zube ; tobolky zwící hrachu obyejn o 2 kokauscích

pukajících. — Po wysokých vvrších na Jamaice. 5*
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OJ ní pHcháí k&ra nliorníÁ iiaawaní w kusecli tj^ dlaiili^cli,

linSiiJrLí, proli sucUotináin uiiteCníi; jost hi>rká a trpká, i»ro welikc

uinožstwí tríslowiuy a jakési prysijiice.

Ubrussík. Mappa. TaFRLTUCíIBAI)M»

Kwty dwaudoraé, hroznné. Kwty samí: okwlí
Sdílné. Tyinek (3—10,) dole srosllé. PraSníky 2pauz-

dré, dwojatné. Kwély samici: Okwlí na '4— 3 klané,

nlka 2 — Kdílná, u wnit pernatá. Tobolka 3ko-

kusná.

U. pomaumý, M» tanarla Adr* Juss. Tanarlus mi-

nor Rumplí 3. í, l08, Ricinus tanarius Lm. Slriimek asi

bezu ernému podobný ; rozhy stíné mnoho den
mají; listy stídawé, apínaté, píokrauhlé, šlítowilé, asi

1 1/,' dlauhé, 2' široké, wykrajowanozubaté, na rubu ja-

kož i rozhy maukau poprášené, siwé ; hrozny složené

úžlabikowé; kwety blawé
;
plody erwenawé, mkkoo-

stenné; semena koriandru podobná. — Na Molukách

podlé lesw. KvvSte skoro poád, 5*
Díwí iiiCkké neužitené, kra k barwent na liaSdo a proti

auplawici; weliké a pewoó listy slauží we wlastech na místu ubru-

OSLBP. £XC«BCARIA. DliNDENBAVM*

Kwly jedno nebo dwaudomé. Kwty írtwuV na klasu

wálcowilcni, podepené šupinau (listenem). Okwtí žá-

dné. Tyinky 3 srostlé. Kwély samui: Okwlí 3lupcnné,

šupinowité. nlka 3dílnú } blizny jednoduché. Tobol-

ka o 3 kokauscích.

O. obecná* C. Agalocha Lin. Arbor cxcoccans fíumpfi

2. í» 79. 80. Strom nepatrný, ztooný, bakulaiý, rozse-

dalý? wtwe pkn wijiiwé ; listy hruškowým podobné,
4" dlauhé, 2" široké, wejílopodlauhlé, zakoníte, pí-

pilowané ; kwty dwaudomé, samí sedawc na klasech

úžlabíkowých co stéblo tlustých, zcienaw žlutých; ty-

inky 3 za iíupinau ; trwají ti msíce ; k,wty samicí na

malých hroznech; plody drobné, modraw zelené, pak

zerwenajíci a na slunci praskající. — W Indii wý-

chodní, na Amboin, Ceylonu. Kwle w záí až do

února. 5 •

Mléko wsíech iiiléinatjcii just nt-jiiriHlsí a t»ily njiidovsatrjsí.

Když pi por/ižení jelio n/iliixlaii kapka tolio mléka do oi stíkiiR,

dtune se nAramná bolest, záníít a ot<»k, anolirž i slepota. W Str-
biiiácii kiiienowVib b^wají krátké zmije, též weiieí mrawenci, wosi a

drobné wtely, u welikém miioii;lwí, pece neštípají, ale lítaji do uií
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a do wlas6w. DHwí jeho jest neprawé uloesowé (lig. aíoes spuri-

iiin), tCíln slowe a od prawélio kulaiabaku se liší, We dewS blízko

kry a w nahých koenech jest z|)iisob pryskyice, která toliko we
stromecli podlé moe rostaiících se nachází, kteížto znjí twrd.
Jest 3—4 prsty tlustá, twrda, rezawa, tu a onde Cerna, olejnata ; tedy

lioí jako swíce a woní bunzoeiu ; tudiž se potebuje co kadidlo,

které ale po 5 letech wycichne. Chuf má jako peluKka neb aloes
;

kalanibak ale citronem. Kusy na wodC wzplýwající jsau gpatuy. . O-
statní díwí slauží k pálení. Mléka uzíwaji k poCiKowáuí ; olej ze

dríwí wywaený proti raku. Jisté malé ryby jedí jeho owoce.

Stemcuowec. Maprounia, Aegopricon.

Kwety jetlnodomé. Samí: klas wejcowltý, Pokrywka
na tré klaná. Okwelí irubkowiié, na tré klané. Tvinka je-

diná s prašníkcm o 3— 4 lalocích. Kwty samici ojedi-

nlé. Okwelí na tré klané. Cnlky 3, dole srostlé, roze-
weué. Tobolka o 3 kokauscích Isemenných.

S. brasilskij. M. brasiliensis A. St* HUL pl. us, í. G5.

Ke 2 — 3' wysoký; lisiy okrauhlowejité; klasy 4"

dlauhé, vvcjcowité, ze samých kwptw samích složené,

pod nimiž 2 samií ; okwtí 1"' dlauhé, -— W Brasilii.

Kwte w dubnu až do oerwna. '^.

Zwaeninu koenowau pijí a klistérem wprawenau léCÍ Spat-

né zažíyváaí.

Podadí 4.

ShOCCOfF/rÉ. RÍCILNEAE.

SkoCEC. RlCINUS. WUSDERBADM.

Kvvty na hroznech jednodomých? kwly samí
hoíení. Okwelí 3— odílné ; tyinky srostlé w slaupec

wtewnatý ili mnohobratré. Kwt samicí: Cnéika pe-
krátká nebo žádná; nlky 8— 2dilné, perowité. To-
bolka ze 3 kokausk Isemennjch.

Sk. obecný. R. communis Lin. Rostlina zelinná, lysá,

w horkých koninách mnoholetá a tebas 20— 30' wy-
soká, u nás letoí 4— 9' zwýší ; lodyha pímá, oblá, dutá,

nahoe wtewnatá a tu brázdowaná; listy stídawé, dlau-

ze šlílnatoapíkaté, dlanit 1—Ssené: lalokw podlau-

hlokopinatých,. zakoniiých, nestejn zubalopilowaných
;

rapiky oblé, duté, na hoením konci opatené 1— 2 žláz-

kama plochýma nebo mískowitýma a dole množšímí
menšími, dílem nožikatými ; palisty weliké, široko^wcj-
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ilé, mladý list zaohalující, prchawé; hrozny díwe ko-

nené, pak boní, honiolowilé, dole petrženi'*, na ho-

ení polowin nesaucí kwty samí, na dolejší ale sami-

cí : ,tvinky prwních w každém okvvétí na swaxky mno-
hé kowité, rozwtwené, srostlé 5 wajeník posledních o-

byejne obrostlý šttinami šídlowitými pitlaenými mk-
kými; tobolka obyejn jnžatá kolci odstálými, zwící

tešn: semena ploskonaddutá, wejcowitá, popelawe a

hndé nebo ze žlutá hnd mramorowaná. — W Indii

wýchodní a Africe sewerné, w Ewrop jižné a prosted-
ní asto se sází. Kwte u nás w erwnu až do íjna.©.

Jest nkolikero odrodkw, jež nkteí za ol>zwláštDÍ rudy inají;

n) hilij, letní zelený, siwuu uiau^^kau poprášený, tii Avanacu Rheed.

2. t. 3'2. Ricinus valgaris B!nk. t. 14S. R. coininunis Lin, Plenk t.

60). SkoCec wutsí Mn(. Háj. 39G. — Wf/. 136. /9) hh'<Ur, letní Xvv-

wený, siwS poprášený. R. lividiis Jnc(f. rnv, 1. I. 19(). Heichenh. hurl.

2. t. 158. y) zeleni) ] iodylia diewnatú, tlustá, zelená. R. viridis H'i7/J.

hort. t. 49. di africký ; drewnatý, terwený, iiladký. K. africanus

M'iUá. Rcichcnh. hort. '2. t. 155. Toholky wíce uién wtSícIi nebo
menších kolciiw, anolirž i býwají bezbranné.

Od dáwna rostlina známá a o/.dobaii našich zalirad. Mléko není

leptawé jako jinoch téádowýcli. W Indii jinenowiti^ se sází a welikéni

ninožstwí na rule, kdežto ani ciikrowá litina ani reyže se ní^darí^

pro semeno, jež we slunci z tobolek |)raskotem daleko široko se

rozskaknje: tudiž tobolky ped auplnýni dozráním se. Mesají a na
rohožkách se suší. Potebují se ale w lékarstwí k poišíowání (se-

niina catapnciae majoris.) K témuž konci dobýwají z nich olej

(Olenní Ricini s. Castoris) žlutawý, líiit-ni rozpnstiteln^, límž od ji-

ných se li.^í, jehož také užíwají ku swícrní, ano i k zakonopení ko-
rábuw ; listy piložené na prsa zahánSjí mléko. Koen w lékarstwí

nžiwají. Do listu zaobalují opium. Na odrudcích kowiljich pcbý-
wá hausenka (1'halaena cyothia), jež pede hrubé hedwálií, arinili

zwané.

Kaiioch. SíPMONiA. Caiitschukbaum.

Kw6ly jednodonié na klasech. Okwtí na patero kla-

né, zwonktjwiié. Kwt samci na klasech dole : tyinek 5

s nitkami w slaupec srostlými. Kwty samicí na klasech

nahoe, (znlka žádná; blizny 3. Tobolka o 3 ko

-

kauscích Iscmcnných.
K. ohrcnij, S. Cahuchu Rich. Lapí. t. 7í)0. S. guia-

nensis yid. Jiiss. cuph. i. 12. Hevea gujancusis AtibU 1.

VÁh. Jatropha clastica Lin. Plenk t. C92» Strom 50
— 60' wysoký 'y kmen 2 '/j' tlustý ; díwí bílé, málo pc-

wnéj kra tlustá, scrá nebo nárySawá; wtwc rozklá-

dají se wsamo ; rozhy na konci nesau listy rozlrau-
sené, piblížené, dlauhoapíkaté, trojatné : lístky klíno-
wit obwejité, nejcelejší, lysé, na rubu šrdiwé, tlusto, ko-
iowiié, 3— 4" dlauhé, 2" široké » kwiv drobné, hroznné.
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a w laty rozpostawend, koneaé, na nichž na hoe sedí
ojedi«(>lc' kwiy samicí, doleji ale pehojné samuí : o-
kwéií zwonkowjté, na t klané ; tyinek á jednohratrýcli

;

nélky 3 sedawé vvykrojené; tobolka wejcowitá 3ko-
kusná, mající pod wrslwau wnšnau suchau wlaknatau
chlopn petwrdé, dewnaté. — Wc hwozdech Guian-'
skjch a Brasilských* 5«

Celý strom jest plný mléka prudkého, které z porauPných df-
liiw (kry a djwí) se prýští, jež piln zhírají; k toiau cíli na pío
tfirn dole naiíznau, pak ji napárají gd hora dolft a po stranádi,
míza wytíkajíc do njaké nádoby hustne, zpryskyíicowat/, zpruznatí
q zerwená. Pak natírá se prstem na kadluby hlinné držadlem
dtíwným opatené, a otáCÍ se w kauri hustém ; když i)rwnf wr-
stwa zežhitne a nelfpne, nate se druiiá a. t. d. ím tensí wrstwy,
tím zpružnjsí jsau. Potom wsecko se usus na olini, kadlub lilin-
ný se rozdrobí a wytese wen. Tak sliotowují láliwe, boty, stewice,
stíkaky. Pryskyiíie ta znamenitá, kaucub ili kli zpruíné (Gtimmi
elasticum) nazwané ani lihem ani wodau se nerozpauští. Jinde se
potebowal toliko U wymazání tužky, nyní ale nauCili se z nho d-
lati rozdílné náadí, obzwlišt liojickó, a co jej umjí rozpauštti,
dlají z nho nepromocné tkaniny. Ten strom ale není jediným, jenž
sspružné klí poskytuje. Jádro lahodné jedí wylaiipnuwše. z nho
Jielj který násiln na stolici zem.

DAwiwEc. Jatropha. Quechnuss.

Kwly jcdnodomé. Okwétí nkdy dwojnásobné;
wnéšné (kalich) ódílné; vvnitní (koruna) odílné, barwe-
né, pínúiewkovvité. Tyinek 10 anebo mén jednobra-
Irych, dole obklíených žlázkami anebo terem. Cnlky
3, na dwé klané. Tobolka o 3 kokanscích Isemcnných.

D. dipliný. J. elliplica Mart. mat. B, Raiz de Ti-
bu. Bylina díewnatá ; listy sedawé, oste eliptiné, žlá-

znatozubalé, 6" dlauhé, 3" široké
; palisly wétewnaté

;

kvvéty wrcholioené, bélawé, 8mužné ; tobolky zakulatlo-
vvejité, hndé, Ghrané, —. W Brasilii podlé kowiš.

Koen pocišfuje horem a dolein, potebuje se proti zimnicem,
wodnatelnosti a uštknutí hadímu.

D. erni). J. Curcas. Lin. Jacq. h. vínd. t. G3. Mun-
dy. Guaco. Ke zwýší sniokwoné (G— J2')» naplnný mlé-
kem ostrým, svvraskawým, jcdowal a mámíw zapáchají-
cím; kmen rozdluje se na dlauhé wtwe ; listy roz-
traušcnó, srdité, mlce olaloné nebo brohé nebo nej-
celejší: laloky nejcelejší, krátce zakoníte, lesklé, po ži-

lách na rubu pýilé, ostatn lysé, G" dlauhé a skoro
taktéž široké ; apíky alespo co list sám dlauhé ; kw-
ty drobné, mnohocíselné, stopenaté, na wrcholících au-
žlubíkovvých anebo boních > tobolka wejcowitá, rvvící



moUho ocrhui ilutA, pak cnvenA, pod komu ihistnit

kožowilaii mající pauzra l)íl»\, dípwnatá, 2rlilopná o 1

somenr' bobowiim. — VV Indii západní a Americe již-

né jjodi potokw a ek ;\v Indii w^cliodní se sází. Kw-
Ic skoro poád. "^ .

Senina za.sladlá násilní; porisfiijí Iioreni a dolom, anol.rž i

smrt j)riwo(U, protož opatrn nál<ží jich nžfwati ; (aktéz psobí oI«'j

a nich wytlar:ed5. 1'ií'oii poraiií semena w (iiliawkách zastaraljrh

po 4— 5 kusech y.raljrli, olanpan\<h, malíko iipraženNch a u vín
moených Ta moc ale swé místo má we kli , který když byl wyíiat,

jádro mže se bez úrazu jísti, jsatic chutí oíerhíím wlaským podobné.

Wytlanje se z nicli olej k pálení ; též jínj natírají andy nastydlé,

k rozelinání otokw a nadýmání.

D. hnlošulislij. .1. jíossvfiifolia TJn. Bot. rrf^. L 146

l^icinus minor Slonv. \. t. 84. H. amcricanus Covím horl.

1. /. . Ke .3— ^slewínV, wciwe pímé, lysé; rozhy

pýité nebo aksainitnaté ; listy okrauhlc, srdité, wykro-

jcné, .Maloké: lalokw wejcitycli, zaUonilycIi, pilowaných

ziibami žlúzkau ukonenými, na líci pyi-iloaksamilnaté,

na rubu aksamilnaté, bdawc ; rapíky zdélí listu (3" dlau-

líé) pVVilé a obrostlé .šttinami ídkými, iednoducinnii

nebo wtewnatymi, pýiiymi a na koncícb žlázku o*

krauhlau nesaucínu' ; kwef.y samí na wrcbolíku konené ;

okwptí wnMiP na patero klané, u.šlw kopinatýob^ o*

strých pýilýcb, brwitýcb ; okwétí tvnitnl na patero

klané, nV2owé : ušlw zaokratdilVcb, ro7.lo/eny'ch ; med-
nik z F) žlázek drobný cb ; tNinek 10; kwéiy samicí dole

na tém/.e wrcbolíku w potu nmobcm menším ; okwtí
oboje jako samí ; wajeník zakulatélý; nelky 3 socba-

lé ; blizny jednoducbé ; tobolka zakulalélá, wnešná wr-

stwa pýitá, swraskalá ; semena 3, w pauzdrácb ojedin-

lá. — W Americe jižné. Kwéle w kwlnu až do srp-

na. 1

.

Zemkowé potebují zwareninu z listw k proprawonf tuhawky.

D. vinohosfruj. J. mullllída ^íw. Snltsb. par. t. 91,

Maníbot Dill. dt. t. XTi /'. 213. Ke 8—10' wysoký :

plný šfáwy lepké, prozraiié, ostré a boké; listy wcliké,
1" dlaubé, 2" široké, '.»— 12 dlanilodlené: lalokúw proti-

senýcb, klínowitýcb, lysé. na rubu násiwéí palisty šlCti-

nowiiomnobodílné ; kwéiy dost pkné, šarlatové , roz-

wité riižowé, na wrcbolícícb okolíkowitýcb ; tobolky pí-
hruškowilé, znící occbu. — W Americe jižné, na Antl-

lách ozdobau w zabradácb.
Ped iasy semena (Nuces purgantes. fiehen map;num) Spanie-

lowé potírbowali k |)ociStowáni ; dali jím ale wýhost pro násilné |)'i-

sobení. Jediné semeno prý k tomu postavuje. {'/.íwala se w má.<<Ie

nebo w políwce anebo s mandlemi sladkými w enuilsii. Olej pilým
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zwaný, též poííiSfnie
; 10 nebo 12 listftw snCdenycIi w salátu anebo

uwaenýcli s ktietom poc^isfiije bez Iiryzenf a oiskliwosti.

D, Háznntij. .J. glanclulosa Faíd. Grolon villosum
Forsk. iMalý ke s kmenem rozloženém, wlewnatym,
huatým, '2~t dlauhým

; listy huaté, íedwinité, o ó

lalocích zaokrauhlých , zaubkoívanožláznat^ch ; apíky
huaté, a w úžlabíku opatené žlázami sedawymi

;

kwéty žluté. — iNa místech wjhkých, hhnatých w Arábii.

Z kry prýští se šáwa ostrá, skoro inlékowitá. Mladé rozhy
pikládají na nežity, aby zinckiy a nebolely.

Manihot. Janipha. Cassavestracch.

Kvvty jednodomé. Okwtí jednoduché ódílné. Kw-
ty samí: tyinky píprosté, wyniklé z kraje tere duž-
natého. Kwety samici: blizny 3, mnoholaloné, cho-
botnaté, sedawé. Tobolky o 3 kokauscích 2chlopných,
Isemenných.

'

M, obecni). J. Manihot Kanth, Manihot utilíssinia

Pohl. t. 24. Jatropha Manihot Lm. Tuss. 3. t. 1. M. the-

veti Mer, sur. A. /. 4. 5. Ke 6— H' vvysoký, wíjawy, ly-

sý, kruchowtwý, dewnatý; koen sestáwá ze swazkii

bulew (3—8) homolowitých, dužnatých, asi I— 2' dlau-

hjch a co rameno tlustých ; rozby bustoJislc', obié^ ly-

sé ; listy stídané, apíkaté, dlanit 5

—

Tdílné: lalokw
kopinatých, nkdy árkowitokopinatých, ostrýcb, nejce-

lejších, 0—6" dlauhých, na líci tmaw zelených, na ru-

bu siwých, nejlysejších; apíky dolení delší listu, hoe-
ní pístejn dlauhé, lysé; listeny šídlowité, prchawé ;

kwty na hroznech béwných , složených , se stopkau
kratší apíku ; okwtí erwenawé nebo bledé žluté; wa«

jeník kulowatý ; blizny 3, písedawé, na dwé klané

;

tobolka zakulatélá, lysá, píswraskalá, ze 3 kokausk, w
nichžto w každém semeno lesklé, šedé, jako skocowé.
—Pwodn w jižné Americe, nyní ale sází se z Floridy

až do Magelanska ; též pesazen do Afriky a do Asio.

Kwte skoro poád. '^.

Rozeznáwá se weliké ninožstwí odrodkw co do welikosti

bulew, barwy rozeh a kwtw, a podlé množstwí škrobu z bulew

dobytého. Zdá se, že pedek drží odrodky erwené nebo íialowé,

ježto jsaa i nejobecnjší. Wnítek bulew jest wždycky j)ebl a na-

plnn mlékem pehojným, jedowatosti pronikawé, waením a kwašenfiii

mizející'. Mléko to podobaje se mandlowétnu moí, bywši poze-
no anebo do ran napuštno. Lidský ale rozum uml koen tak zi)aubný

promniti w potrawu zdrawau a sporau, takže o nm žijí celí ná-

rodowé, jako u nás o zemácích. Když nastal as klizení, wykopa-
jí koeny erwenawé, uíznau je, oškrabán wnšnau slupku a omyjí
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je. ZeuikowK ainerití druhdy l)iilwy roztírali na žernowech <lra-

sl.iwýcb, X láwy udClanýcli. Nyní niají k tonm kolo asi 4—' w jtru-

niru veliké, na laukoti pobité liehy inajfcími lilawiznn tyriira-

nau, ostraii, anebo mají k toinii 2—3 hídele dewné, proti sobií

se otáfjící, po wrchu též pobílé takowjini Iiíeby. Pi tom ná-
leží prililížeti, aby biilwy co nejlépe byly rozdrobeny. Strauha-
nioy tak nabyté nasýpají do pytl pízeuýdi , anebo z kúry udela-
nýcíi a wytlarí je lisem silným co možná dobe. Co zbylo (po-
krutiny), slowe Unsáwa, jenž usušená dlauhý Cas se drží, obyCeJD
ale dwojf práci se podrobuje.

Frwní tCdito prací jest a spolu nejjednodušší, že dlají z ka-

sáwy inauku, kasúwownn, mnriihotowau, kuák. K tomu cíli dají ka-
sáwu na pánew mSdnau, asi i' dlauhau, 7— 8" hlubokau, a ohnm
prudkým a stejným ji suší, poád míchajíce. Tau prací promní se

kasáwa w drobky, docela wyscline a ponkud se zabarwí. Když
wydáwá zápacli a rySawí ,

jest práce zkonená. Tenkrát ohe
se umenií, a kasáwa rychle se wybírá lopatkau, a rozlirne se po
loktuši, aby wystydla. Tak se muže do bec«*k nacpati a achowati,
jelikož ješt po 15—20 letech jest dobrá, bylali ochránna ped
wlhkem. Pidáwají ji do |)oléwek, waíce maso nebo ryby, bu do
mléka, bu, jak to Negrowé dlají, do pauhé wody s troškau soli.

Nejsilnjší tlowk nasytí se i^j librau za den.

ObyPejn ale dlají z ní tak nazwaný chivb kasiiwowý íili

kasátvH wlastn. K tonm cíli nasypau na železný plech wrstwu ka-
sáwy na 2 prsty tlustau a dewCnan lopatkau wsude stejn ji stlaí
a položiwíe to na tínožku, rozdlají mírný oiieu. Jelikož zrna
kasáwowá se spekaii, nabudau twaru "placky, kterau obrátiti náleží,
al)y i na drnlié stran se upekla. Nyní s plecím wzafá, dá se wy-
stydnauti. Pak welmi krucliá a rozdroliletná jsnuc, miiže se jísti

bez soli co rliléb anebo s masem., rybami, owoceni a d.

Cím kasáwa drobnjší, tím jest lahodnjší a keliCí; dmtnjŠf
jest, když pražením zCerwenala. Mauka kasáwowá dopola smíchaná
se pšenir-nau dáwá chléb blej.sí a chutnjší nežli z j)a»ihé pšenice.
Z kasáwy dlají tak nazwaný ltni<ion, moíce ji (rochu u wod stude-
né a uwrhnaure ji pak do wclé, potom ji rozmíchají na tsto nebo
na kaši, o níž otroci ernochowé obyCejn jsau žiwi ; jest to potra-
wa lehká a zdrawá. Dáli se do langonu cukru anebo uielasy, slo-

we mnWlé, jež dáwají nemocném Negrm.
Ze Sfáwy z bulew manihotowých wytlaené sráží se mauka

pedrobná a blostná, již potebují ku škrobení plátna, a mnnssnche
lipiokn rili ciiiikn nazjwají. Z té dlají tenífké jilacky se solí pe-
kauce je w listy bananowé zaobalené w peci

;
])laciky ty jsau wel-

mi lahodné a co sníh bílé. Dlají z ní také pudr, který prý gasein
nazírá wlasy. Též jí užíwají na místo mauky.

Galibowé dlají z manihotu nkolikero nápojw. riA'i< jest

nápoj píjemný, kyselý a spolu i žiwirí, jej/ dlají oech;ijfce kwasi-
ti kaši z kasáwy, patat rozstrauhanv h a wody ; obyr-f-jn cukr do
nlio pidáwají. Knchivi po duiti podobné hrnštáku, dlají wafce
n wod kachivi , odrodek manihotowý , nkolik pa(at, (""asto Irorlm

Sfáwy ze ttiny cukrowé a nechajíce wšecko asi 48 hodin kwasili.

Ten nápoj oj)íjí, mírn pit alu otwfrá a žene na mo, Pnjn wfou
podobný nápoj dlá »e též z kasáwy ferstw upražené, a patat roi-
drobcnýrh, s wodau smííhaaých a nechá se pul dne kwaviti. Vuiipnjn
koneCn nápoj pedešlému podobný jako jab<'ák ízný, oSkliwost
zbuzujícf, ím starSÍ tím opiji wíjíí.
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§áwa z hulew maniliotowjch wytlaPen^ jest jeti krutý, po
nkolika ininiitách smrtící. Indowé prý od Špani<;liw stíhání jí se

otrawowali. Jed ten útrob nezapaluje; piisot)í pímo w nerwy. Nic-
iiiénf; zwaiený pridáwá se do nkterýrli jídel, anebo slanží k zaclio-

wání masa pFed Iiniiím na nkolik nedCI. Listy maniliotowé rozse-

kané a s olejem nwaeué jedí prý jako spínák w obojí Indii. Bulwy
nastrauhané slanží k hojení wfeduw.

M. inlrmj. ^. Aipi. Maniliot Aipi Pohl. \. t. 23. Ja-
Iropha Maniliot Lín. Koeti jako pedeslélio erwena*
vvý, ale plný šáwy mírné, iiejedowaté

;
pe zw^ší 6',

pírnýí pí'i'wtwiiý, oblý, brá/.dowanaunký, opadalými li-

sty šrámatý, lysý, dole nahndle erwený, na konci r-
žowý, nkdy žlulawý nebo šediwý; wtwe písochaté,

prime; listy obdálné, na konci rozeh smsinané, po-

depené apíky ócaidowými, oblými, píbrázditými, er-
wenawýníi, dlanil ódílné, poídkii Sdílné, lysé, na líci

ernuw zelené, na rubu belawé a jinowataunké, ržo-
wožilé r Jal.okw h^l-í' dlaubýcli, P/*" širokýrb, wnš-
ných 3'/2" dlauhých, \" široliých a rozewenýeh, wsecli

kopinatýcb, zakonCitých, dole zaužených, celých; pali-

sty kopinaté, zakoníte, erwenawé ; hrozny krátké,

ižlabíkowé, chudokwté; kwty krátce stopkaté, sami*

í mají delší stopeky ; listeny árkowité , zakonilé,

drobné ; kwéty odwislé, špinaw žluté. — W Brasilií.

kdežto, jakož i w Americe meziobratníkowé celé, oby-

ejn se sází. Kwéte skoro poád. \,
Sázením zplozeno mnoho odrodkiiw, jejichž koen jako pe-

dešlého se potebuje
;

jelikož nemá šfáwy horké a jedowaté, není

teba naduwedeného piprawowání k odstranní toho zhaubného

prwkn. Semena též násiln poišfnjí.

M. chobotnatij. J. LoeíTlingii B et Kunth M. Janipha

PohU Jatropha carthaginiensis Jacq. am. t. J62. /. 1.

— h. Vind. 8« t. 77. .1. Janipha Zm. Ker 6—20' zwýší,

lysý,we wšech dilech plný šáwy co woda isté, píles-

kawé, jako listy oesákowé zapáchající; koen má swa*

zek bulew; listy weliké, pékné , na apíku 6" dlan-

hém, srdité, odílné, lysé: lalokw zakorioitých, wnéj-

sích obyejn celých, tí wnitních hauslowitých ili

po stran hlubokým chobotem wyíznutých ; hrozny

stopkaté, ídké, obyejn \v rozporách ; kwty zelenawé,

žlut a hnd strakaté; kalich zvvonkowitý ; uštíjw weji-

tokopinatých, ostrých, 'i wnšných s brázdaraa 2, wnit-

níchse 3; žláza štítowitá, lOpramenná -,
tyinky tlustaun-

ké, 5 wnšných, dwakrát delších; kwty samicí na tyin-

kách 10 neplodných; plod zakulatlý, wíce 6" tlustý,

zelený, s brázdami O, pílesklými ,* semena popelawá.
-- W Americe jižné. \ .



I3i3

Bulwy n wnltr wláknatú slowau kasáwa sladká, a jedí se

peCeaé. Semena iiiají wlustnost pedeslýdi.

Phhlaun. Cbidoscolus. Brehnfrucht,

Kwly jednodomé, skoro okolicné. Kalich na pa-

tero klaný, barwený. Tyinek 10, wnitrní srostlé, wnéS-

né naprosté, ó žla/ami obklíené. Cnolek 3— 5, na áwé
klaných. Blizny mnohokráte klané. Tobolka o 3 ko-

kauscích, žahadliiých.

P. ptilalolctj. C. quinquelobus Pohl. Jatropha u*

vens Lin. Jacq. h. vind. I. /. 21. Ke 3— h' zwýší; koen
tlustý, dužnatý, kmen 1 — 3" tlustý, devvnatý, jehož

mnohé wtwe, ješt vvíce ale listy, kwpty a plody ob-

rostlé žahadly hustými, dlauhými, bélawými nebo na-

hnédlými ; apíky 6— 7" dlauhé ; listy srdité, až do
prosted Slaloké, jiné toliko 31aloké : lalokw wejilých,

zakonoitých, pilowaných, brwitých, jichžto wnéšné kratší

wnilnícíj; kwty bílé, konené, na hroznech píwrcho*
líkowitých, ídkých, wtewnatých; kalich samí píepico*
wilý, na patero klaný, samicí Sdílný : ušivv wejitych,

rozložených anebo podhnulých ; tobolka kulo\vato3boká.

W Americe jižné a na Antilách. K\v6te skoro poád. '^.
Wotwe psobí wnS w kíiži tili prlilí jako nejprudší žáliawka

ili prhlawka, a tiidyž slauž w lékastw na místo zpryskndla, jeli-

kož každé dotknutí psobí pui^iýe. SiMnena a ješt wíce 3fáwa
uilékowilá z kmenu násiInC žene na stolici.

Wratisluíí. Chozophor<i. Kkbbskraut*

Kwty na hroznech I dome. Kwty samci: okwií
dwojnáí,í)bné : vvnšné ódílné, wnilni Mupenné. Tyi*
nok h, dole jednobratrých. Kwty samicí: Okwtí je-

dnoduché, lOdílné. Cnélky 3, na dwé klaao. Tobolka
u 3 kokauscích Iscmenných.

fK obemd. C. tinctoria Ad. Juss. Crolon linctorl-

um Lin. iHnik t. 687. Ileliotropium minus (Hus, 2. I,

47. Olonik menší Mat. }f\.L. íí!). Tournesol. Koien
letní, jednodu»'hý, twrdý, kolmownik.ijící ; lodyha wé-
icwiiatú , asi r dliuhá, oblú , plsnalá chlupy hwz*
duwitými, dole olysajíci ; listy slrldawé, apíkaté, weji-
lé ncix) skoro ko.^Dtwerené, podlé žeber asnalé, po
kraji eabulé, hust plsnaté chhipami hwzdowilýuíi,
<lrobníkýn)i a weišimi powrchnimi a lau plslí blawé I

i.ipíky delší listu; kwty samí drobné, scd.nvé, kone-
né, na krátkých liro/.ncch rozpostawcné ; okvvli wnšné
lavtT.dnatoplsrniité, uštúw kopinalých ; okwtí wnitrní lu-

85
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pcnuw kopinatých ; tyinek 8, jcduobralrých ; kwiy síí*

mií dole pod samími umístné, dlauhostopkaté; okwp-

tí jako samicí wnešné ; tobolka na dlauhé stopce (kralží

rapíku) odwislá, erná, posetá šupinami štítotviiými, po
kraji zaubkowanými, bílými, ze 3 kokausk Isemennýcli,

složená; semena uejitá, pod slupikau štídau ernám
bradawikowaná, dole wykrojená. -^ Na polích W Itálii

a Francii nejjižnjší. Kwéte w erWnti a lípnu. 0.
Ze sfáwy dClá se Itintesut. W Ladgiiedoku snímají tnsfcd

srpna nezralé plody, též i Iirozny kwtaucf, na mlýnu, olejnému po-
dobném, rozmakají, a kaši na lisu wytlaiijí ; sáwa z nirii wjdaná
jest pekne zelená, na wzdnclm brzo njodrající. Do té namáejí
Itausky plátna a rozwešují na ploty, aby usdiiy. Nyní wsypají 6 li-

ber nehaseného wápna do kamenné nádrže a liasí je moCem; pak
rozloží na nádrž dewené hlky a na ty pláténka, aby zwllily paraii

wzstiipující. ak je usuší , opt do stáwy naiíioŽí a usušené

rozeslau. Tyto slowau turnesol en drnpenu. Hdllanaoé je ku-

pují, a ješt nedáwno se domníwali, že z nidi dlají lakmus j který

z rocely a lišejníka we Francauzícli rostaucího dobýwají. Sliotowují

též s draslm, moem, wápneiii kaši, již nechají kwasiti, naCež ž

ní tworí calticky. Turnesol slauží k barwení cukrowí, liuspeniny,

Josolek, a co skumadio na kyseliny, jimiž Cerwená. Hlawne ale jím

barwí lirubé plátno a papír na cukr ; bnrwa ale není stálá. Ha-
dríeky turnesolem barwéné, z Benátek piwážené, modré nebo Cer-

wené, slowau pezelie.

LAdel. Crotoíí. Crotón.

Kwéty na hroznech Idomé. Kwty samci: Okwli
dwojnásohné, wnšné ódilne', wnilní olupenné, s tolika

žlázkami stídající se. Kwty snmiií : Okwtí jednodu-

ché. nlky 3, na dwé neb mnohokráte klané, 'tobolka

o 3 kokauscíoh isemenných.

L. nuzkolistý. C. Cascarilla Lir Ricinoides élaea-

gnifolia Calesb. 2. t. 46. PÍam. ic. 2íO / 1. Ke zwýší

4— 6', s kmenem krátkým, tlustým, wysílajícím mnoho
wtwí a rozeh šediwých, wonných ; lisly stídavvé, apí-
katé, zwící mandlowých, árkowitokopinaté, tupé, nejce-

lejší, na rubu plsnatowlnatéj dole 3zlazé ; kwty jedno-

dome, na klasech konených, samí nahoe s okwlrni
wnilním bílým a s 12 — ló tyinkami; tobolka zvvící

hrachu, šediwá ; semena erná. — We Florid wýchod-
ní a na Ostrowech bahamských, kdežto prostranné wý-
suchy pikrýwá. Kwte w erwnu až do srpna. "fx.

"C^elá rostlina woní silné a potebuje se w kaupeicli A k ob-

kládání; list její pije se co Caj. Nedáwá ale kru kaskarilowau, jak

se jindá domníwali.

L. drkolistý. G. linearis Jacq. am. 162. /. 4. —
icl, t, 263. /. 80. Ke pímý, 4stewíný ; rozhy oblé,
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príplsnale, ze žíuta belawé ; lisly árkoivilé, tupé, Imi-
tilé, nejcelejší, na líci zelené, na rubu lesklé, blopls-
tiató a dole dwojžlazé ; fapík králky, paiistoma tuhaun-
kýma opatený ; kwty dwdjdomé, klasenc. — W Indii

západní. ^

.

Celý ten ke jést kocntiý a potebuje se jako fiPdesIý.

Jt. balsamOnosný. C. balšamifer Lm. Jacq.am.t. 162:

f. 3. Kci" wclnii wonný, jehož kmeny 3— -i' wysoké ;

tozhy rozcwené, plstnaté^ žlutavv bílé ; listy drobné,
mnohoísclné, ivejitokopitiaté, zakonéité, na rubu že
žlulawa bílé, plsnalé, átídawé, apíkaté, dole na rubii

š 2 welikýriia žlazama ; klasy konené w rozporách oi'
howých 5 tobolka plsti náryšavraU pikrytá. — Po w^'-

suchách na Martinice a Karakasu. "^ .

Z listí a rozeli poraneDýcIi prýští se §(áwa naliustlá, žliitawá

ákoro iindá, balsamná, libowonná, ježto prý dobe hojí rún^t
MartiaiCaiié s lihem z listí pepalují líhoWatiou oblíbenau, cdu d.
liianteš.

L. potíšrmvaci. C Tiglium Li/í. Diísseld. II. t. 5ll.

Granuni nioluccum Rumph 4. t. 42. Cadel avanacu heed.
2. t. 33. Strmek lo— 20' žvvýSí, amend žtlausti, s ne-
mnohými wtwemi } rozhy lysé ; listy t*ejitopodlauhlé,

zakonité, pilowané, Sžiié, lysé, ó" dlauhé, Vjz' široké^

dole žlázkama opatené » hrozny konené , íloiené z

kwétw žlutawú bílých ; tobolky lysé, zwící oechu li'-

skouého, O 3 kokaušcích, jichžto každý bbáahuje semeno
weiildpodluhbwalé, lesklé, mající pod slupkau tenkaU
jádro bílé, olejnaté, ostré, pali\Vé, ímusné. — W Indii

wýchodní na skalách a suchopaích; na Malabaru, Cey-
lonu a !>lolukách se sází k lékaským ktíncflm. kwté
poád. 5 •

Ct-lá ^oítlina jést pmdSí tíei pepFi takžn ústa po ní otékají Ú
aSkolik doi holí; zpnlklali se jí maliká ííástku, cítí se pálení po wSfcIi

ttewácii. Fred asy semena po celé Indii k po^isfowání se potre>
bowala, atin i do Kwropy k témuž cíli priníišela (Grana tiglii, «.

(nolacrd), iynl w líwropC dáwá se pedtíosf oleji ostrému (tigliowe-

mn, Oleum rrotonis). Dw semend postavují k poiStní, 4 jsan u
žhvubná. Au^inek prý toliko we kli leží, jak to i u jinýdi toho
ádu rostlih se naskytnje. Též stromem tím (iiytají ryby; slrCili sa

%St«w jeho pod škálu we vvod, brzo ryby a raci na pofo leklí

wyplawau.

L. páiiana, C Pavana Hamílt. iránsi lih. 24. 2i>3.

(Isis 182(5). Stromowitý ; listy wejilé, zakonité
, pilo-

tvané, pítrojžilé , lysé; apík na konci dwojžlazý

,

hrozny pikonené; tobolky mlndté ; semena w po^
niru s kokauskv drobná. -*• W Birmansku, na Molu-
kách. 5

.

85*
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Od toho ke potebují se semena a olej z nicli wytlaíienv. laí.*

léž jako pedešlélio jiiienowané a potíebowané. Loen jeho, iuttia-

wa nebo pawann nazwaný, mfrnji piisobí.

L. kaskarila. C. Eluteria Swarlz. DUsseld. 18. /. 2}*

Mali folio arbor Sloan. 2. t. 174. /. 2. Strom kowífý,
20—30' wysoky, co stehno tlustý » kra bílá, u wnil
hndá j rozhy pímé, smáknuté, náhndé; listy slida-
wé, hruškow)m podobné, wejitoeliptiné , ostraunké,

nejcelejší, na líei roztraušen, na rubu hust šupinkami
hwzdowitými, tpytiwymi pokryté, 3" dlauhé, 2" širo-

ké ; kwty drobné, biié, na hroznech klasatjch, úžlabíc-

kovi-ych ', tyinek 10— 12; tobolky znící hrachu. VÍ^

Indii západní. Kwte w srpnu a záíí. 1|

.

Od n5ho pochází kiira Jinsknrilowá (Coriex Cascarilla"), ježto

k nám picJiází w kusech Cerwenaw hndýcb, koreDnýr.h a hork^rli,

obsahujících silici a pryskyici : co lék silný dráždící se potebuje.

L. leskly. G. nitens iSt/ar/z. C. syringaefnlius et argv-

rophyllus B. ct Kunfh. Listy písrditowejiié, zakoníte,
celé, na líci lysé, lesklé, na rubu drobnými šupinkami,

u prosted tekau prozranau a prowrtanau opatenými
pikryté a lesklém hrozny úzlabíkowé, pímé, listu krat-

ší. — [Na Jamaice a w Americe jižné.

Též od nelio pichází kra kaskarilowá.

L- paclima. C. Pseudochina Schidc. Diissíld. suppU

ó. t, 9. Stromek s wtwemi odstálými, bled popelavvý-

mi; rozhy hust luptaté; listy 2'íí—4" dlauhé, 1V2—
3'"

široké, wejité nebo slab srdité, tup zakoníte, pí-
celé nebo príwykrajowané, na rubu stíbrn luplaté

5

hrozny I — I' 2" dlauhé, mnohokwté, konené nebo
úzlabíkowé, na dolením dílu mající málo kwtw sa-

micích korunatých ; kalich uštvv wejitých , tupaun-

kých? plátky zdélí kalichu, vvajené, bílé, wo též lup-

taié. u wnitr slab chlupaté, po kraji brwiié, tyinek
10; nlky 3, mnohodílné? tobolka zakulatla, asi i"

weliká, luptaiá ; semena wajeaá, ern a žlut straka*

tá. — W Mexiku. Kwte \v lipnu. 5 •

Jelio kra, kopnlke (Cort<'X Copalke) zwaaá, priw;Vií se k

nám w kusech 1' dlauliýcli, swinutýcli, pod pokožkaii korkowit\ch žin-

taw poiieliiwýci), neprawidelug lirázdnatýdi, n wnitr špiuaw reza-

wýcli, zá|)arhii slab koenného, chuti píjemn liorké, asi jako kiira

kaskariiowá, pak štíplawé jako pertrámowá. Obsahuje též silici.

L. draíkrciv. C Draco Schltcht Strom, jehož wii.

chní dílowé, alespo z mládí, pikryti jsau plstí, slože-

oau z chlupw hwzdowltých, píluptowitých, dlauhých,

ídkých, snadn setitelných; listy srditowejité, zakon-

íte, nestejn chobolnatozubaté nebo píceié , ožilé, u
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zpotliny 2zlazé, na líci zelené, na rubu žlutaw zelené,

6—9" dlaiilic, i'/í—7" široké ano i wétší ; apíky tak-

též dlauhó, na konci mající 2 žlázy « jež jako íistowé

jsau ukryty pod plstí ; hrozny ocasowité, konené, pozdji
izlabíkowé, I—2" dlauhé, z ídkých klubek složené,

w jejichžto prostedku kwoly samicí ojedinlé; liste-

ny kopinaté, ostré, stechowité, drobné, prchawé; kalich

uštw podlauhlých, tupaunkých; tyinek 20—24; nMky
3, až dol 2dílné. — W Mexiku. Kwle w únoru. 5-

IMný jest sáwy co krew Cerwené, která zkfelinauc dáwá zpft-

sob drni krwe.

L. hibiA-kúlislt). C. hibiscifolius H. B% et Kunth.

Strom vvelmi podobný pedešlému; listy ale má 1' dlau-

hé, 10— 12" široké, wejité, dole hluboce srdité, roz-

dlené na lalokw 5, hrub a chobotnat zubatých, pí-
zakoniiých, hust a šed plsnatých. — W Kolumbii. 5*

L. krworonný. C sanguifluus //. li. ct Knntli. Též
podobný strom na 50' wysoký ; rozhy pílysé ; listy

wcjóilé, Slaloké, 1'/^' dlauhé, blanowilé, na líci lysé, na

rul)u hwzdowit šedochlupaté, se žlazama patrnýma
;

klasy konené, pak úÁlahíkovvé, štíhlé, 4" dlauhé; ka-

lichy wn blaw plsnaté: uštw wejitých, tupých, co

plátky podlauhlé, huatobrwité dlauhých. — Nad Ma-
raííhonem.

Ten a pedeSlý i^f. d^waji zpsob dral!! krwe.

Obojas. Godiaeum. Codichostrauch.

Kwly jednodomé. Kwty samci: Okw5lí dwojná-
s')bné : wnšné, 5dílné, wnitní ólupenné, bnrwcné, s to-

likéž žlázkami stídawé. Kwty samicí : Okwtí jedno-
duché, na patero klané. Cnlky 3, jednoduché. Tobolka
3kokusná.

O. pcfsfij. C chrysoslicton liiwiph A. t. 2ó. C va-

ricgatum Oken. Croton variejjatum Lin, Tsjcre raaram
lllurd. 6. t. Gl. Ke asi sáhovrý, pekrásný, oleandru
podobný; listy apíkaté, kopinaté, na pí dlauhé, 2"

.široké, nejcelejší, lysé, zelené, ryze skvvrnalé, starSí

wíce /clené, mladé zase wíce ryzé, takže z daleka wy-
lilíží, Jakuby poset byl zlatým kwítím ; kwly drobné,
l)i'lawé, na hroznech píowých, konených; tobolky
oorné, zwící hrachu ; semena jako jadérka winnkowá.
— Na Molukách, vv Indií wýchudaíi Koinín, Zapanu.
Kwle w írerwnu až do záí. \,

Jsau udrodky s IÍ5tfrii ?;crwenu a Ccrn? pe«istýin. HlawnC ep
l>otrebujc k oiJolicnf dwelí a- sod nic pi 8watl(ádi a rozdfla^ili sl:i-
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wnosteili; též pletau z nich wSnce a nosí rozliy w rukau jako u ^48
rosiiiarinii pi roziKlnýcIi píležitostecli k. p. pi pohbu swohodaúho
liliu. Pošleli kdo rozhu z nSho pkomp, znamepá to, že brzo jej

nawStíwí.

Obšakka. Rottleba. Rottlre,

Kwéty 1 — 2domé, na hroznech anebo klasech.
Okwlí jednoduché, dílné. Tyinky nitek nahjoe roz-
víených, dole píprostých. nlka 2— Sdílná, U wnit
pernal^. Tobolka o 3 kpltauscích Jgenienných.

O. barwískd. R. tincloria Roxb> t. 168. Ponnagan)
Rhccd. 5. t. 21. Strom slíhljf, 20— 30' zwýší? Ijsly eUp-
licnopodlauhlé, pbak ztenené, nejcelejší, dole 2žlaz^,

na riibi4 pýité, 6i'* dlauhé, 3'' široké; kwly drobné,
zelenawé, hroznné, dwojdpmé. — W íadii wjchQdní.
Kwte poád. 5«

Tobolky jsau inaukan Serwenau poprášeny, jíž na šarlatovfq
barwí, jakož í koenem, kterýž také pikládají na zhinožduiny

;

listy sniradlawé ale a owoce na uštknutí hadí.

MaukeS. Aleurit^s. Aleurites.

Kwety jednodomé. Okvvtí dwojnásobné : wnsné
3—Sdílné, wnitní ólupenné. Tyinky mnohé, jedno-
bratré, dole obklíené medníkem blaloným. Cnlky 3,

dwojdílné. Tobolka zbobulelá o 2—3 kokausoích.
M. Irojlaloíný. A. triloba Forsl. Lam. t, 79 (. Ca-

niirium Rumph 2. t. 58. Strom mírné wýsky, kmenu
tlustého; listy srdilQvyejité , na rubu pípomauené,
dole 2žlazé, mlaclší z mlká 3laloné, dosplejší príro-

haté, 6' dlauhé a tqlikéž širqké ; qpíky píowé ; kwéty
drobné, bílé, wonné ; tyinek 30; owoce wtší wlaského
oechu i s rubinau zelenawé, obyejn o 2 kokauscích s

ri^hinau twrdau, málo chutnau. — Na Molukách, Sun-
dách, Ceyionu, Qstrqwech pátelských. Kwte w záí a

íjnu. 5f
Jádca wylaupapá byw?e ppražQua dqbe cUutpají, akoli dráž-

dí a tžce se ztrawují. Roztluená a s bavylnau na tsto smíšená
a do stébel bambosowýHi nacpaná slauží wfib^c ke swícen, akoli
smrdí ; též wytlaený z nich olej k maštení jídel a k pálení slauží.

Díwí kruchó, neužitené, roní žlutawau pryskyici, jižto žwýkají.

M. lakonosnij. A. laccifera Willd. Croton lacciferum

Lb\. Plmk t. 688. Ricinoides aromatica Biirm. zeyl. t. 91.

Halceus terrestris Rumph 3. t, 127. Sitrmek 8—12' wy-
soký nebo wyšší ; rozhy šerpiwé ; listy srdcitowejité,

ostré, zaubkowané, na rubu píplsnaté, dole i^kolika



I3i9

žlázami nožinatými opatené, 6" dlauhé ; apíky dlauhé;

kwly bílé na hroznech ; tobolky zwící pepe erného,
zakulatlé, srstnaté. —^ Na Molukách, w Indii wýchodní. 5 •

WSecky díly jelio jsaii koenné ; z úžlabíek rozhowý<"l> anebo
u wýDikii listTiw prýští se pepkná laka na zpsob drobných perel

anebo pupenciiw. Ceyloníné potebuji t^ lt(kii k potírání stenek a

jÍDýclí náadí. Též dáwají ji do ^oskn peCetního ili §panielskélio

jenž jest lepší nežli siaujský a peguanský, který se zplozuje ušknu-
tím jist^lio hinyzu^

Mastboro. Elaeococcus.

Kwty jednodomé. Okwelí dvvojnásobné : wnéšné,
2

—

3dilné, wnilní ólupenné. Tyinek mnoho jednobra-

tr}ch. lilizny 3 — 5, píísedawé, na dwé klané. Plod
dužnatowláknalý, o 3— 5 kokauscích*

M. braduwinalá. E. verrucosus Adr, Jass. euph.

(. 11. Dryandra cordata T/iunb. jap- t, 2T. Ahrasin.

Strom G' wysoký a vvyšší ; kož hustý ; vozhy lysé, oblé,

pahrbekaini poseté, dewnaté ; listy weliké, rozlrause-

né a obbližné zpsob wrcholíku dlající a jakoby na
kolínkách peslonéné, apíkaté, pílysé, srdité, ostro, ho-
ení nejcelejší, dolcní tnnohcin wétsí, skoro wisící, 3ro-

bé ; na konci apíku 2 žlázy; kwóty samí na laté ko-

nené: hlawní její wtwe socháte nebo roitrojené ?

okwtí wnéšné 7. ušliv 2—'3, wejitých, ostrých, mno-
hem kratší nežli lupeny okwélí ^vnitního žlutawého z

iupenúw á, wejitopodlauhlých , nehetnatých, rozlože-
ných dílem i poddutých složeného ? tyinky kratší o-
kwélí wniíního ; kwéty samicí na stopkách jednoduchých,
pekrátkých ; okwétí jako sanací ; wajcník krátký, kulo-

watý, píhomolowítý 5 tobolka wejcowilá o 3, anobrž i

o 4 a Q kokausoích, obsahujících po semene welikém,
olejnaK^iií. — iNa Žapanu, sází se též na Mauricii.

Ze semen wytlaCují olej, jea2 na Žapaua slowe muylbu, na
Mauricii /mí/ dc hvis.

M. pokosltuj, E. Vernicia Adr. Jass. Strotn ztepilý,

s wtwemi wzstaupawými ; listy písrdilé, zakoníte, e-
abaté, lysé, dole 2žlazé, apíkaté, roztrausené ? kwély
mnohé na hroznech konených, bílé? plod mírné we-
liký, bradawinatý. —. Na chlumech w Kociníné a Cí-

ne. 3.
Díwi neliodí se ke atawSuí. Z jader dobýwajf oleje mnoho

žhitúlio, lepkélio, prozraCitúlio, nahustlólio. \U\\i natírají dfwí a
pifttno, aby trwanliwú bylo we wzdnchn a deSti. MííHiají jej také s

pr,iw)(n pokosteni, aby zidnul a snadnji natírati se dal. Ole] (ea
uuli^dí ttc k piiltjuí, joiio brzo wyblekuje a rydílu hoí.
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Amda. Anda. Anda.

Kvvty jednodomé. Okwtí dwojnásobné: wnešné
zwonkowité, ózubé ; wnítnií o lupenecli 5, krátce nehei-
nalých , s tolikéž žlázkaini slídawých. Tyinek 8,

jíídnobratrých, jichž 3 wnitní delší. Cnlka na vé
klaná, bliren zubatých. Plod dužnatý, o 2 pau/.drách
Isemenných.

A. brasUská. A. Gonriesii Adr. Juss. Au^. Sf, HíU.
pl. lis. t. 54. 55. Anda Marcgr. t. 110. Piso t. 148. Strom
ztepilý? díwí lehké, haubowaté; listy obblížné, roz-

traušené na koncech rozhovvých
, prslnaié, zptné

:

h'stky eliptioné, 6" dlauhé, nejcelejší, lesklé ; apíky tak-

též dlauhé, na konci dwojžlazé; kwty obojího pohlawf
na spolené lat; plod zwící citr»nu w rubiné zelené;

oech twrdý, zwící malého jablka, 2pauzdry, nahoe 2-

dérý ; semena kaštanm podobná. — W Brasilii podlé
n)oe. Kwle w lipnu a srpnu 5*

Semena jsau sladká, stiadnP ale poíSišujf, s cakrem waená
ale infrnSjf. Olej z nich k swfcení a natírání tla ; rychle wysý-
chá a tudyž malénm užiteriný. Kuliina do wody uwržená oinaiuuje

ryby
; praženau užíwají proti bhawkám.

Tryskowec. Mabea. Mabea.

Kwty jednodomé. Kwty samci : Okwtí Szubé.
Tyinek 9— 12, z okwtí vvyniklých, prostých. Kwty
samicí: Okwtí ózubé. Cnlka dlauhá. Blizny 3. To-
bolka o 3 kokauscich isemenných.

7'. obecný. M. Piriri AubL t. 33i. /. I. Lam. t. 773.

/. 1. Bois a calumet. Strmek 5— (i' wysoký, a (>" w
prmru tlustý; kra popelawá, poranni nmoho mlé-

ka roní; rozííy šplíhají se po strom-ch blízkých; Ušty

stídawé, pekrátce apíkaté, wejitopodlaiihlé, náhle za-

koníte, tupé, na rubu blawé, 3" dlauhé, I" široké

;

kwty na hroznech dlauhých, pímých, konených ; kw-
ty samicí dole, samí nahoe ; oboje podepené dole

žlázkama a listeny šupinowitými : tyinky nitek pre-

krátkých ; tobolka 3hraná , zwící winnky. jejíž krka
brzo wysýchá a se slupujíc zstawuje kokausky devv-

naté. — W Guian podlé ek. 5*

Z tenkých sniítkw dlají Negrowé a Kreolowé trysky k
dyink áin.
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Podadí S.

SMUTSO iriTÉ. PilVLL \L\THEAE.

Smutek.. Phvllasithus: Piiyllanthus.

Kwly jednodomé, ídko dnojdomé. Okwtf 5

—

Gilílné. Ilódidla a plodidla obklíená yJázkami 5 — (>

anebo krubem ilá/.naiým, .— (llalonyni. Kwty samí'.

Tvinkv 3, nitek w slaupcc srost lýeb. Kwoty samici:

Biizny 3, na dwé klané, sedawé nebo na krátké nelce.
Tobolka o 3 kokauscícb 2semenn>cb.

S. srpald. P. lalcatus Sivartz. Pbyllantbus amorica-

nus Comm. hort. 1. t. 102. Caftsb. 2. /. 26. Ke ó — G'

wysoký nebo wyšsí, lysý; rozby pímé, wzlyí^né, oblé;

rozžiky stídawé, listowit rozšíené, óárkowilokopinaté,

píkosowité, obdúln zejkowané, obak teníkými žebér-

ky úkosn árkowané, u wýniku podepené palistcin

niá/(lro\vitým, bndým, oasto na dwé klaným, šídlowi-

lym ; kwély we wraubcícb obyeejn po swazcíeb wy-

niklé, co krcw ocrwané, samicí déleji stopkalé nežli

samí? wajeoQÍk krauzkem zejkovyaným obklíený. —
iNa Ostrowecb babamskýcb, odtud na Antily a Rlaskarc-

ny pesazený. Kwétc w lipnu až do prosince, fi.
K.er len pripomínaifrí nám kapinice bezlisté listowitfc rozšfe-

II Jeli rozeli u n;is w lii-ijaecU asto se naikytiije. We wlasti pote-
buje se k puzen( inoCe.

S. (llauholislá. P. ceramicus Pcrs. Xylophylla lon-

^ifolia Lin. Xylophyilo!? ceramica flumpk 7. /. 12. Ke
mírný ; kmen lysý> oblý, bladký, asi ztlau.ští ramena

;

rozliv stídawé, pemnobé, tuhé, tyrhrané, po branách

pikídlató ; rozziky stíídawé, listowiié, rozšíené, asi l'

dl.-iuhé i delší, sotwa (i'" široké, tuhé, árkowilé, noj-

obdálnji zubaté; kwéiy zo wraubkíiw wy nikle, crwe-
né, obojaké, o ó uštech tupých, slálýcln tobolka po-

dluhowatá, zakulatr'lá, jako bobule wawínu bobkowého,
tvvrdá, zelená; semena wejitopodluhowatá. — N'a wy-

sokých vvTŠích a skalách zimawých w Indii w^-

chodní. \.
Plo<Jy její otrowiijí psy.

S. hrnsiblid. P. brasilicnsis Poir, P. conami Sirarfz.

Conami brasiliensis Jii/fL I. 3n4. Kei' 6— 8' wysoký;

kúra nerowná, zelená ; wtwc rozdlené na ro/hy ten-

ké, prodlužené, smáknuté, rozestené ; listy slídawé,

npíkaté, lysé, celé, bledé zelené, wojilé, záokrauhlé,

piísrdité, ostré; rapíky krátké; paiisty stínc, pe-
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drobné; kwoly užlabíkowé
,
pedrobné, stopkami ni?

owilýnii podepené, píokqliuené, dole opatené listo-

py záokrauhlýnii ; okwlí o 6 uštech zelenawých, o-

sirých ; wajeník obklíený G žlázkami drobnými, tu-r

pými ; tobolka o 3 kokauscích. — W Indii západní a Bra-

siUi- 'ft,'

We vvlastí slowe Iconnmi jako wsecky rostliny, jež slaiiží K
onmení ryb. K toimi cíli rozliy listnaté se roztlukau a do wody
VWrh^ii. Ke kvyt^ucí nei)jema zajiáclíá.

S. krusinowá. P. rhamnoides Rctz, Rhamnus zejla?

nicus Barm. zeijl. t, 88. Frulex indicus Breifn. 3- 1. 4.

Kmen lysý, piídewnatý ; rozhy autlé, stídawé, polo-

oblé; listy nejcelejší, mírn weliké, wejité, obak tur

paunké a lysé ;
palisty krátké, zakoníte, prchawé ; kw-

ty ojedinlé, úžlabíckowé, dolení podwojné, samí, ho-

í-ení ojedinélé, sai^iií; stopky pedlauhé ; okwétí samicí

yaté i tobolka zwící jalowce i jemu podobná. — W In-

dii wýchodní. Kwte w lípnu a srpnu. '5.«

W Indii wýdiodní potebuje se ku hnání na mo.

S. mnohokwHá. P. multiflorus Ifilld. Ke wtwí
pblých, dewnatých, l^ndých, ztlaušlí asi brka husího ;

smítky smaknutínké, pýité; rozhy príoblé, drobnikým
pýím porostlé, nesaucí qsi 7— 17 listw dwojadých,
stídawých, '/V dlauhých anebo menších, podlauhlých,

pbak raáio zaužených , nkdy také záokrauhlených,

uždycky lysých
; palisty árkowitošídlowité, mázdrowité,

pímé, pitlaené ; kwty úžlabíckowé, stopeonaté, po 3

•— (). — W Indii wýchodní. Kwle poád. \*
Užíw4 se jako pedešlá.

i.9. hilá. P. Niruri Lm. Urinaria indica Barm zeyl, c.

9l3. J\ 2. Herba moeroris alba. Ramph 6. t» 17. y". 1.

Kirganeli llhccd. IQ. t. Iq. Zelina koene bílého, mrcasa-

lého, nedlauhého; lodyha 2' wysol^á, pímá, odstále w-
levvnatá, oblá, píhranatá, jako ostatek lysá; listy na

rozžikách stiídawé, nejkratšeji apíkaté, sotwa 4" dlaur

bé, eliptiné, obak tupé, na líci žlutozelené, na ri^bu siwé,

na kanci nkdy wykrojené ; palisty ii každého listu 2,

drobniké, z dolejška wejitého šídlowité ; takowé též

palisty u wýniku rozeh; kwty drobniké, bílé, úžlabíc-

kowé na rozhách, dolení pídwojatné, samí hoení
oiedinlé, samicí wšecky na stopkách apiku asi 2krát

delších, nií ; ušty qkwtovvé wajené , tupé ; tobol-

ky zakulatlé, zwící hoiného semena, hndé, nejdro-

bnji bradawinaté. — W Indii wýchodní. Kwte po-

ád. O.
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Kqeoe horkého u2{wa]( proti auplawici a ilanteoici / naf že-

ne na moC, též i hojí rány a wedy. Dlají z nati laskawec, je-

hož ženy a dCwy pijí. WCtwe dííwe žrecem swCcenau zastrkují za
uSi, a otírají twár kaSÍ z roztluených aeiiieQ. Pošleli kdo wtew
té rostliny nukoinu, znamená to, že jest smiiten.

S. moopudný. P. Urinaria Lin. Lam. t. 756. f. 2.

Ilerba moeroris rubra Ramph 6. t. 17. /. 2. Tsieru-Kir-

ganeili lihcal. 10. t. 16- Zelina; koen jednoduchý, kolt

nio wnikajíoí ; lodyha píowá, Ij^á, píbrázdowaná, ob-

lá, pímá anebo wzstaupawá ; rozhy oblé, na stran
swrchní od listu k listu brázdau znamenané; listy dvvoj-

adi', stídawé, obblížné, ^W' dlauhé, záokrauhlowejiló,
oslraunké ; kwty úžlabíl^owé , s.Tmí nahromadné,
písedawé w dolení<;h úžlabípkác|i a podepené listeny

blanowitými, ojedinlými; kwty samici w hoejších úžla-

bíkách ojedinlé, nejkralšeji stopkatc, <v6tší samích

;

okwtí uštw 5 drobných, záokrauhlých ; tobolky drobr
níkó. — \V Indii wýchq^ní q na Burbonu ostrowu.

Iwle poád. Q.
Žeoe na uioC, a tndy w diorQt)&di užiteSqá, kdežto poteha

mo wyliáDti.

Oméka. Kibganklia. Kibganblib.

Kwgly jednodomé. Okwtí Sdílné. Zlázek 5, do-
Ipnícl). Tyinky Ibratré, na slaupci neprawideln roz-

dlené; praštjíky 2pau7.dré, poboní a konené. Blízr

ny 3— G. Tobolka zbobulelá, 3pauzdrá : pauzder 3se-
mennych.

O. pnncnxká. K. virginca Adr. Juss. ciiph. f. \. Phylr
lanthus Kirginclia JVilld. Kei wétwc oblé, hndokoré ;

listy stídawé, po 2— i z jednoho místa wyniklé ili

chomáené, árkowitokopinaté, ostré, dole zaužcné, 4'"

dlauhé; ro/.hy smáknuté, pýité ; kwty í^ — 7 pospolu z

iižlabíek listow^ch wynikají na stopkách wláskowitých

;

lv)bolka zbobulelá, zwící deíitlice.—?Na Burbonu ostrowu.

OjAzADÁK. KmRLICA. MvRORi^LANBSHAUM.

Kwéty jednodomé. Okwtí Gdílné. Tyinky jedno*
hralré, na k<mci ápidlaté, na zádech prasníky nesauoi.
Caélky 8 sochalé. Tobolka pcckowicowitá o 3 kokaus*
cích 2semenných.

A", ohrcn,). K. oflKcinalis Garrla. t. 108. /. 2. Phyl-
Itnlhus Rmblica Lm. Plcnk t. (5ÓÍ). Myrobalanus Kmblica
Itawpk 1. t. I. mak. t. 400. [Nelica maram Uhud. 1. 1.

38. jtrum 20— 30' wysokýí wlwc a rozhy stídawé.
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poslední ponaerwcnulé, pýíckowam'' , flwojradp? listy

dwojadé, strídawé, liustó , píárkowité, lysé, asi
3"'

dlauhé, ostraunk', písedawé, dole opatené palistonia

podrohnýíiia, wojitýma, ostrýma; kwty úžlabírkowé,
nalilauené, drol)né, z orwena bílé na prekrátkych
stopkácli; okwtí o 5 uštecli pekrátkýcli, záokrauh-
lých

;
plod zwíeí dubnky o G clilopnch; semena b-

lawá, hranatá. — W indii wýchodní. Kwte w beznu
až do srpna. 5-

We wlasti slaužf owocc nezralé t wyji"tláw:'iiií kozí a diánf
inkaustii ; zralé ina)c dužtiiiiu Cerwenaii jedí; též siiíené, oSyCejn
do cukru zadClané, dowážejí se do lív.ropy (inyrokilany sediwé) ;

též do soli naložené pfidáwaií «« k rozdíln}'in peP.eníin. ZwaFenina
z nezralélio owoce slauží k upewnní dásní, též proti auplawici, ja-

kož i Jisty a k-wEty.

KoxAURBK. IMeLANTiiBSA. ÍMaochbnlp.inrn.

Kwty jedno- nebo dwojdotné , ojedinlé nebo
hromadné. Kwéty samí: okwtí fílaloné; bii/>ny 3.

Tobolka pízbobulelá, o •{ kokanscích 2semenných.
A', podiaiihlolistij. M. ovalifolia Kostel. Katau íNiruri

Rhccd. 5. f, 4i. Strmek kowitý ; listy stídawé, dwoj-

adé na rozhách píowýca, okrauhlowejité, palené

;

kwty drobné, Cerwenawé, samí po tech, samicí oje-

dinlé, podúžlabíkowé ; tobolky wétší hrachu, cerwe-
nawé, pak modraw erné, — iNa Malabaru we wlhkém
písku. Kwte poád. '^.

Zwaeninan listní kloktají se k upewnní zubiiw; z kry ko«
enowé a pepe dlají nápoj proti zasliznatuní žalúdka; ze wšech
díliiw kaupcl proti dnám.

K. zasfem). M. retusa Kostci. Pein Niruri Rhecd.

.'). t. 43. Strmek Í3stewíný, blawokorý, s wetweoii

rownowážnými a rozhami, na nichž rozpostaweny listy

dwojadé, stídawé, wejité, tupé, palené; kwty drob-
né, ojedinlé, zelenawé ; tobolky okwtím obklíené, w
hoeních džiabíkách umístné, co lískowý oech weliké,

zakulatlé, Shrané, cerwenawé, dužninau sladkau ob-

klíené. — INa Malabaru. Kwte w posuše. 5*
Koen cerwenawý, sinradlawý a trpký, jakož i listy a plody

waí s pepem erným a zwareninn j)ijí proti kašli a dusnosti ; listy

a kuru pikládají na otoky, aby uzrály; z kry, mléka, medu a mi-
sla shotowují mast proti zapálení plic.

Šerijn. Chíytia. CluytIe.

Kwty dwojdomé. Okwclí dwcjnásobné : wnšné
sdílné, wnilní ólupcnné. Žlázek T), dole s píwsky
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slíídawé. Tyinky srostlé w slaupec niowitý, pod je-

hož koncem prašníky. CnMky 3, dwojdílne. Tobolka
o 3 knkausckh; semena s bradawicí u pupku.

Š. jídowalá. C. collina liojib* t. 1 09. Malý strom
;

listy stridawé, apikalé, cliptiné, tupé nebo wykrojené,
lysé, lesklé, pldruhapalcnó ; kwely úžlabíckowé, po-
Uojné, mnohomanželné ; tobolka zwící niuskatowé kl-
ky. — W Indii wýchodní na kopcích. Kwte w srpnu a
záí. 5*

Kiirka a skoápka (obolkowé jsau prudký jed. Diíwí erwiin-
wé| pretwrdé, wlini wáženo.

Krápkl. Bkiedelia. Bkiedelie.

Kwty jednodomé. Okwli duojnásobné: \vnt\sné

na patero klané, wnitní ólupcnné, drobaunké. Tvin-
ky dole srostlé a terem fliobolnal}'m obklíené. níl-
ky 2, na dwé klané. Tobolka /l)obuielá , 2pauzdrá,
pauzder 2--, pometáním isemenných.

A'. Irnald. B. spin osa If^illd. Cluytia spin osa Uoxb.
t. 172. Ke pímý ; wtwc starší trny ídkými ozbroje-
né ; listy wejité, nejcelejší, dole zaužené, na konci
ostré, dosplé lysé, mladé ua rubu piíplsnaté ; k\ví«ty

klubené, úilabíkowé nebo na klasech klubenatych,
úžlabíkovvycb, strídawycb ; ovvoce erné, zwící brachu.— W Indii wychodní. Kwete w |)líšti, obzwlášté w
lipnu. 5-

Dob)t«-k rúil žere Její bruiíCÍ, kteréž také hlísty wj|)H7,iije. Dhf-

wí twrdélio weliiii sobS wážf.

HoMftLiNRc. Abdp.achnb. Akdraciihk.

Kwly jednodou)é. Kwély xaníí : Okweli dwojná-
sobnd : wn.sné rjdílné, wniiraí fílupcnné, asto s mc-
zlné postavvcnými šupinami. Tyinky (.")) na kyptu nélko-
wém srostlé. Kwty sainicl :• Okwélí jednoduché, .Sdílné.

Cnelky 3, na dwé klané. Tobolka o 3 kokauscích '2s-
menných.

//. polrojmdi.itij. A. Iriiolinla Horh. Strom ztepilý,

rychle rosiaucí ; kúra hladká, tmaw zhnda zelená;
wtwc mnohé, rozekíité, dlají koš husiý, wejcowiiýi
listy apíkaté, trojené, lyse : lístky na tapícich krati-
kých, zlábkowitých, podlauhlé, dlauze zakoníte, pilo-

wané, 4— (;" dlauhé; f>alisly blanowilé, prchawé ; palist-

ky píedrohné, nilowiié, prchawé a po sob zústawujícl
šrám crny, žlazowií) ; kvvéíy I — 2domé } sanií na íaio
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iižlabíkowé, co lisly dlailhé ; kwty samicí ojedinle,
wšecky zelenaw žlulé ; kalich lupenw okrauhlých, pod-
dutých, rozložených ; koruna iádná ; nélky 3, jedno-

duché
;
plod pb wehku bobuli podobný, zwící malé wi-

šné, zakulatélý. — W Indii wýchodní. Kwie w únoríi

a beznu. 5 •

Owoce welini jedowaté.

Pdpkowec. Omphaleá.

kwly jédnodoméi Kwly samí: Okwtí 4dílnr.

Médnik dužnalý, kraužkowilý. Tyinky 2— 3, srostlé w
slaupec. Kwty samicí: Okwtí 4dílné. Cnlka nejkratší

;

blizna na tré klaná. Tobolka dužnatá, o 3 kokauscích
Isemenných.

P. šplihawý. O. díandra Lin. Aubl. t. 328. Lam. i.

Ih^. fi 1. O. codata Sivartz. Ke dole zllauští stehna,

wtwi po stOr.iowí až riahorii šplihdjíeícll se a odtud
dol vvisících až ria zemi ; listy Stídawé, apíkalé, lysé,

si-dité, ostré, celé, na rubtl huaté ; palisty 2 drobné,
koptnaté, padawé u dola rapíkú, žlázy dwé na jeho

konci ; kwty úžlábíkowé, drobné, zelenavvé, stopenaí
téy ia hroznech ptí ozhách rozpostawné á listeny

lysými, kopiiatýmij tupými ; kwty sanlí slojí nahoe
na každém hroznu ; okwlí z uštw 4 záokaúhlých,
poddatých, dužriatých, jichžto dwa stiné wtší píkrý-
wají po 1 pfašníku ržowém z tílka dužriafého Vynik-
lém ; kwty sdmi mají wajeník zakulatlý, 3brázdý

;

plod dužnatý, zakulatlý, 5" tlustý, žíutý, o á puzdrách
Isemenných; semena zaobalená w hmotu mkkau wlá-

knatau, a pak slupku hndau, twrdau, kruchau ; jádro
biléí — VV Indii západní, Guian, podlé moe '^.

Z poranných wtwí teCe sfáwa hojná, istá, prozra^itá, bez-
dnitná, |)látno pósk\<rruujícf. Zwarenina z listí slauží k istní ran
A wedw stílrých. Jádro jest bélo, pewno, krucho, olejnato a chutnó
jako naše mandle ; kdo chce Je jísfi, powitien wylaiipaauti kel, který

áiln na stolici žene.

P. oechóiiiý. O. triandra Lin. Ímití. i. 7S3. /. 2.

Bot. iab. t. 519. O mucifera Swarlz. oisettier. Slromi

ztepilý, 20 — 40stewíný ; listy roztraušené, stídawé,
nejlysejší, podlauhlé, tupé, nejcelejší ,

8-^10' dlaiíhé,

bled zelené, dole 2žlazé ; kwty na hroznech 2stre-

wíných, díwe pímých, pák wisících, zelenav^^é; kwty
sanií o 5 uštech, jichž 3 wtší barwené, pd kraji máz-
drowité, we dn mající kraužek dužnatý, nachowý;
prašníky 3 ; wajeník podluhowatý ; blizna na tré klaná,
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scdawá ; tobolka žbobuleláj wisítf, zakulatolá , Spa^ž-

drá ; semena wc slupce zlutawé. — iNa DomingU. K\Vf'i

te w kwmu až do lipna. 5-
Jádra jsaii laliodhejší njlfepílio óetliu lískowélio a íud)*

jsaii wfibec oblíbeha. Olej ± nich potebuje se jciko inandlowÝ. Sfáwa

z wtwí istá Úú wzdiichu erná, á íiidýž slaii/^ k znameOání prádla.

BLumaor. Cicca. Cicca.

Kwly jednodoro^. Kwly samí : Okvvtí 4lupennf'.

Tyinky 3 ; a tolikéž žláz. Kvvéty samu/' : Okuélí 4lu-

penné. CnMky A—h. Tobolka zdužnal&lá, o 4 —5 ko-

kausCíclí ndpukajícícb.

/?. hroznatý. C. distycha Lin. Lam. i. 7.M. /. I.

Avcrboa acida Lin. Phyllanlluis longifolius Jacq. schoenb.

/. 194. Ncli poli fíhceil. 3. f. 47. '18. Clieramela Hump/i

7. í. 33. /. 2. Strmek 8—10' zwýší, sotvta zllaujjtí sleb-

na, blokofý, iidodew}'-, jakož i koen mlékem prud-
kým naplnný { listy stíídawé j aplkaié , sudopccné,
12— 2(7jaFiné : lístky na pekrátkýrh rapíccich wcicité;

zakoniti', lysó ; kwtv pedrobné, žlula^vé nebo íTwe-
nawé, na liroznecb jenodachýcb, pobonich, slrbau-

lenó, stopekowané, wonné; owoce jako malé wišn, O

—8brá7-dé, zelenawé, proswílawé, s dužninaii šlawna-

tau, asi slíwowé podobnau, žluíawau, náwinnau, labod-

nau. — W Indii wýchodní, kdežto i wiibec se sází;

Poád kwtc. 5 •

Owoce vfil)ec olilíbené jídá se siirowú se solí, s cnkreiii k

iji, do octa naložené anebo udušené w pecíj widycky ke wzbuzeiif

chuti ; koen žene ua stolici a li&t( na pot.

^odr•adí Ú.

ZlMOSTRAZOJriTÉ. BUXEAE.

Zimostráz. Buxua. BttHSBAiiMi

Kwety jednodomé. Okwtí 4!upenné. Kwty samí
podepené listenem. Tyinky 4, proste, okolo zakrsa^
lélío peslikii postawené. K^céty samicí : ojedinlé, néko'
Ijka samimi obklíené ; dole 3 listeny podepené.
Cnlky 3, krátké, s t)liznami jcdnoducbými, poboními^
ponkud žlHbkowiiymi. Tobolka o 3 kokauscícli w zo-

ban prodlaužcnýcb, 2semennýrb, pukuním 2zobau^cli.

Z. obecný. \\. sempervirens Lin. Plenk í. GGí, Scitk,

287. Buxua Blaii: 1. 19G. Puspaii Mat. Háj, ÓO. —
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JVcl. 58. C. Ker .lucbo strmek wzdy zelený, 10— 18'

wysoký ; ktnen jeho stáim zatoily ; rozhy pílyrhra-
né ; listy siiío, vvejcilopodlaulilé, tupé nebo wykroje-

né, nejcelejší, kožowité, lesklé, na líei tmaw zelené, na
rubu bledé, pokrátkorapíkaté ; apíky brwiié ; strbau*

ly úžlabíkovvé, 8— I2kwlé, žlutawé; prašníky wcjitoste-
lowité ; tobolka obwejcowitá, bndoerná, semena podlau-
hlá, "íhraná, erná. — [Na pahrbcích a kopcích wýslun-.

ných w Levvant a Ewrop jižné. Kwéte w dubnu a

kwtnu. \ .

Nkolikero odrodkiiw: «) mtjrtoUslý fmyrtifolia), listw elíptiS-

iiopodlaulilýcli"; ^) úzkolislý (angustifolia), listuw ko))inatvcli í y) fcr-

Inlij (sulfriiticosa), sotwa 1— 2' wysoký listu drobnélio asto ob-

wejCitého nel)o záokraulilého.

Celá rostlina smrdí, chutná Iioce a poPiífiiie ; šihalowé dá-

wají listy do piwa místo chmele. Dríwí twrdé pedrohného wlákna
hlede žluté (buksowé, busowé) drulidy w léka-stYv se potehowalo,
nyní zstaweno saustriižníkfnu a hotowiteKim nástrojiiw hudei)ních

dutých. Odrodkem krlatým obrubowaly se ráhonky w zahradách.

ád 183.

KOPIWOWITÉ VllTWEAE.

Okwélí prosté nebo nejdoleji s wajeníkem srostlé,

obyejn 4dílné, (samicí) nerozdlené, nkdy šupinau
dosazené, nkdy docela žádné; ušty \v paupti obyej-
n stechowité. Tyinek ze dna okwfowého wyniklycli

obyejn co ušliisv a proti uštm postawených. Wajenik
Ipauzdrý, o wajeku ojedinlém, kolmo stojícím anebo
wisícím. Cnlky 2 nebo I, obyejn na dwé klaná.

Plod; holénka anebo mošnika, obyejn nepukawé,
nahé nebo okvvetím stálým zastené anebo do zdužnlé-
ho lžka ponoené. Semeno s bílkem anebo bez nho.
Kel rowný, ídko prohnutý nebo zkrauceny, koínek
wzhru nebo dol obrácený ili zástediwý.

Stromy, ke, byliny a zeliny. Listy stiCué nebo strídawé, je-

dnoduclíé, celé nebo dlariitoseCné, lalocnaté, obyejn pilowané ne-
bo zubaté, s palisty nebo bez nich Kwty mnohoDKinželné, jedno-
dwojdomé, latné, klasené, strbaulené. nkdy zákrowfMn zastené, jin-

ilá na ježil rozšíené, ploclié, proliiubené nelio zawené.
Kád ten sestúwá asi z 710 rodu (34—39 pokoleních), jichž

neiwtší díl pináleží koninám nieziohratuíkowjm, menší jest

w mírném podnebí, anobrž nkteré pfekroiijí kruh sewerotonowý'
Nkteré jsau naplnny šCawau mlékowitau, jiné prvvkem hokým, jiué
zas« mámiwýui, jiné opt srstoaté jsau žahadly, jichžto sfáwa jest

prudká a Iptawit; takže co nebezpené jedy psobí; jiných šfáwa
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mírní, khrn a li.>ty w lákrtstwí »« iižíwrijí. Listy jinoch jtnlí se co

Zuleiiiitrt, :mo i owoco nmoliyrli (okwíí zdiiZnló nebo jPžla 7.wPt2c»

nó) slaitží potravvaii. t)il ilckterýcii l\ko autlé užfw.'» se ku pedeMÍ,
tkuoí a dlání papíru. Jiné koaeo žlutinaa barwírstwí prospíwají.

Hozdéhije se na patero podadí t

1. ZAHAlFKOfyiTÉ. Nemlénaté. Kel rowný vfr

bilku zawený.

2. CmíELOJrnÉ, Nemltínalé. Kel kiwý nebo
zkrauccný.

3. SMOKirOOfriTÉ. Mlénal(i. Kel kiwý w
bílku.

4. CHLEBOmmrÉ. Mlénalé. Kel bezbíled*

ný, rowný, pekocený nebo koínkem k obplodí stn-
ujícím.

b. rVODOKLENOJPITE, Nemlénalé. Kel w bílku

rowný. pímý.

Podadí 1.

ŽAHAJrKOTriTÉ. URTICEAE (verae).

DRiíawbc. Paribtaria. GlAskradt.

Kwty mnohomanželné, w pokrywce. Kwoty obo-
jakó : Okwtí 4dílnd. Tyinky 4 s nilkíímí zpružnýmí.
Wajcník bliznau šticotviiau ukonený. Kwly snin>'

ii a samiil : Okwótí korunowité, irubkowllé, 'izubé.

Mošnika okuitím zastená.

D. obecný. P. ofllrinalis Lir\. fl. don. t. b2l. Schk,

1. 37(). Hnyn. 5. t. 12. Den a noc Mal. Haj. 333. b. Den
a noc ili »klcnní bylina Mat. Wcl. 103. C. Slílicc,

zlobíce, baucliawcek. Koen ozimý wypauští nkolik
lodvh tenkých, V % uysokých, pímých, nahoe woiew*
nalých, hranal^ch. pýilýcli ; listy slídauó, kopinatopo*

(llaiihléj dole oslr^, nahoe dlauzc zakoníte, tupé, ohak
ncjhustšinii. nejdrobnt-jAímí a mkkými bradawikami
poseté, obak «(')ilé, nejcelejší, 3" dlauhé, i*// široké;

apíky zdélí Ieiiny lisiowé } strhauly uilabíkowé, roz*

snchalé, pokrywk.iu z 2— 3 lupenw složenau opatena,
sestáwají z jednoho kwtu samiího a nkolika oboja*

kýoh, ježto wšecky jsau drobné, zelcnawí^ ; niošnika z

kwtu samiího oboná, skoro jehlalcowitá. — Ma zdech
a ruminách w Ewrop. Kweto w beznu a dubnu.

86
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Znamenitá rostlina (iráiliwostf swýcli tyinek, jež za Casn
ziirodKowání dotknuté jehlan rozwirují okwtí, Si>1o1id:;u a z pra^ní-
kw wyinršují pel.

Nat obsahuje sanytr ili ledek a síru, a polebowala se jindá
k hnání na mo i na rány a wedy.

•P ifl-WOl i*>
KOPIWA. UrTICA. P}e99BL.

Kwéty jedno- nebo clwo)doiné* Kwty iami

:

Okwtí 4— ódílnr. Tyinky diwe wehnulé, za rozwlí
zpružn se podhybující. Kwl samicí : Okwtí 2— idíl-

né nebo toliku lupenné. Biizna sedav«á, blawikoAvitá,
šietcowílá nebo niowilá. Holénka okwlím (obyejné
zwadlým) obklíená.

K. žáhawha. U. dioica hin. fl. dan. t. 116. Blak. 1.

12. Kopiwa li. Mat. Háj. 340. Obecná, páliwá, kopiwa
wlší. Mnf. Wel. 408. C Kopiwa wélší, žábawka. prbla-

wa, prbbnka. Koen mnolioletý oddcnku plaziwého » lo«

dyba pímá, 2

—

\' wysoká nebo wy.šší, 4bi'aná, jedno-
ducbá, jakož i listy a weiwiky latowé, pvilá a zabudli*

lá ; listy stiné, apíkalé, sidilowejité nebo po-
dlaublé, zakoníte, hrubé pilowané, obyejn se zubem
koneným prodlauženým ; palisly podiaublo- nebo ár-
kowitokopinalé, ostré, prchawé ; kwélv dwojdonié, sir-

baulené, na latách iižlabíkowých odwislých, delších a-
píku. — Podlé cest, plotw, zdí, w lesech, na mísiccli

newzdlaných po Ewrop celé, Aiii a Americe sewerné.
Kwele w éerwnu až do záí. "4-.

Wftiiec známo, že siln žahá. Mladé pazaušky tn a onde se

jedí jako špinák anelio zelí, a jsau prý welmi diutné ; u nás je dáwají
liaiisatin rozsekané Z lod)li dol)ýwá se jako z konop wlákno, z
iiMiuž dlají prfi^i a plátno kopiwowé, ježto poslední též sluw>^ ko-

pViivka. W lékastwí nkdy žáhawkaii mrskají zkíepenlé aiidy. Šfáwu
wytlaenaii jakož i s<Miieno sjírostý lid proti rozdilnym rhorotiátii nž-
wá. Semena (seiniiia urticac mnjoris) olejnatá též se pntreitowala.

K. obecná. \]. urens Lin. Fl. dan. 1. 13 9. Plmk. /.

12. Kopiwa II. Mat. Háj. 350. b. Žáhawka Mat. IVel

/iOO. Kopiwa^ kropiwa. Koen tence weienowítý. letní ;

lodyha pímá, stewíná. stiné wétewnalá, tyhranný
husté žahadlitá ; listy stiné, apíkalé, wajené ne-

bo wejilé, stíbanopilowané, jasn zelené, obak nej-

drobnji a nejmkeji hradawinaté a ídce žahadlité,

5—3žiléj apíky asi zdélí polowiny listowé ; kwty ii-

žlahíkowé, na latách dwojatných úžlabíkowých, krat-

ších rapíku; ušty okwétowé po kraji brwité, na zádech
u prosted jedním žahadlem opatené ; semena wejitá. —

*
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Na mfstcfh wzdlanýcli, též podlé cest, zdí, a na rumu
jako piedešlá rozšíená. Kwte w Cextnii až do záí. O*

Obtížná to w !zelniSít/(li hiit-en ili Cinanina tietoliko že žu^

liáj auohrl že udušuje užitené rostliny. Mludé kopiwy inoliau se

jako žáliawkyjpotebowati.

A', iíinskíú U* pílullifera Lín. Lam. 1. l(jl. Schk. t.

289. K. ímská Mat^ Háj. 349. b. K. wlaská Mat. Wel.

408. C Koen letní, tence wetenowitý \ lodyha pííhá,

2slrewíná, oblá, jednodiichá tiebo stíin welevvnalá,

jako listy, apíky a okwli šttinatá; listy slíné, apí*
kate, písrdltovvejité, slíhanopilowané rtebo pízuba*
té nebo celé, tupé, 3— ožilé, pyité; apíky asi co pólo*

wina listu dlauhé
;
palisty nejmenší, kopinaté, štelinatobr-

wité ; kwSty jednodoiné: samí 3— 2, strbaulené na klasU

petrženém, úžliibíkouéiil, apíku delším ; okwtí ze 4

uštviw podlaublých, zelenawycb ; tyinky 4; kwéty sami*

í na strbaulu kulowatém, stopkau co apík dlaubau

f)odepeném, díwe pímau, pak o\Vnowážnau nebo se»

inutau, wedld klasu samího z iižlabíka wyniklaUl 0-

kwtí 2dílné : uštiuv okraulilých, wné šttinatý ch *, ho-

lénka wejitá) lesklá, Imaw tisawá. — W zciništích a

na rumištích Ewropy jižné a w prostední tu a onde
zdiwoelá. Kwtc \v lét. O*

Semena sliznatoolejnatá druiiily w neniocecli hrudnich iižfwá-

na byla (.Snrin urtic/tc romnune).

K. konojmd. U. cannabina Lin. U. fol. prof. laclníatis

Amm. 1. 2ó. Z koene mnoholetého wzstupujc lodyha
1— li/,' wysoká, pímá jednoduchá nebo málo wiewna-
tá, lyrhraná, pyíitá; listy stínó, apikaté, obwodeui
wejilé, pollscné : úkrojuw dwau nebo \ dolcriich pro-
dlaužených, sli^íhnných a tím dlajících list jakobv 3— ó-

laloný 5 ostatn úkrojc jsau kop/nnlé nebo kopinatoár*
kowité, ostré, šerpiwaunké; apíky o polowiku kratší

listu samého, šttinaté; palisty nejmenší, árkowité i kw"
ty strbaulené, na hroznech 'z úžiabíka podwojných, listu

kratších, petržených ; kwty samfí kulowaté o \ uštech
okrauhlýcli, šerpiwých, o 4 tyinkách ; kwiy samicí z

2 lalokúw wcjPítých, na žíle wn šttinatých ; holénka co
ušty okwtowé wehké. — W Sihirii. Kwle tv Upnu ai^

do záí. "4*

Kamratané dSlaj) z nf snfiry k cli}tá(ií ryli :i prowayy. ^(>n>

ské dolt^wují z lod)li wlúkno, w podzim je W)lrlinu>*s<', iisu^iw^e a

wyloiiwíe na rosu. Pak je mezi pfsty mnau a we Irmožih-i |ln.

kou, al wlfikna dobe se oddlila.

K. kanadská, li. canadensis i^Vi. Moris, 3. s. i I. /.

2». /. 2. U. raccmoía Pluk. alin. t. 237. /'. 2. Kolen
KG*
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mnoholetý uypnuSii lodyhu píímau, 2—3' wysokau, oh*
lau, ídce pýitau a šletinatau ; listy stídawé, srdilo-
tvejité, zakoníte, pilowané, obak mrlnalc, -íi/," dlau-

\\é, 2»/," široké ; rapíky solwa zdclí i/, listu, šttinaté I

kwiy na hroznech co list dlauhych, úžlahíkow.vch, oje-
dinlých nebo dwojatnjch; stopky šttinaté, samí na
doleních, samicí na hoeních a konených ; kwty samci
wclini drobné ; holénky okrauhlowejité. — W Kanad.
Kwte w srpnu až do íjna. '4-.

Podobnýin zpiisoliein jako pedešlá prospíwá.

K. snéhoivd. U. nivea Lin. Jacq. h. vind, t. 166. Xa-
mium majus fíumph ó. t. 79. /. 1. Koen mnoholetý

;

lodyhy pídewnaté, 3— 4' wysoké, wlewnaté; listy stí-
dawé, wejité nebo píokrauhlowejité, zakoníte, zu-
baté, na rubu beiostnoplsnaté ; hrozny krátké, mimo*
úžlabíkowd. — W Indii wýchodní, ín. Kwte w srp-

nu a záí. ti'
Ze píze z wláken jejích udulanó shotownjí letní Sáty a sí-

tu ; ze semen wytlaCují k páleuí olej ; šáwa z koene slauží k oje«
dowatt' QÍ šípw. '

K. pohídnd. U. stimulans Lin. Strom tu a onde s

welikými žahadly ; listy obšírné, stídawé, podiauhlé, do-

le ztenené, nejcelejší; laty úžlabikotvé. — Na Žáw*
Kwte poád. \.

Silné žahá. Sedláci belgianští na Žáw5 nsedlf bádají rozlianil

žábawýiiii bwoly pode jhem leniwe i)racnjfcí, odtud jméno ttiiffelblad

t. hwoli lupefí. Kdo se jí zpálí, ten dostane uinohein wetší bolest

nežli jakaiikoli naSinskau. Žabadla kopriwy zejkowané (U. crenulata,

Roxb) nejmenším dotknutím |>risol>í zu nejakau chwíli bolest sotwa
snesitelnau, která po celém ramení; se rozsíriwší trwá 24 liodin po-
ád, po 8 nebo 9 ilnerli s nejwtsí prudkostí se nawracuje, když ra-

nný aud požalianý do studené wody |)oaorí, w ceuiž i ostatní ko-
priwy asiatské silnu žaiiající se srownáwají. Na Timoru jest prý
ro I po tu dobu nepopsaný) jenž dotknutím uskuteuje nedužiwos^
maoholetan, anobrž i, samu smrt, protož ji zemkowé lupenem ertowýni
zowau.

BaTORA. GulíBRA. GUNERB.

Kwty obojaké nebo dwojdomé, na klasech w hro-

zen rozpostawených. Okwti 2zubé. Tyinky 2. Cnl-
ky 2 o jednoduchých bliznách. Holénka w okwti /duž-

nallém. Semeno wisulé. Kel w bílku-

B. chilská. G. chilensis L«r«. t. 801. y^ 1- G. sca-

bra R.et. Pav. fl. per.t. 44./ a. Panke Faull. 2. t. 30.

Koen zdélí lokte, zllauští stehna, mnoholetý, nahoe
wypanštjící listy pjokrauhlé, srdilé, h" široké, 5lalo-

nc : lalokw podlauhlých, na dwé klaných, hrotilých, stí-

hanozubatých, na líci pupenenatomkkoostenných, na
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rubu 8Ífkowano(ulkowan/ch, šerpiwych ; apík ilábkowi-

lý, mekkoostcnný , i' wysoký í stwol l' wysoký, pímý,
ncsaucí hrozen složený z innožslwí welikélio klasw hu-

stých, skoro peslenných : okwií pídužnaté, 2zubé|

tyinky 2 nejdoleji na wajeník pipewnéné } prašníky

záokrauhlé, 2pauzdré ; wajeník podiuhowatý ; owoce
erwenaw žhiié, zwicí prosa. — VV Peruwii a Chíli ua

púdé wihké. Kwétc w dubnu až do záí. ^^

.

Celá rostlina jest pln^ iitf/.y sliznuté, na wzurlm ernající.

Barwíi rozkrájewSe koen na krížalky a zwaiwše jej s njakau
ernau Iilinkaii liarwí na Cerno. Též jím koželuzi wydláwají kúie.

Rapíky Cerwenc, surowé, laupají a rádi jedí. Zwareainu z listw pi-

jí ke zkrocení horka w horekácli ; zwareninu z koene proti bC-

liawce a krwotoku. Sliz z koene wywaený pikládají na ledwí a

bbet.

Podadí 2.

CHMELOJFITÉ. HUMULACEiVE.

KoBOPB. Cannabis. Habf.

Kwúty dwojdomé. Kwty samí: OkwBll Sdílné.

Tyinek ó rovvných. Kwty samicí: Okwélí llupennó
(lislenowilc), po jedné stran na dél rozštípcaé. Cnlka
{, krátká, s bliznaraa niowatokopinatýiua. Holéoka o-

kwtiin stálým zastená.

A', uhtcud. C. saliva Lin. Plcnk t. 706. Schk. t.

32.S. Konopé. Mat. Háj. 27(1. U. — IFcl. 323. Koen
letní í lodyha wztyená, 2— 8' wysoká, pýritS šcrpiwá,

hrar)atá, jednoduchá nebo wlcwnatá ; listy stíné nel)o

(nahoe) stídawéi krátkoapín', prstnató o o—9 lalo-

cích kopinatých, obak zakonilých, oste a hrubé pilo-

waných, na líci šerpiwých, na rubu pýítých
;

palisly

drobné, kopinntc, mázdrowité ; kwéty samí na hroz-

nech jednoduchých anebo složených, w úžlabíku po-

dwojných anebo potrojnýcii, hoeních bczlistých, a lak

dohromady skládajících latu konenau; kwéty samicí aa

konci lodyhy a wétwí w úžlabíkách listowých obblíiných

ponéku ukryté; holénka wcjcowiiá, zelcnawé nebo b-
lawé šerá, se skoúpkau tcnkau, kruchau. — Pwodné w
indii wýchodní a Persii, odtud \ do wšech zemé díluw

rozšíená. Kwctc w crwnu ar, do srpna. O
1'rawdt; po(l<)l)no, že staí Massiliané konop do jiinú Francie

penesli, proto/.t; Ilic-ro syrakiisský dle swiídectwí Atlicuitowit duutá-

vval kuuopí od KUuJanu eky (Ronjd,na^prowazy ; nyní od ncjdáwoijj-
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ilcU Casftw seje se po líwrop jlžnó a prostední. Z lodyh koaop-
nýcli di;lají konopi, z iioliož sliotowují pízi, plátno, prowazy a d.

Konopí poskoHuá íiili pnskaniiá (samci) toliko íeCeuým zjisobem se
užíwú, lilawnlá ale (saniCÍ) dqwá ješt scineiwc t. holénkyi jež slanž(
k setí a k dobywání oleje (konopuélio), wysýcliawélio, k sw/cení pro»
s|)í;šuélío, Na kono|)ná snjrd a oinainiye. ()rieatalowé oedobýwajíce
z k'Kiop wlákna sliot.iwiii 7, nati a seji«n uápjj opíjející, jako o-
piiiin psol)ící: nkdy pridáwajf opium. Duiuníwaj' se, že z konop
dlali staí nápoj nepcntfie nazwaný, jeuž obwesehije srdce a zajm-
zujo z mysli wsecky nep?-fjeinnosti. Sentenec dáwá dobrý ptaí lab,
tó^ W lékastwí dlají z niio enmisie.

Chmel. Hijmulus. Hopfen.

Kwely dwojdomé. Kwiy sajnci: Okwlí Sdílné.

Tyinek 5 rownýcli, Kwéty samicí: Okvvtí šupinowitá,

oteweníij a každém listenem dw, dohromady dlají
klas šiškowitý. Rlizny 2, niowité, perowité. Holénka o-

li«vlim a liálenem stálým zastená.
Ch. obecni). H- Uupulus Lín. Plenk. t. 107. Schk. (.

326. Diisscld, 8, 1. 12, Cliiuel Mat. Háj. 386. -- IVcL

nbí» Koen rnnoliolelý, pídíewnatý *, lodyha 10^25'
dlauhá, bwnái prawolonJi, hranatá, zkraucená, po hra-
nách šerpivvá, nahoe pýiiá, wiewnatá ; listy apíkaté,
slrióné, na líci pišerpiwé, na ruhu pilysé, z mládí
žluložláznatotekowané a pýfité, srditó, hluboce 3— 5-

laloné : lulokw zakonitých, z hrubá zejkowanopilo-
waných zuby hrolnalými, poidku listy celé na zakr-
salých rostlinách; apiky zdélí polowiky lislowé; pali-

sty blanovviié, po dwau srostlé w lupen na dwé klaný,

prchawý ; k>vety sainí na latách pesloícnych, úzlabí-
kowých striných ; kwty samicí na klasech wejitych, ste-
chowité Ijstenatých, úžlabíukowých, dlauhostopkatych, oje-

dinlých nebo pomnožných, co pep welikých, pak wzro-
stajících na siiky 1" dlauhé, složené z listenw weji-
tych, ostrých anebo zakonitých, dole jakož holénky
okrauhlé, posypané žlázkami žlutými, lesklými zrnowitý-

mi, -^ W plotech, kowištích, obzwláštg wlhkých, skoro
po celé Ewropé, též Asii a Americe sewerných. Kwéte
w lipnu a srpnu. "4.

Chmel seu wclikém ninnžstwf sází wKwrop a Americe sewerné,
nejlepší ale jest eský. Wubec znáino, že chmel, ili wlastn jeho

klasy, wbec l^lawiCky, slauží k waenf piwa, aby nabylo chuti ko-
eiiné a lioí-ké, aby zachránno bylo ped brzkým zkysáním. W
tom ohledu nemže se chmel niCím jiným naliraditi, Prwek tak do-
be piisobici jest w nadeenýrh žlázkách listeny a holénky pokrýwa-
jícf. h, který udluje záp;i li koenný, silný, skoro omamující. Poku-
sili se tu uiaucku z chmele sebrati a pro sebe rozesílati w malýdi
bi-itíCcíclj. Chmel tak i jelio mauCka w lékastwí se potebuje. Pa-
zaušky, obzwlást diwokélío climele. ili chmcliek, jedí w salátu

nebo co zeleninu s masem.
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Podadí 3.

SMOhJroO JFÍTÉ. FICi:A E.

MoRUŠK. MoRus. Maixbriírraiim-

Kwty klasené, jedno, nebo dwojdomé.Okwolí idíln^j

Kwly samci : Tyinky 4, ped ušly okwtowé postowe-

né. Kwély samicí: Wajeóník 5paiizdrý. nlky (nebo

blizny) 2, niowilé, konené. IJolétiky Iseniennó, okw'
lim zwétšolýni a zdužnallýní zawené, skládají na klasu

dohromady zpsob jahody neprawé (moruši).

M, erná. M. nigra. Lín. Diiliam. 3. t. 8. Plcnk t.

G63. Dusseld. b. 1. ?> Moruše. Mat. Haj, 83. — //r/. 99.

Moruše erná, maruše erná, jahodník. Slroni 20—3G'

zwýší ; kmen kiwý, bakulalý » kra popelawá ; wtwe
diaubé, aullé ; Hsty slídawé, apíkaté, srdité neb«)

wejilé, colé nebo neprawidelne i—3—ólaloné, oslré

nebo zakonilo, noslejn stílianozubaté, na líci imawé
zelené a šcrpiwé, na rubu šediwe zelené, srstnaló ; pa-

hsly kopinaló, blanowiié, prchawé ; kwly I—2domé ;

klasy úžlabíkowé, ojedinlé, delší nežli slopka, samí
wcjcowiié nebo wejcowiiDwálcowJté, i|í—^'2" dlaqhé, sa-

micí wejcowiié nebo píkulowalé, 1/4— '/i'
dlauhé, nékdy

gedawé ; blizny welmi liufialé; jahoda elipsowiiá nebo
píwálcowitá, zwící malé šwesiky, erné erwená, pciá-
wnalá. — Pwodné w Asii prostední, w Ewrop jižné

zdiwoilá. Kwgle w kwéinu.
"f^^

.

Již prV tomu tímolio tisír let, co strom ten % Persie do Kwro-

py jižné pesaren, a od dúwn.i w KwropC prostední sázen pro

owoce i»wé, mnrnši Tiernai^ cliladfct a laliodnau 1 ktcraiiž jedí, ano i

w léka.stw potretuijí. Kúra od korcnn ostrá a liokíi poi5tii«',

, rotož n starých Rekuw liyh proti taneiuci nííwán.i a w nowfj-
h\\ faspcli opt poraiiena. Listy její k žiwení liaiisenek hedwáliiiíi li

ale ncliod( se, protože tuze jsau twrdé a liau^enk/iui tak doliienesw^d ,

M. erwend. M. rubro Lin. Mich.r, arb. 3- 10.

Strom zwýší 00—70'; knien w objemu 5— G'
; lisly a-

píkaté, písrdilé, zakonila, celé nebo 2 —Slaloné,
wždycky stejnS zubaté, šcrpiwc, na rubu mkce pýité,

i

—

li" dlauhé, 3— 4" široké, na mladších stromech te-
bas dwakrál wtší ; kwély asto dwojdomé ano i mno-
homanželné; samí na klasech wálcowitých, došli ten-

kých, wisících, 15 — 18" íilauhých ; kwély samicí na

klasech wálcowitých; moruše z menších plodw slože-

ná, tmawé erwená, núwhiná, lahodná za as zralosti.

— W Americe sewcrné. Kwéte w kwétnu a erwnti 5 •

Ani lisU toíio rodu nehodí ae k žiwení hausuiiuk beiJw.ib-
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nich I která Jo {erau, liedwábí Spatné dAwajf. We wlustecli Jedí
inoruSe. Mnoliem wúženjší jest díwí liílé, u (irusted žlutawé, Im-
»t6, drohnowlákné, pewné, trwanliwé,

AJ. kanadská. M. canadensls Poir. Welnii se po-
dobá pedešlé, od níž so ale liší, že listy jsau 3—-óla-

loóné, zmládí chlupaté, na rubu blawé a skoro aksa-

mitnaté, že kwéty pibliženjší délají klasy hustší a

wólší. —' W Kanadg,

Podlé zkaiiSek Aiidibertowých hausenky hedwába( rády žerau
list jeho a Iiewáb/ dáwají tužší a pewnCjšf nežli bclomonišowýin kr-

mené ; není wyjednáno, zdali i w ninožstwí njaký rozdíl.

M. bílá. M. alba Lin. Lam. 1. 763. / 2. Schk. l. 290.

Moruše bílá Mat. fVel. 99. Podobá se morušeni ernéi
jest ale obyóejn nižší; listy taktéž jsau rznotwaré,
anobrž i peenolaloCné, mnohem tenší a mkší, na lí-

ci šerpiwaunké, na rubu po zebrách pyrite; klasy samí
tenší, lysejší; klasy samici obyejn déle slupkaté;

blizny menší, lysé; »noruše menší, obyejn bílé, též

erwenawé a ernawé. — Wlast jak morušen erné.
Kwte w dubnu a kwétnu. 5-

Jest toiiiii asi 303 let, co ten strom w KwropS jižné se sází ;

k nám jakož i do Kwropy wabec prostední pišel ped nedáwnenit
jakož i do Ameriky sewerué. Sázení-u w rozdílných podnebích
zwrliniil se w roaliCné odrodky, jiclrž wSeeh listí ke krmení Iiaiisenefc

hedwábních se jediné hodí, a jiným nedá se dokonale nahradili. Od-
rodkiim listiiw welikých, sladkýcli, pídnžnatých dáwají pedek. U nás
probyteCnSji jest strom ten toliko nechati zkowatuti, naež ješt6

lýko roCnfcli wýsteikw copoCnu k dlání wýborného, bílého papíra

potebowati se mže. Drfwí kmenowé, žlutawé málo merhowanéj dosti

t.ttrdé, hodí se na autlá díla truhláská a saustružnická.

M. tatarská, M. latarica Pall. ross, 2. t. hl. Selko-

wice. Stromek neprawidela wtewnatý ; kmen poídku
zilauští ramena; kra šediwá; díwí nejtwrdší, žluté,

žilnaté I smítky tenké, prutowité, hladké, šedé, napla*

wélé a jakoby bílé jínaté ; rozhy listnaté, dole plodo-

nosné ; listy mírné weliké, nejdéle apíkaté, obyejn
wajené, na konci záokrauhlené, welmi poídku ostré,

na zpodin asto nestejné, celé a písrdité, nejhladší}

dosti stejné a tupé pilowané, nejastéji celé? jest od-
rodek listí hluboce .Malokého, chobotnalého nebo 31a-

lokého, alespoíi jedním chobotem wyiíznuiého ; owoce
drobné, dlauhoslopkaté, erwenawé nebo narusalé, mé-
nú chutné. — Podlé Wolhy a Donu w Rusi. Raší a

kwte w dubnu. 5-
Nyní w Nowé Rusi okolo Charkowa a jinde se sází pro hed-

wábníky, jimž listy jeho w>bornau dáwají píci. Owoce mdlé jedí

swiží, nebo je suší, nebo z noho dlají powídla. Též robí z nho
wino a pepalují silný a chutný líh.
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' Baiis. Bboubsosbtia. BrOU890I1ETIB.

Kwgly dwojdomé. Kwty samci na klasu jednodu>
chóm. Okwlí idílné. Kwly J"«wií'í'na slrbaulech. Okwti
bakowiié, 3— 4zubé. Cnlka jednoduchá, niowitá. Ho-
lenka nožinatá w okwétí zdužnatlém*

D. papírotlajný, B. papyrifera Herit. Papyrius japo-

nica Lam. t. 7G2. Morus papyrifera Lin. M. sativa

Kaempf, I, M'l. Strom 10—30' zwýší, plný šáwy mlé-

kowité ; listy slídawé, apíkaté, úkosn wcjilé, dlauze

zakoníte, hrub pilowané, celé nebo rozdíln lalona*

té, na líci šcrpiwé, na rubu njkcc plsfnaté
;

palisly ko-

pinalé, prctence zakoníte, pýité, dwakrát kratší apiku
co polowicc listu dlauhého ; klasy samí husté, wál-

cowité, 2' dlauhé, na stopkách apiku kratších, huaté ;

strbauly samicí na stopkách taktéž dlauhých, huaté;
plody, stopekau swau daleko nad listeny njící,
kulowalé, co brach weliké, žlutoerwené. — W Asii

uýchodní a jiinowýchodní. Kwte (u nás) w lipnu.5-

Z I5ka tiiliélio wýstrelkw roníili df-lají Žapariíné a íané
tenký papír, ínským nazwaný ; též i sliotowiijí z nlio rozdílné

tkaniny. Strom ten na3e zimy snášeje uit^lby k téimiž konci se

sázeti.

li. barwí/s/ct), B. llncloria Kunlh. Morus linctoria

Lin. M. fr. virii Sloan. 2. t. Ib8. /. 1. M. Tata-iba

Plam, ic, 1. 20 i. Tatai-iba. Strom (JO' zwýší, plný mléka
žlutawého maliko Icptawého, díwí žlutého ; z úžlabí-

ek njí trny šídlowiié, ojedinlé, které i asto chy-
bují ; listv slí'ídawé, úkosn wejitopodlauhlé, zakoníte,
pilowané, obak lysé, žebcrnaté, krátkorapíkaté, rozdíl-

n weliké; klasy samí ojedinlé, odwislé, úžlabíkowd,
mezi apíkcm a trnem 2—3" dlauhé ; strbauly samicí

úžlabíkowé, ze siua zelené, ojedinlé, krátkostopkaté ;

plody ze zelena žluté, sladké, plactvvu oblíbené. — Na
Jamaicc, w Brasilii. Kwlc w lipnu. 5*

Owore jclio surowé a zadlané jedí. Díwí jelio pewnó, twr-

dé, pekni: jasnožliité slaii^.í k barwcoí na iliito, a alown w obrliodn

ZliUijm, fimlikowijmy brcznlknii Zlulnn. Listy jclio prý nahradí doko-
nalo bClomoruiowé pro bauaeoky bedwáljuí.

SmokwoX. Ficus. Feigbhiiaum.

Kwty jodno- nebo dwojdomé, w dutin ježic za-

weného na echalce prowrlaného. dužnatého slsnné.
Kwty samí : Okwti 3— ódilné. Tyinky 2— 5. Kwty
saiuí : Okwlí i— -Sdílné. Wujcník Ipauzdr). Cnelku
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1, píboní, o 3 wláskowitých nlkáoh. HolÓDka w duž»

riin jcžle zweliclého.
S. obecná. F. Garica Lín. Trew. Elir. t. 73. 7í.

Lam. t. 8()l. Plenk 1. 73G, ^r/í^. 1. 3á8. DiisselU, \. t,

13. Zíc^ jc. na/. 3, t. 28á. Fík. 3/a^ ^^/. H4. — /fr/.

100. Kep anebo strom 5— 25' zwýší í wtwe kiwé, id»
ké, plt^é mléka bílébo ; rozby buiaté ; listy letní, strida«

wé, apíkatéj, srdité, 3—ólaloaé : lalokw lupech, cho-

botnatozubatýcl), na bci serpiwé, na rubu pýiloaksa*
mitnaté ; ježíe krútkostopkatá, w úžlabíkácli ojediolá,
bruskowiiá, bladká, lysá, na ecbalce pupenatá, dolq

nkolika šupinami obklíená, díwe zelená a tuhá, u»

zrawši belawá, žluiá, zelenawá, erwenawá, fialowá ne»

bo nábndá, mkká, šáwnatá, -^ VV Lewantu, ATrico

sewerné a Ewrop jižné sama od sebe roste, w lýcb-

že zemicb se sází. W teplejších koninách polrád

kirte a zrá. \. 5
W teplejšícli krajinácli weliké innožstw odrodkiw znají. U

n4$ strom ten hii tulíé powetí nesnáší bu zstáwá zakr.«<iil5t

Owoce, smokwi/, pihuiy, fíky w teplejšfdi krajinách surowé nebo
rozdílnýin zpsobem piprawené jedí ; taiiitéž je suší k zasílání

do krajin rl(la<!nv(:li , ivdežto je jedí u tabul , oLycejnuji ale W
lékastwí potebují. K nám pridiázejí nawi/kané (sniyrenské) apebo
do beiek naložené (daliiiatské) ; prwni jsaii wetší. .Strom d>woký,
slowe w Lewantu a w Africe $t\\(tkwu/i kozí. Do nezrál) d> smokew
klade jistý bmyz, žlabatka smokwowá (Cynips psenes), swá wejr,
z ktep^cb na podzim wyletují žlabatky dokonalé , jež opt swá
wejce kladau do smokew podzimních (dikjcli) mlad5clif W tecli z-
stávají celau zimu, až pak w kwetnu žerauce u wnit psobí, že

wStší množstwí šfáwy pitéká jako w dubSnkácb, ímž smokwy se

zweliCují a zešfáwnacujf. Též se domnlwají, že hemzáním žlalatek

usnaduje se zúrodnní. W erwnu powesí smokwy zimní na smo-
kwone štpné, aliy hmyz nawrlal jejicli owoce. To již dlali za casii sta-

rých Kekiiw a Kímanw a pozdji i w Lewautu a oa OstrowecU
fteckýcii. Nyuf nalilžejí, že ta práce jest zbyteCaá, jelikož w Kwro-
p smokwy bez toho hmyzu zrají.

S. egifptslcd. F. Svcon^orus Lm. Ficus indioa iHiik,

ph/f. t. 178. / 3. Alp. ex. t. 12. Fík egyptský Mn(.

Háj. 8í. h. —^ IVel. 102. Fíkomorwa. Strom mnohowe-
ký, 40— óO' zw^ší ; kmen pretlustý, wlwe welmidlaujié,

takže koš jeho zastuje powrcli 40 krokw ; listy stí-

dawé, apíkaté, wejité, píokrauhlé, srdité wykrojené,

nkdy zakonilo, tupé, nejcelejší, wykrajowané nebo
rohaté, 3žilé, žebernaté, zmládí obak plsnaté, pak oly-

sající krom na žilách, 5" dlauhé, \" široké ; apíky
siolwa zdélí jedné tetiny listowé, plsnaté ; palisty wej-

óité , ostré , hust chlupaté
;

ježic kwtná w hrozen
nahromadná wynikají z wlwí a smítku bezlistých , o

stopky podepená, nkolika šupinami kopinatymi dole
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oliklííšená, a na konci opatená i ušty wejitymi, sLIi-

m enymi, pupek zawírajíciini ; owoce poJobá se suíokwé

obecné, duinina jeho proswílawá, tuhá, bila, ponaxlut.

lá, chuti zasladlé, lahodné. — VV Kgyptu. kdežto skoro

jediný strom les dlající a wcdlé sniokwon obecné a

datlowé palmy jediný owocný. 5*
Owori* jflio jest kuždodenrií potrawau w efenýcli wlastech.

Dríwí jeho jest nrý ne|)oru»iteloo, nabot z nlio nejwtSÍ díl rakvrt

inuiniuw5cli jest sliotowen.

S. stiUíkoUsfd. F. nymphaeaefolia Lin. Nepochybné
jest to strom ztepilý, protože we hiíjnu kmen jeho do-

spíwá k wýsce 16— 20'; rozhy lysé, jakož i listy peve-
liké, w celém tom pokolení nejwtší, stulíkowým po-

dobné, slrídawé, apíkaté, wejitookrauhlé, srdit wy-

íznnté, nejcelejší, tupé, hrotité, na líci syt zelené, na

rubu siwé. — W horkých koninách Ameriky jižné. 5-
Ze Sfáwy inlékowité dlají kauuk jako z kahuchu.

S zma/tná, F. Rumphii fílu/u. Arbor conciliorum

fíumph 3. /. 01. 92. Strom ztepilý; kmen toliko zwýší

muže, hranatý, jakoby z nkolika piiiuv složený ; w ob-

wodu O— 10' tlustý, nkdy ješt tlustší; wtwc wíjawé,

tu a onde srostlé a opt se rozdlující rozdílnými ú-

lily, rownowážn rozložené; rozhy lysé; listy stídawé,

apíkalé. okrauhlowojilé, dole srdit wykrojcné, nej-

déle árkowit /.akonilé, ostré, maliko wykrajowané,

nakožnalólé, mnohožeberné , nejlyspjií, lesklé; apíky
tenké, nejlvsííjší, skor^ zdélí listu; ježic podwojná, úžla-

bíókowá, sedawá, siwá, podepVoná listeny okrauhlými,

nejtupjšími, mázdrowitými ; owoce kulovaté, zwící kul-

ky runiné. — W Indii wýchodní. 5 •

fndowé slíiwi pod nj pagody ili cliriiiy, protoJíc dur.liowé

dle u»íD Itraiiifnskiiiio pod žádným stromem tak r/ídi nepeji wají

Juko pod tím. vSázejí jej na wSccIi prostraninácli, idicícli a okolo pa-

Rod, wnltec kdežto clitif míti stín. T ikowy strom nifíl wtwe širo-

ké, jako Je<i!e, takž<* lidé w noci na nicli spali, u we dne kozy sei

)ia8ly na ml.lt^m IÍK(f, ni^najícím ostroty. Owoce za:iladlé, mdlé, jedí

lidé, slonowé, liowada, ne(o|)írowú, ptáci. Korau rozmlnnau, r^ŽÍ

n kwStom manorowVia žfoy natírají ohlit^ej a tlo, alty kírXe nahyla

iiladkosti. Pi roCoíctt posi«ch niiisfjíce zpíwati jedí jelto listí, aby

mfili ^i.<tji' Ilias, Kuru a li.<<t té2 potelinjf proti wyražcninám co

prosted^kí wyrážejírf. Ze Sfáwy jeho dlají také kall^nk. Na rox-

hirh pelíVwA erwec InkowV íCoccus Lacca) a náramnrm mnoistwí
který do ninli píchaje pTisoltí prýStCoí sv. hmoíy z pryskyice woska
d barwiny sestáwajírí, jménem Inkí/ známu. Lak:i ale jest Mwerá: n)

w raubírícli, b) w zrnech, t) w Itorhnfcích a (í ) w talmlkách fili

kížalkárh. Zbfrá se nle z jiojch jfStP rodíiw toho pokolení, jako

i<-«t 8. ben (galská, podiwná, poswátná, a nepn< hylm i iinú iiinulié.

S. fopolowrí. F. populnca tl'ill<L F. populiColia Drs-
/<'i>f. I'odobná |n'cdcšlé ; Ii>tv jxxllanlilé. nojeclcjtii, krát-
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ce zakoníte koncem ku etranS ohnutým a tupým, nej«
lysojší, 2" dlauhé nebo delší, nejdéle apíkalé, dole o
málo užší a tupé. W Americe jižné. 5*

Z její sáwy uilékowité dlají kauuk.

S. droholistá. F. benjamina Lin* F. microrarpa
hin. Itty alu RheaL 1. 1. 26. Varinga parviíolia Rumph
3. t, 90. Strom okázalý s pekrásným košem; kmen to-

liko zwýší 9' ; z wtvvi hlawních wyniká weliké množ-
stwí korenuw wtrných, šnrowitých, které zem se do-
tekše koenují a husté jsau, takže kmenu není widli ;

listeny eliptiónopodlauhlé, nejcelejší, dole zaužené, na
konci tupé, zakonité, nejautleji rownobžné žebernaté,
lysé, na líci tmawozelené a blotekowané, 3" dlauhé,
2" široké, kožowité; apiky mnohem kratší listu; ježlo

kulowatá, sedawá, zwíoí hrachu, co krew cerwcná, pak
ernawá. — W Indii wýchodní, na Francii ostrow. 5 •

Sázejí jej na trhy pro stín. Listy jedí ; owoce zobají lakotn
papudiowé ; dríwí k pálení ; koeny wStrné rozžwýkané piklá-
dají na rány od jedu makasarského, též je jedí proti otráwení jedo*
wat5mi rybami a raky ; konen je potebují za tetiwy na luky.

S. bcngalslcá. F. bonghalensis Lin. F. vasla Forsk,

Peer Alu líhecd. 1. /. 28. Strom ztepilý, 30—40' wyso-
ký ; kmen sotwa 3 mužm objemný, koš preobšírný,

složený z pemnohých wétwí, jichž dolení wypauštjí
koeny wtrnó, šnrowité, wisuté, na zemi koenující,
takže tam, kdežto strom roste sám od sebe, není mož-
ná proniknauti; listy na rozhách wynikající jsau weji-
tocliptiné, kožowité, tupé, nejcelejší, na rubu wysedlo-
žcbré, '/V dlauhé, 4" široké, lesklé ; apiky wlnkowané

;

ježle podwojná, poboná, kulowatá, písedawá ,
píchlu-

pátá, co krew cerwcná. — VV indii wýchodní, Koin-
íné a Arábii. 5*

Tot wlastn bnnyana; též pípal slowe. Indowé koeny wStr-
né k zemi se spauštjící zprawují, takže w hauští jejick dlají laubí

prawidelná, do nícbž stawce swé bžky potebují je na místo pa»
god ili chrámw. W ke mnoho mléka na wzduchu erwenajícíUo.

S* hroznatá. F. racemosa Lin, F. latifolia Rumph 3.

t. 84. Strom ohromný, 70' zwýší, 6' ztlauští, který hned
nad koenem wyhání nkolik kmenúw pepodiwn zato-

ilých a zkrautilých ; wétwe, kde se dolknau, srostají,

a bujnost ta a svveepost zwétšuje se ješt množstwím
koání wtrného, které dol se spauštéje a rozsochacu-
je k zemi pichází, kdežto koeny wyhání, z nichž no-

wé kmeny wzrostají ; ty pak jako podpory okolo sta-

rého stromu stojí a nejbližší kmenu pak s ním srostají

;

wšccky díly roní mléko bílé, neškodné) listy wejitc.
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prisrdité, zakoniti^, co ruka dlaulié a taktéž široké}

owoce wcjcowité, ulší oliwek, slopkató, po 2— (5 po-
hromad, diíwe (w srpnu) žluté, pak erwené a bíle

kropenaté, konen (w ijnu) modré jako šweslky. — W
Indii wychodní. 5«

Stromy ty sázejí na tržiSte obyCejnS ped obecný dftm Cíli

obecník, a pod niii shroiiiažd\i)e se lid, jelikož jediný strom mže
celé tržišt obstfnili. Dríwí jest dobro k pálení, k staweuí ale

se nehodí. Z kry dlají nejlepší lunty ; z lýka na rosu wyloženélio

papír sultánský, žlutawý a pásy, jež nosí na nahém tle. Koeny
wStrné nCkdy na palec tlusté k wázání místo prowazw. Stromy
mají w uctiwosti, obzwlást weliké o sobe stojící, které w celé ze-

mi 86 znají. Wyhyoeli takowý strom, býwá to znamením, že panstwo

téhož kraje zajde. Též okazuje roCní doby; na zaCátku roku Orien-

tálskéliu ili w as destiwý padá listí, na zaátku roku Occiden-
tálského ili w ase horkém dúwá owoce nejedlé.

S. píkusná. F. domeslica Roxb. Grossularia do-

meslica Rumph 3. t. 81. 88. Strom znatné wclikosti

;

kmen, jakoby z mnohých složený, dlá dole nad koe-
nem daupata wcliká, takže w nich skryli se možná ; roz*

hy dlauhé, plné lislw podlauhlokopinalých, Sžilých, na

líci leCkowaných, 6" dlauhých, 2" širokých, n)léka ne-

škodného plných ; owoce co hrách weliké, žlutoerwc-
né, tak hojné, že listu solwa widti. W Indii wý-

cliodní. 5 •

W celé Indií se rozmnožuje hrízcniceuii, protože lid sprostý

listí mludé u welikém inuožstwí pužíwá, nikuliw ale k nasycení, né-

brž toliko ke wzbiizvní rliuli k jídlu
;

protož i nu trliu je prodá-
wa)f. Owoce zoltají toliko ptákowé. Koeny wCtrné rozžw5kaué
pikládají na rány od jedowat(c!i síp&w.

S. pruzno/dcjná. V. claslica Ro.rb. Strom ztepilý,

spšní rostauci, nebo u nás w hijnu za rok 8 stcwí.
iw wýšky dospíwá ; rozhy oblé, lysé, listnaté; listy po-
dlauhlowcjité ili cliptiné, oslraunké, nejcelcj.sí, kožo-
wité, nejlysejší, lesklé, na rubu tluslau žilau opatené,
rown<)l)éžné lniNl a autlc žebernaté, weliké (u nás l'

dlauhé), po kraji chruplawé. — W Nepálu na wrších.
Z mléka jejího dlají kauuk jako z kahucim a jinoch.

S, hladicí. F. politoria Lour. F. rudis Pers, F. Am-
pelos I.am. Folim politorium fínmph 4. /, C3. Ke (>-

itowíný, pímý, wtcivn.-ilý ? li.^ty stídawé , apikaté,

malé, podlaiihlc, nejceltiši, tupé hrolité, obak drasné ;

rozhy scrpiwé; owoce pedrobné, kulowaté, trnfkowa-
né, pokrywkaté, šafránowé barwené, klascoé.— W Indii

wýchodní, na IMadaj^askaru a Koiníné.
Listy suché hodí m' k leštní drobného díla ze dcwa, sloao-

wé kosti, anobrž i ze stiíbra a cínu.
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S. ztepilá F. excelsa Fahl. Alli-Moer-Alou Meefí.

3. t. 58. Slrom ohromný, spaušljící koeny wólrn,
ježto wétším dílem Inau a iípnau na kmen, lakowým
zpsobem welmi tlustnaucí, nkteré až k zemi saha-

jí; u Bajkamu chrámu stojí lakowý strom obwodu 50'

tlustý a snad 2000 let starý. Listy úkosn kopinaté,
zakoníte, kožowité, lysé; owoce podwojné, stopkaté,

kulowaté, hladké. — W Indii wýchodní,

Z kry aurízautó prýští se mléko ostré, na wzciucliu Cerwe-
nající a proti bedlám a zatwrdlosti jater prospšné; listj a owoce
proti bhawce.

S. podiwnd. F. indica Lam. Varinga laliíoiia fíumph
3. t. 8 i. Rliccd. 1. /. 28. Strom ten zpsobem rozmno*
žowání od dávvna byl pedmtem podiwení cestowate-

lw. Akoli wice smokwo má tu wlastnost se roz-

množowati koáním wetrným s wetwí dol se spaušt-
jícím a tu koenujícím, wZdycky zsláwá tento z ohle-

du toho nejúžasnjším. Jest ale weliký , wždy zelený,

mnoliowký, wysílající wtwe, jejichž délku nelze usta-

nowiti, protože od místa k místu wyhánéjí wýsielky í.

koeny vvtrné, k zemi se spauštjící a tu koeny že-

naucí; nežli ale w zemi se upewní, dlají pn, kmenu
starému podobné, z nichž wtwe nowé puí opt wý*

dáwající koeny wtrné podobným zpsobem se cho-

wající
;
jeden strom tedy takovvým bhem se rozmno-

žujíc mže asem udlati celý lísek. Koš nesmír-

ný a zrutný takowého stromu, rozpoložený na welikém
množstwi kmcnw rozdíln tlustých, pirownáwají ke
klenutí wclikého stawení, podepenému mnohými slaU*

py. Listy jeho jsau vvejité, zakoníte, nejcelejší, dole

ostré, 3" dlauhé nebo delší, lysé, obyejn na rubu py-

rite, úkosn žebernaté a síkowané ; owoce zakulatélé,

obwejcowjté, bez pokrywky, nejkratšeji stopkaté, hlad-

ké, úžlabíkowé, podwojné. — VV Indii wýchodní.

Owoce nasládlé žeraii toliko ptákowé. Listí jedí co zelenina
;

díwí pálí; z kry dlají lunty, z lýka papír, koeny wtrné w lé*

karstwí potebují. Ze šfáwy též dlají kaiíCuk. erwec lakowý po-

dobným zpsobem jako na smokwoni poswátné dáwá ftwod lace.

Z kry obzwlúštním umním toí šry k natahowání inkw ; též jí

bárwí na cerweno.

S. barwíská. F. venosa Ait. F. infecloria JVild,

Tsiakola Rhccd. 6. t, 64. Strom okázaly; lisy wejilé,

na konci ztenené, ostré, dole zaokrauhlené, písrdi-
té, na líci prohluben tekowané, nejcelejší ; owoce za^

kulatlé, sedawé, pokrywkatc. — W lesech Indie wý-

chodní.
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S» posiválná. V. religiosa Lln. F. malabaricnsis Pluk.

ahu 1. f. 118. y, 2. Are Alu li/icfd i. /. 27. Slroin

okázalým kmen 3 tlustý ; listy oslroncjité, piísrdiló ;

owoce zahulatle, sedané, w úžlabíkách podwojné, po-
krywkau 3Iupcnnau opatené. — W Indii wydíodní na

pd písité.
Indowé zaswtili ten strom swéuni boliu Wisnowi doinniwajíce

se, 2e on pod nim se narodil ; obkli?iiijí jej zdí cerwenaii a tudyž
Kesfané jej oazýwtijí stromem Certowým.

SOLLCHA. DORSTKNIA. DoRSTENIE.

Kwty jednodomé, spolené, rozlrausené, na ježli

plackowiténi, plochén) anebo podduléni, nejotewíenjšíni
Kwty samci : Okwlí nejmenší, zaiibkowité. Tyinky
2— i. Kwély samicí: Wajeník Ipauzdry, ponoený w
skbpku. Cnélka poboní ; blizna rozt>tipnutá. Holénka
ponoená w ježli zdužnalelén).

S. obecná. D. Contrayerva Lín. Lavi. t. 83. /. 1.

Jarq. rar. t. (>I4. Plnik 1. 67. Diet. se. nat. all. 3. /. 284.

Diissdd. 10. 1. 8. Koen wetenowitý, na prst tlustý,

ilánkowanv, z ryšaua bnedý, u wnii bílý, ze lánkw
mrca^iy dlaubé wypauiitjící ; lod\ha žádná; listy na a-
picích dlauliých , Gpalecnýcli, pyilýcli, obwodem wej-
iiookrauhlé nebo okraulilé; dole srdit tvykrojené,

protisené: úkrojiiw kopinatýcli, nestejn zubatých, za*

konitých, ln»:i\v zelených, ierpiwaunkých, rídkýn)i a

kratikými chlaupky ; stwoly kratií nebo zdélí íapíku
oblé, pýité, nejnažií, na konci ncsaucí ježic plackowi'
té, ph)chot)(cwené, lyrúhlé, íalonalé, wn pýríkown*
né a po kraji drobnými šupinkami jednoadVmi opate-
né; kwty do sklípkw ježlowýrh, nahoe zauených,
ponoené a toliko njící bliznau a t\inkan)i; holénkv
sniaknutínkowejconiié, tupaunké, bradavinaté, rusé w
oicwených sklípcích sedící. — W Americe jižné a In-

dií západní. Kwic w kwtnu až do srpna. "H--

Koen er»t*5 rlinti |iuUi\«é asi Jako pertrám ; usiiSený (Ra-
dix Contrayervac) ma cliii koením n/ínstrati, liokan ; siln popn-
ziije, iisnadíiiije wyzeMowYinf a mají jej za neomylný lék proti usr-

knutí liadímu. Jest jeilv ctwero roditw, jrjicFiž koeny taktéž se
poteUijf.

Podadf i.

HLEiioyofriii':. autocarphíae.

ChlrboK. Aktocarpis. I^rodfrccktracm.

Kwély jednodomé, Kwély sarní na klasech kcjf)-
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wilých. Okwóii 2—31upcnné. Tyinka 1. Kwty samici
na strbaulech kulowatých anebo clipsowitydí, pokryw-
kau 2lupennau obklíených. Okwcií trubkowité, ukon-
ené krajem krátkým jehlatcowitým, na echalce prowr-
taným. WajeCník Ipauzdrý. Cnlka 1, poboní, niowi-
lá, umící, nerozdlená, nebo na dvvé klaná. Mošnioka
obklíená okwtím zdužnalelým, tlustým; okweti plodo-
nosné nablauené w jahodu a slité.

Ch. proliscnd. A. incisa Lin. Sonner. t, 57 — 60.

Lam. t. 144. Diet. se. nat. ad. 3. t. 28tí. Soccus lano-

sus et granosus Riivíph 1. t. 32. 33. Strom štíhlý, 40

—

50' vvysoký, s wétwemi rownowážn rozloženými, roz-

hami na konci listnatými ; listy slídawé, apíkaté, wej-
ité nebo podlauhlé, I*/?' dlauhé, '/4— l' široké, protj-

sené, úkrojsv kopinatých nebo podlauhlých, zakoni-
tých, na líci šerpiwé, na rubu (zmládí) pýilé a jako
wšecky autlejší díly lepkawé, díw rašení zawené pali-

stoma welikýma, kopinatýma, srstnatýma, prchawýma ;

klasy samí nachýlené, skoro ^1/ dlauhé ; strbauly sa-

micí kulowaté, Vj-í' w prmru tlusté, listenoma wcji-
tokopinatýma, prchawýma zahalené a pak zrostajícf w
jahodu zwící dwau pstí nebo mužské hlawy, ztíží 3—

4

liber, která na powrchu pokrytá bradawicemi hustými
5—'tístnnými, pod skoápkau díwe bílá, maunatá a

píwláknatá, pak žlutawá, ááwnatá nebo slizká, u pro-
sted opatená osau tlustau, haubowitowláknatau, okolo
nížto mošniky wejitopodluhowalé, pííhranalé, na obo-
jím konci ztenené, skoro jako kaštany weliké, pipew-
nné. Cnlka rozštípená. — ÍNa ostrowech jihomo-
ských, kdežto jakož i w jiných swta dílech meziobral-
níkowých se sází- Skoro celý rok kwte. 5*

Stroinii tolio w ePených konSiaách jest nkolikero odrodkfiw,
nejobyejnji ale jest s owocein bezsemennýin. Owoce to náleží k

nejlilawiícjším potrawám, a jest pro obywatele mnohých ostowuw
welikého Okeatui tak newyhnuteluo, jako pro nás obilí a zemáky.
Strom dáwá aurodu 8— 9 iiiusícuw do roka poád welikan, takže tri

stromy postaíiiijí lowoka w tom ase dokonale ziwiti ; ostatní ástka
roku žijí wStsím dílem o zadlaném tom owoci. Snrowé nemže se

jísti. esá se ped uzráním, pokud obsahuje drei bílý, kyprý,

mauCnatý, olaupá se , do listu zawine a na horkém kamení npece

;

nyní uíá cliut jako chléb pseniCný, a ješt nkdy zasladlau. Též se

warí s masem, naež cluitná jako artiCoky. Na Mohikách ernoši pauze
o tom owoci žijí, a protož strom stojí okolo wšech domfiw a na
polích Owoce na skywy rozkrájené a usušené 2 léta trwá, uiiiže se

na koráby wzíti a jako chléb jísti. Též owoce olaupané a do já-

my nasypané nechají kwasiti, pak je pekau a potom jedí. Když
dozrálo, de zkecowatí, zežlutne a chuti nepíjemné nabude. Semena
odrodkw, w nichž se nasazují, také se piprawují a jedí. Z mkké-



lio (IHwí dt-lají ciliinky a rozdílné domácí náadí; z lýka wutwí a

inlailýcli struiin*iw dlají tknniny podobné udlanýin z lýku banisn

papírodajnélio. Ze Sfáwy inlékowité sliotowují lep na ptáky a Kau-

í:iik. Listy slauží na inísfo ul»rauskiw k utírání rukau ; klasy samí
co traiid ;

popel z listí a zwaeniua dewowá a koenowá w lékarstwí,

Ch. cclolislá. A, inlegrifolia LÍ7u Lam. t. 745. lioxb

t. 250. Silodium cauliíluruin Gaert. 1. H.— "2. Socciu

arboreus major Rumph 1. t. 30. 31. Tjacamarani ei

pclan lihced. 3. t- 20— 28. Strom asi jako liruika, 30

—

40' zwýši, kmenu 3—4' tlustélio, na n)nol)o wtwí wíja-

wýcli ro/.délenélio, kry tlusté, nilénaté; listy mnohé,
na púl dlaulié, a co ruka široké, na apiku stevvíném,
obwejitopodlaulilé nebo eliptiué , lysé, na mladých
kmcnecb cliobotnatoslríhané ; klasy 2" dlaulié, zelené,

w hoenicli úilabíkácli ; sirbauly samicí wynikají bu z

tlustých v\tuí anebo ze saniého kmenu a nkdy tak

hluboko, ze w zemi wáznau ; owoce wlsí nežli pede-
šlého, skoro Iiruškowilé, hj— 2' dlauhé, l' tlusté, 2ó

anobrz i GO liber tézké, takže muž má je co nésti; sko-

ápka žlutaw zelená, slizí tísnící potažená , bustýmí
pahrbky šesiislnnými posetá, u wnit bílá a plná mlé»

ka ;
jako pedešlé sestáwá k množstwí mošniek podlu-

buwatých, dužninau tluslau, bílau, wonnau a lahodnau,

sladkau obklíených j w každém jest semeno wétší ža-

ludu, bílé, mlénalé, jako kaštan chutnající ; takowých
mošniek 80— 100 leží okolo mlénaté osy ; osa ta a

skoápka obsahuji šáwu Icpkawau, na niž ptáky chytají.

— W Indii wýchodní planá a sázená. Kwete w er-
unu a lipnu. 5*

Owoce zralé, olaiipané jedí co lahdku ; wSt3í ale množstwí jeho
tžko se ztrawiije. Cliuí jelio tužko |)oi>sati : jest míclianina z me*
dowé, hroznowé a poinaranowé, zápach ani zliniliCelýcIi jahlek wel-
uii silný, tnkže nelze jeho w dom? schowati. Na Coylonii jest potra-
wau po nt-jwtSÍ dil roka. Též slonowé rádi je žeraii. Zemkowé
jedí owoce ndadé, zralé, zadláwají anebo na kusy rozkrájené waí
nebo na oleji palinowéin smaží. Jádra pražená jsau sladká a jedí

se po obC<li: ; nemírni: požité skrabau w hrdle a piisol)í rhrapliwnst.

Též ze suSenýrh na slunci drlají mauKu a plarky. Drfwí twr<|é ja-
ko maha^onowé se potebuje. Zwaeninu z koene proti biiawce

;

diwí w octu mor.(>ué proti otoku Cípku a bran? í ; z dužniny pindo-

wé, cukru a koene dcliromady roztluených dlají ílaster na liSeje.

Z mléka wuí lep na ptáky.

Ch* pýiitd. A. pubcsccDS WdUL Ansjcii lllurd. 3.

32. Strom ohromný s wtwcmi wíjawýroi, ncrownýnii,
bnédýuji, diíwím pelwrdým, bilýni, u wnit crwena-
wýui, korau tluslau, Irpkau ; li.sly cliptiné, obak okrau-
blé, na líci lysé, na rubu nejmkeji pýilé, na pí
dlauhé a širši dlan ; irapíky, pupeny a sl<»pky pýHlé

;

81
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klasy samicí konené, odwislc, na pí dlauhó, a co prst

tlustí; owoce (angclikn) na tlusté stopce co ps wcli-

ké, niekkooslnaté, žlutawé, scstáwá z niošuick ma-
lydí, podlauhlokulovvatýcli, jako boby nebo kaštany. —
W Indii wýchodní. Kwt4e celý rok. 5*

MoŠaioky mají clui( náwinaau, zapáchají koením ; z naíznii-

týci) kane mléko. Kdoby jich jedl mnoho, snadno dostane bhawkii,
již koen a kra stawí. Olej z waenélio owoce wytlaCený iisnud-

Ruje zažíwáuí. Listy potebují proti ohntení a bolení w aiidecli. Z
kmenu dlají welikánské skín a lodS, též kmeny wydlabují na fílu-

ny (mansjus) tebas 80' dlauhé a 9' liroké, jenž w sladké wod
od erwn mnoho trpí.

Jaruma. Gbcropía. Tro&ipetbiibaum.

Kwty dwojdomé, na klasech hustých jehadowi-
lých, pokrywkau prchawau podepených. Klasy samí
wálcovvité : okwti šupina ihowitá, skoro tyrboná, lu-

pá, na konci prowrtaná drama, z nichž tyinky ~ n-
jí. Kwty samicí bez okw(>lí a šupiny: waicníky sm-
sinané; nlka krátká s bhznau hlawowitau, ušelnatau.

Holénka zbobulelá, Isemenná.
J, štílnald, C. peltata Lín. Jacq. ohs. 2. t, iG. /. 4.

Lam* t* 800. Yaruma Oviedi Sloam 1. t. 88. y. 3. Ž. í*í).

Ambaitinga. Strom 30— 40' zwýší, solwa muže ztlaušti,

jmním swým z daleka patrný ; kmen pímý, dutý a

bránicemi rozdlený, skoro bezwtewný ; kra bílá,

kraužkowaná ; na konci wyniká asi 10 listw stídawých,

padawých, welikých, l' širokých, dlauhoapíkalých, o-

krauhlosrdilých, štítowitých, jelikož apík wyniká z blíz-

ka kraje doleního, rozdlených na 9— 10 zub, lalo-

kw podlauhlých, tupých, nejcelejších, na líci šerpiwých,

imaw zelených, na rubu drobníkau plstí šediwých
;

kwty díwe rozwití zahalené pokrvwkau wejitau, ostrau,

prchawau na konci stopky spolené, na níž okolík z

nkolika (3— 5) klasw štíhlých, sedawých, wálcowitýcb,

pímých, pikrytých docela kwty pehustýníi, zelena-

wými, b" dlauhých, jichž samí a samicí na rozdílných

stromech. — !Na chlumech Indie západní, obzwlášt na

Karibejích, též na blízké pewnin. Kwte w kwtnu až

do záí. 5*
Mízu slízkau a trpkaii potebují proti bSbawkám, ránám a we-

dim ; též dlají z ní kauCuk. Koraii wydláwají kže, z Ijka slio-

towují prowazy. Owoce náwinné jedí. Duté kmeny piwuzují pod
wory, |)rotože jsau lehké. Listy na líci šerpiwé slauží k hlazení

mkkých hmot. Z dutých kuienuw dlají nádrže wodaí. Díwí ídké-
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ho » iiiSkkélio iii(yia]i k rozdláni ohnu na místo kesadla. Do dfl-

Vil udlají toti'2 dírku, w níž híilkti ze drewa twrdúlio, koncem za-

strCeuati, co možná rychle otáej. Tím tením díwí jarumuwé se

zejme, a aby olie lépe se zHal, piidáwají bawlnii nebo suché listí.

J. dlanild. C. palmata JVilld. Ambaiba Marcg^ t.^[,

Piso 1. 149- Strom pedešlému podobný, takže mno-
zí o rozdílu jiclí pochybují. Strom ozdobný, ztepilý

»

kmen mírn tlustý, od dola nahoru dutý, tenkými brá-

nicemi prcpažený, sotwa na wt^we rozdlený ; listy na

konci dokola rozstawené , na apících slewíce delších,

okrauhlosrdité, až do proslícdka 1—9laIoké : lálo

kúw odstávvajících a nekryjících se jako u pedešlého
rodu, podlauhlých, okrauhlotupých, na líci lesklé, lysé,

nejdrobnjšími tekami bílými potraušené, na rubu te-

nikau plstí šedivvé, po zebrách a žilách lysé; klasy sa-

micí 4, wálcowité, 3paleéné, sotwa co brko labutí tlu-

sté, w každé pokrywce wn plsnaté. — VV Brasilii. 5
Taktéž jako pedeSlá se potebuje,

Anaa. Ahtiahis. Giftbaum.

Kwty jednodoraé, pedrobné. Kwty samí: na

jcžli plackowitém , šupinatém
,

pokrywkau opatené.
Okwlí 13—ílupenné. Tyinky 3 — 4. Kwty samicí:

ježle tlusté, Ikwté; wajeník obklíený šupinami sle-
chowitýn ; nélky rozcwené. Holénka ponoená i s

ježlem wo zpsob pcckowice promnná.
A. jeduivati), A. toxicaria Lfschcrit ann* inus. 16* /

22. Arbor toxicaria seu Ipo Jinmpk 2, t* 87. Strom
pewysoký, lOOstewíný ; kmen pímý, GO— 80' wyso-

ký a tí' tlustý; kra blawá, hladká; díwí bílé; listy

stídawé, apíkaté, píwcjitoeliptiné, kožowíté, draané

srstí tuhau, krátkau, ped kwlením padající a po nm
opt rašící, na mladých kmenech 6" dlauhé, na star-

ších Vlí' dlauhé, IVa" široké; ježle s kwty samími
jest naddulé jako klobauk njaké hauby, iVi" široké, w
ú/Jabíkách ojedinlé? též i kwty samicí úžlabíkowé,

písedawé, ojedinlé, složené z pokrywky dužnalé a šu-

pin. — VVe hwozdech po jednom w Indii wýchodní, ob-

zwlášt na Rl.ikasaru, Žáw, Dorncu a Celcbcsu. Kwtc
w erwnu a lipnu. 5'

Rumph o nrin níisíedující zpráwu dáwá. Míza jeho jest Ifpka-

w4, hoká, iiutawá, z mladUh .stroiníiw ale bílá, z níž dlají w lu.

dii wbrc známý a krutý jed, jimi natírají šípy, sompihj nazwané,
kterVrh/, ewropstí woiáci wíc« si' bojí nežli zbran atíleci. Drlují

je z rákosek 1' dlauhýdi, oo stéblo tlustých, a zubem žruloím oa
81*
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jednom konci 07.broien5(!i a na driilióin knnskorn knrlii; no-
sí je w taiilii ze steMíska l)aiiilio.sowélio udlaném a prikrjlcin. Na
ne|irítele faiikajf j« 7, fankaíky, co muž dlaulié, coliy z runice
nedaleko wystrelil. PoraaSný cílí hned welikau horkost, záwraf,
naež omdlí a brzo zkoná. Za rok jed pozbjwá síly. Jed ten iní
aásilnji, hyw smíchán s natí lampujanowau (Ammouuun Zerumbet).
Wojáci proti nmu bcrau pres šaty zpsob kabátu ze s|)anielskú k-
že. Jed ten ale smrtí, pišed do krwe ; w kži |>sobí otok, ano
na zpsob fiastru slauží proti pojjícliání jedowatjdi ryb a ušíKnutí
stonožímii. Jeleoi slabším jedem zabití iiioiiau se jísti. Nyní
ale znají léky jiroti tomu jedu; lakowý jest koen kíínu sklonného
(Crinum asiuticuin) ; ten užwýkaný dílem se poze, dílem na ránu po«
loží ; máli pomoci, musí dáwení zpsobiti. Též potebují k tomn
kru smokwon hroznné. Nemocný powinen uinoiio msíc zdr-
žowati se wšeho silnélio nápoje a namužení.

Lschcnault ustanowiw ten strom wdecky prawí, žepowídaíky
o nm jsau j)epiaté. Jawanín, jemuž pikázal, aby wygplílial se

na strom pro kwtaucí rozhy, musil k tomu cíli kmen tu a
tam n;tskati ; sotwa se wydrápal do wýšky 25', cítil tžkost a mu-
sil dol sic/ti ; otekl, dostal záwraf i dávseni a c/uiral nkolik
dní. Jiný ale wyšj'líhaw se až na wrcholek nieho nepocítil. Daw
jeden strom 1' tlustý poraziti, chodiw mezi polámanými wtwemi,
byw postíkán mlékem jejich do oí a na rukau, nižádné promny
na swém zdrawí neznamenal, snad protože hned obliej a ruce so-

b lunyl. Ani zwíatum wýzewy anarowé neškodí, nebo widl
ještrky a hmyz, an po kmenu lezau, a ptáky, an sedí na wtwfcli .

Jed slowe ipu nebo npns-nutinr. Dlají jej šmidlajíce mléko z kme-
nu wyteklé za studena w hrnci hlinném se semenem pepiky kc-
wité (Capsicum fruticosum), s pepem, a koenem galangowým (Kaem-
pferia <;alan<;a) maranty malakanské (Maranta malaccensis) a koštu

arabského (Costus arabicus), rozuíluných krom semen pepiko-
wých, které po jednom hulkaa rychle na dno nádobowé potopují.

Každé zrno zpsobí slabé wení a wytone, naež se wvndá, aby
ješt 8—10 zrn takowýmtéž zpsobem potopiti se mohlo. Nyní jed

hotow. W tle žiwoišním neiní tak prudce jako tieuté od kuliby
etíka (.Strychnos tieuté) pociiodící. Podlé mnohonásobných zkaušek
jest jisto, že poišfuje horem a dolem, že pak inní jeho |)echází
na nerwsto, w nmž psob kee moí. Slípka na stehn pora-
nná zahynula za 3 minuty na dáwení a kee.

Wkadiwec. Brosimi'm.

Kwety dwojdomé. Kwty samí na slrbaulcch ku-
lowatých, listeny šlílowityini opatených* Okwlí žá-

dné. Za každým listenem tyinka nejkralší; prasník ze
dwau kotaukw, kolem se olwírající. Kwiy samii/:

Wajecník w ose klasowé, haubowiié ponoený, kolem
do kola šupinatý ; nlka konená, dlauhá, na dwé kla-

ná ; blizny jednoduché, ostré. Holénka zbobulelá, no-
žinatá, kulovvalá, Isemenná.

ff^. obecný, B. alicastrum Stvarlz ind* oce. \. /. I

/. i. Tuss. 1. t. 9. Strom ladný, ztepilý, nilénaiý;



wlwe héwné; listy slídawó, wcjitokopinaló, pczimii-
jící, 2— 3" (llaulu*

J
palisly kornaulowilé ; slrbauly kulo-

wal asi co lirách welik, stopkalé, podwojné, úžlabicko-
wé ; bobule wyschlá, zwící kulky niuskalowó. — Na
Anlilácb. Kweto w kwlnu až do srpna* 5-

Listí jest dobrá |)íce jiro dobytek. Owoce (bread- nut) cluiiiá

asi jako liskoMý oech a jí se bu surowú nebo na cliléb upeenu.

M, mtpojoiiuj, B. ulilc Oken. Galactodendron utile

H, B. et Knnth* Palo de vacca Hiimb. vdal, hisf, 2. p.
1U(). 130. Jim, muss. 2. /;. IHO. Strom mlénatý, ob-
zwlá.šl kmen; mléko hojné, bílé, Icpkawé, ostré, zápa-
chu balsamnwého, na wzduchu se srážející; rozby
oblé, lysé, zmládí hranaté, nejautleji šedopýrité ; listy

stídawé, apíkaté, podlauhlé, obak zaokrauhletié, na
konci ncjkratšeji zakoníte, nejcelejší, síkowanožeber-
naté, príkožowiié, nejlysejší, na líci zelené, na rubu ry-

zohnédé, í)— 10" diauhé, 3'/4--4" široké; apíky tlusté,

žlabovvité, lysé, 8— í)" diauhé; palisly apíkowé žádné;
owoce kulowalé, pídužnaté, zelené, Isemcnné. — VV

lesech nn Wenezuele, u wyšcc GOO sáhw nad moem. 5 •

Mlóko z poranrné kúry liojnS tekoucí j)ijf Nenrowc, též je
jedí 8 clileiiom anebo niauiukeni. Waleníin wyluruje se z nho
Linota pryskyMná, woskuwilá, z níž dlají swíce ; Lloduwkau z n-
ho se sráží kauuk.

r^dadí S.

JfODOKLENOJnrÉ. PLATANEAE.

WODOKLKB. PlaTANUS. PlATAMB.

Kwéty jednodomé, na strbaulech kulowatých. KwSly
samí: Okwti žádné. Tyinky mnohé, drobnými šupina-
mi proniichané: nitky krátké; prašníky se spojidlciu
ztluslvm nahoe w lílko tupé, žla/.owilé ukoneným.
KwHs^ Sdínii: Okwll z nkolika šupin Wajeník Ipauz-
drý. nlka J, jednoduchá. Holénka brolnalá, dole chlu-
patá .

Jf^. ztipadnl, P. occidcnialis JJn, Dnhnvi. I. 35. Schk.
t* 30G. Strom (>0— 100' zwýší, 2— .S' w prmru tlustý i

kfíra Scdiwá, zponcnúhhr po kusech a lupenech se slupují-
cí a zfistauující powrch norowný, šery : listy stí-ídnwó,

dlauhoapíné, okrauhlé, brohé, dole useknuté nebo sla-b srdité, w chobotu wícc mén klínowiié wyia/.cné,
nepatrné dlanilo- nebo rohalolalonaté ; lalokfiw za-
koDilých

, ncslcjn chobotnalozubatých, z udá-
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dí obzwláštg na rubu pikryté plstí winowitau, snadno
scházející, pak docela l\s 5 palisty srostlé w kornaut

mískowitý, následující wýstclky objímawé, prchawé, po
kraji úkosnéni zelinném hluboce a hrub zubaté ; str-

bauly obyejn po 2—3 na stopce spolené, dlauhé,

béwné, wisuté; samicí pak kulowaté, i" w pnunru
tlusté, na prodlaužených stopkách wisuté ; holénky 4'"

dlauhé, oblé, kejowité, hrotnaté, dole odné chlupmi

niýrovvitými, z hndá šedé. — W Americe sewerné.

Kwte w dubnu a kwtnu. 5*
Strom okázal)', rychle rostaucí, dost hojn sázený. Díwí je-

ho we wlasti neliriilje se wáží, aCkoli dobro k pálení, stawcní a ji-

njiii potebám. Plst mladéiio listí dá se snadno jako prach setíti,

kter5' pišed do ofí, psobí bolestné zánty.

l^K wýchodni. P. orientalis Lin, Duhám. 1. í. 35.

Schk* t, 30tí. Jawor Mat. Háj. 31. Pespolní jawor Mat.

WcL 38. Pedešlému welmi podobný, rozdílný ale li-

stím hlaubji dlanitolalonatým, brzo olysajícím, laloky

mén zubatými» obzvvlášt ale tím, že koráb doko-

naleji se slupuje a kmen hladší žlutaw šedjší zsta-

wuje, což ale jenom na stromech kwtaucích pozoro-

wati. — W celé Ewrop jižné, též w prostedni w sa-

dech a alejích. 5
Strom již starým ílekfím a Kímanun oblíbený a tudy hojnS

sázený ; w Athénách pod ním wyuCowali mládež niudrotwí. Druhdy
kwSty, plody, listy a kra w lékastwí se potebowaly.

ád 184.

SAMOLOWITÉ. MONIMIEAE,

Kwty dv\'oj— jednodomé, Okwtí žádné. Tyinky
na wnitní stn ježle koílíkowitého, obyejn kulowa-

tého, na twero neb patero klaného, asto dole opa-

teného šupinami nebo žlázami. Wajeníky na dn nebo
na stnách wnitních ježle prohlubené sedící nebo
do nho ponoené, Jpauzdré, Iwajené. VVajeka pímá,
nebo wisící. Gnlka 1, konená nebo poboní nebo
zpodkowá, s bliznriu jedno duchau. Peckowice dužnaté

nebo wyschlé, ježlem asto zwelieným obklíené nebo

do nho ponoené. Semena bílenatá. Kel zawený, ro-

wný ; koínek dolení nebo hoení.
Stromy nebo ke wždy zelené. Listy nejwíce stíPné, jednodu-

clié, peenožebré, nejcelejší nebo pilowané, Cásto proswítawS teí-

kowané, bezpalisté. Kwfety hroznné nebj wrcholiCené.
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Dosawád ziiiijí 35 rodw (w 9 pokolcnfcli), jcito wsecky ro-

štím mezi oliralníkoiiia Starélio a Nowélio swta a Nowuliollandii.

Wšecky jsaii wíce iiiénG kofnné ; kira niaoliýli slaiiží k wj-dCláwá-

lií kozí; semena obsahují olej, a j«žle, z<lužnatí;jli iizráDÍm, jedí se.

Rozdluje se na dwoje podadí

:

1. OSríSEMENKOtniÉ. Prašníky otwira jí se chlo-

pnmi. nlka dlauliá, chlupatá. Kel pímý dole w hílku.

2. BOLDOWIT. PraSníky na dél pukající. Se-

ir.cno pckoccné. Kel nahoe w bílku.

Podadí i.

OSTlSEMENKOmrÉ. ATHEROSPE RMKAli:

.

WAWftlMKA. LaoRELIA.

Kwely Idomé. .Ježle zwonkowiié, šupinaté, \vc

3 adách íf— I ilaloné, lalokúw G wnilrních plálkowi-

tj^ch. Tyinek 6—12 na wnilní stn ježlowé mezi W šu-

pinami. Prašníky otwírají se chlupnma od dola wzh-
ru. Peckowic wyschlých mnuho na ježli plackowitém,

zwelicném, pak na \ laloky se rozdlujíc m a podhybu-
jícim.

JV. kotnnd. L. aromatica Poir. l^avonia aromatica

H. rt Pao. prodr. t, 28. Laurel. Strom ; listy slíné,
ktipinaté, celé, které teny jsauce wydáwají zápach welmi
kocnný \ z nžlabíka jejich ^vynikají stopky s nkolika
kwty samími nebo samiími ; ježle n)á 1 — 13 šupin

stejných, we duojí nebo trojí ad rozpostawcn^ch ^ ty-

inky uinjí na nitkách dole 2 žlázky a obklíené 3 šu-

pinami ; jcžle po odkwtení se zweliuje a pozbýwá
unšných šupin, na jejich niísté zstáwají šrámy, a jest

1" dlfiuhé, */j" tlusté; peckowicc 2"' dlauhé, i s nclkau
I". _ vv Chíli. 5.

Znamenitý kr.V<tnaii zelcnosti, dfwí w^bornó na stoly a trám-

co. Listy kociiDÚ dáwá se iiiisto kofctií do jídel.

OSTISBMBBKA. ATHBROfiPliltMA.

Kwty Idomé. .leile /.wonkowité, wne s \ šupina-

mi, u wuit s mnohými aullými menšími. Tyinek 10—
20 krátkých, ze dna wyniklvch ; šupin tolikéž. Pokrywka
unnií po kraji mnohošupinná. Wajeníkúw mnuho ;

niky jednoduché, chlupalé. Peckowicc wysíhlé, mno-
\ke, pudluhowuté, su stúluu Oaikuu wjc^h £weliclúm-
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O. píHmowd. A. moscliatum Labtll. iiov. Holi. 2. í.

224. Strom 20— 25' zwýší ; roiliy siíinó, ciyrlirarn'

;

listy slíné, apíkaté, cliptioné, celé, lesklé, na rubu
chlupaté, proswitaw tekowané, 4" dlaulié, l" široké;
kwty ojeinMé, ú/Jabíkowé, na stopkách o I ježli,

tyrhrané. -— Na Vaiidiemensku. 5«
Celá za|)ácljajíc kalkami muskatowjini inoLlaby se místo oidi

potrebowati.

Podadí 2.

BOLDOTFITÉ. MONIMIEAE. VERAE.

BoLDo. Peumus.

Kwty dwojdomé. Pokrywka zwonkomtá, o 5 lalo-

cích podchh'pnutých, u wnít barwenvch a o tolikéž šu-
pinách plátkowitých. Tyinek okát 9 na stn ježlowé,
dole dvvojžlazých ; prašníky pílehawé. Pokrywka samici
podobná na vvnilni stn se šupinami žlazowitýnii. nél-
ka konená, tlustá? blizna úkosná, smáknutá. Peckowic
9— 2i obyejn í>— 3, wejcowitých.

B, wonné. P. fragrans Pers. Kuizia fragrans 7?. et

Pav. prod. í. 20. Strmek wždy zelený, welmi korenny- ;

listy tením welmi wonné, jsau podlauhlowejité, pro-
swíiaw tekowané ; kwty hroznné

;
pokrywky *l\' širo-

ké, uštw podlauhlých ; tyinek 46 w pokrywce roztrau-
šených; pokrywky samicí menší? peckowic 7 w jedné
pokrywce co žalud welikých, dosti prostých na zpodku
pokrywkowém, jelikož hoejší padá. — Na pomoí písi-
tém w Ghíli. 5.

B, erwcné, P. rubra Malin. Strom ztepilý ; listv

sindawé, apíkaté, wejité, nejcelejší, zwící bukowých

;

peckowice wejoowité, krásn erwené.
B. bílé. P. alba J/o/m. Ten strom nezdá se jinak roz-

dílen od pedešlého nežli listím zubatým ; owoce bílé.

B. hradawinaU. P. mamossa Malin. Nižší; listy se-
dawé, siídawé, celé, srdité; peckowice wejcowité, na
konci bradawicí opatené.

B. obecné. P. Boldu Malin, Boldu Feuill. 3. /. {5. /.
2. Listy stíné, apikaté, wejité, na rubu huaté, asi
4'" djauhé, tmaw zelené; peckowice mnohem menší
nežli u pedešlých, zakulatlé. — Wšecky rostau w Ghíli.

Molhm prawf, že poslední 4 rody jsaii stromy znainenitS wy-
sokú s !ist(>ii pr-eziuiujícíiii, korenoýin, kv/líím bílýui aaebo rCížowýui
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Owoce prwních tí jedí, k emuž j«* moí w« wlažné wotl, j«Mi-

koží»y slupka je zkazila a zlioícila. Dii/.nina jclio wuitrní jest iílá,

inásluwitá, lalioilaú. Jádro liiá uiuoIim ulej<;, jejž wytlatují. Kru
slauží w harwístwí a koželuistwi. Jádra posledního rod jsaii twr-

dá, takže x dícIi dlají pátere na rfižcnce. OstatnS jimi wjkuujf su-

dy oa wíno ustunoweoé.

ClTROWOií. ClTRObMA.

Kwty dwojdoraé. Pokrywka bandaskowítá, 4—8-
zubá. Okwtí žádné. Tyinek mnoho pekrátkýcii , širo-

kýcl> ;
prašníky pílchawé. Cnolky diauhé. Peckowic \vy-

fichlýcli 10— 3, do pola w dužnin obklíených, w po-

krvwce zdužnatlé, pak zpružn pukajici.

C. jelaCd. G. muricata R. et Pav. pi^od. t. 39. C.

echinata Kanlh. Ke; ro7.hy rozewené; lisly siío-

né, kopinaté, zubaté; pokrywky 4— Izubé, samí 3" diau-

hé, se GO tyinkami; pokrywky samií menší pak wyhlí-

žejí jako oecli w rubin dužnalý, wn kolcatý, jako dur-

man ;
pcrkowice wejcowité co kámen twrdé, tekowané,

nahoe dwojbrázdé, docela obklíené dužninau píkož-

nalau, od pokrywky nepochodící, která pak puká a pau-

žli peckowice. — W lesech Peruwiankýclu "^

ŽÍROií. MOLLINEOIA MOLLINEDIB.

Pokrvwka wejcowíiá, na twero klaná, zawcná.
Okwtí žádné. Tyinek 12, na dm; pokrywkowéni

;
pra-

šoíkv klinowité; wajeníkuw nékolik Iwajených ; nl*
ky šidlowité. Peckowice podluhowaté, Isomcnné, na po-

krywrc lerPovvité.

Z. uicjitíL M. ovála /?. et Pav. prod, /. 15. Ke
wysoký ; lisly stiné, weiciié, lesklé, na konci zubaté ;

peckowice 3, asi jako žaludy s jádrem */j" dlauhým.
— W lesech chinowníkowy ch w Peruwii. ^*

Owoce ptákíiin wulmi oblíljenó dáwá ialowau barwu.

AuLOK. MlTIIRIDATEA.

Kwly jedno* nebo dwojdomé. Samí: Pokrywka
wejcowitá, skliinená, pak na \ laloky se olwírající, pra-

sníky nojinno/.šíini u wail husté obrosila. Samici : Po*

krywka poJdutá, nahoe prchodná, u wnil s wajení-
ky mnohoctnými, Inélcnými, pohraužcnými pikryla.

Peckowice dužnalé.

A. o'tr.cnij. M. (jua^lriHda Jrdld. Tambourissa qua-
drilida Soivi. it. 2. t. 13 i. Ambora quadriíida Lam, t
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784. Strom bezmléný ; ro/.hy slriné ; listy sliaé,
apíkaté, elipliné, tupé, nejcelejší, žebernaté; kwly sam-

í a samicí hned na témže strom hned na rozdíl-

ných, ze staršílio dewa wtwí trochu pod lisiím a ze

kmenu ;
prwoí ojedinlé nebo na hroznech malých, 3"

dlauhých; pokrywka díwe zawená, plná prašníkuw, pak

otwírající se na 4 laloky podchlípnuté ; kwty samicí,

obyejn ojedinlé, sesiáwají z pokryvvky wejcowité, du-

žnaté, nahoe drau otewené; wajeníkw mnoho, ukon-
ených krátkau nlkau, a ponoených do wnitní wrslwy

pokrywkowé ;
pokrywka pak se zawe, zwelií se, a wy-

hlíží jako hruška dutá; owoce to wisí na stopce tlu-

sté, krátké, dewnalé, jest obyejn tlustší nežli delší,

wn welmi chropawé, uzráním pukající a se otvvírajicí,

takže pak umí peckowice w misku dužnatém a slkwle
žlutém. — iNa Madagaskaru a Maurici ostrowech,

—

Kmen obyCejnií dutý slauží zemkniii k delánf bubnw a aii-

lw; odtud slowe bois Inmhour, bois bombnrde. Drfwí bílé a lehké se

iiinohýin deaiu. Z míškii peckowice zahalujících dSlajíbarwu jako or-

Iáu,

ád 185.

JILMOWITÉ. VLMACEAE.

Okwtí prosté, na 4— 8 klané, nebo tolikéždílné, stá-

lé, ušty w paupli stechowité. Tyinky ze dna okwto-
wého wynikající, a jest jich tolik, co uštw okwtowých,
a ped n postawených ? poídku jich wíce nebo mén;
prašníky 2pauzdré. Wajeník I—Spauzdrý, pauzder I

— 2\va)ených. nlka J— 3; blizna jednoduchá nebo
na dwé klaná. Nožnika, peckowice wyschlá nebo duž-
natá, Ipauzdrá, Isemennát Semeno wisící, skoro nebo
docela bezbílené. Kel rowný nebo kiwý ; koínek
wzhru obrácený.

Stromy nebo ke. Listy stfdawé, jednoduché, celé, peeno-
žebré, ííasto pilowané ; palisty obyejn prchawé. Kwty obojaké

nebo uinohomanželaé, chomáené, wrcholiCenc nebo hroznné.
ád ten asi ze 40 roduw (w 5 pokoleních) složený náleží

nejwtšíui dílem podnebí seweromírnéinu ;
premálo jich mezi obrat-.-

nfkoma, a jediná toliko w jižné polokauli. Wubec w kre oplýwají

tiíslowiuau, též mají jegtS horCinu, nkteré též sliz, ano i barwiuu
u silici.

Jilma. Ulmus. Roster.

Kwly obojaké. Okwtí zwonkowitoihowilé, na



1J8:)

palcro klan(^, poídku na 4—8 klané, stáli^. Tyinek
;>, též 4— 8 nebo 12, néjícícli. VVajeník smáknutý,
na konci na dwé klaný: ušiw \v blizny 2 huaté ukoa-
ených. Nožnika kolem kídlata, Isemenná.

J. polní. U. campestris Lin. Fl. dan. 1. 632. Schk. 1.

57. DUsseld. 5. /. ó. Diet. se. nat, alL 3. t. 287. Jilm
Mat. Háj, 36. — JFcl. 42. Waz Rjj, ob. 14. Jilm, ji-

lem, jilma. Strom weliký 60—90 zwýši ; kra autle

rozscdalá, ernawr' hndá ; koš obšírný, rozložený ; listy

stídawé, dwojadé, králkorapíkaté, wejitopodlauhlé,
dole nestejné, zakoníte, dwakrát pilowané, mladší jakož
i rozhy huaté, starší obyejn na líci drasné, na rubu
w úžlabíkách žebrowých wausaté ; kwly drobné, ped
listím wynikající w poboních swazcích, skoro sedawé

;

okwtí smáknuté, erwenaw hndé, dole swraskalc a

zelené, obyejn na patero, ideji na lwero neb šcstcro

klané : ušttv wejCitých, tupých, chlupatobrwilých ; tyi-
nek ó, též 4—tí, dwakrát delších okwtí s prašníky
tmawe fialowými, pak ernými; nožnika píokrauhlá,
wajená nebo ellptíná, 6—8" dlauhá, lysá, na konci
2zubá zuboma do wnilir ohnutýma a sebe kryjícíma. —
W lesech ua rowinách a nižších horách ncjwtšího dílu

Ewropy. Kwte w beznu a dubnu. 5-

Hlawnu daji se dwa odrodky rozeznati, jež nCktefí za samostatné
rody majf. «) Jilinn (wlnstn), U. nuda Koch; kra rozlíowá hlad-

ká, iiekorkowirá. (i) Heaf. U. suberosa Koch. V. tetrandra Schk. t.

67. 5. tluijn 3. t. 16; kúra rozhowá tlnstá, lihilioce ror.scdlj, nebo
jakoby kfdiatá, korkowitá. Prwní zase má 1) list drasný a nožiiiC-

ky wajfCné (U. campestris Smith !I. nuda Ehrh..) ; 2) listy drasné
nožni^ky okraulilé (U. niontana Smitli U, excelsa Borkh.) ; 3) listy

pílysé, noiniííkj obwej^ité (U. glabra MUL). B«st ale má 1) listy

wCt.íí, oo2niCky obwejfité (U. major. Smitli U. hollandica Milí)
;

2) list drobnt-jjí, no/aiCky okraulilé (U. suberosa Khrh. U, tentran-
dra Schk,). Korkowitost kury luizí obyCejnC na starých stromerJi.

Jest i odrodek a listím kadeaw5m a s(rakat5m.(1)íle a zelenS).

Jilma jest dobrý lesnf strom diwajfcf wVhorni'; dfwí na dílo; k

p/ilení drzí p«dek pFed dubowým. Kftra mladá slauží k wydláwá-
n( kiiže, k barwení wlny na žluto. L^ko k wáz'm( a pU^tení. Listi

Cerslwé a sulió wýburná píce pro liowada a owce. fíiira wnitnt I

.s lýkem nkdy w lúkastwí se potebuje. W Lombardii sázejí se

jilmy podlé silnic wždy 12 krokfiw od sebe, aby se winné réwy
po nidi pnanti mohly, které téX se stromu na strom we w5»ce 12'

se táhnan. U nás sázejí jej w alejích.

J. waz. U. effusa irUld. U. ciliata Ehrh. U. oclan-

dra Schk. t. hl. /, a. b. Jilma Rfi. ob. 1.3. Waz. Po-
doba se wc wšcm pedešlému rodu ; rozeznáw se ale

listím dwakrát pilowaným, dole nestejným, na rubu ja-
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kož i rozhy wždycky pýiilým, obzwlášl ale kwety dlaulio-

stoponými, odwislýiui a nožnikanii huatobrwil^iui. Ko-
sic tamtéž.

BíEsTovvEc. Celt 18. Zrgelbaum.

Kwty mnohomanželné, jednodomé; kwly samí
na wlwích doicních. Okwlí na patero neb seslcro

klané, rozložené. Tyinek 5— fi, nejdoleji z okwélí wy
níklých. Wajeník iwajený; nelky 2, krátké, tlusté, s

Ijliznaina welikjma, kopinatošídlowiljma, pýit}raa, Pec-
kowice s peckau co kost twrdau.

B. obecni/. G. australis Lin. Duhám. t. \\%. Schk. t.

.3rir>. Lotus Mal. IVcl. 85. C. Železné dewo. Ke wyso-
ký nebo strom iO—óO' zwýší ; kra dosti hladká, šerá;
wtwe dlauhé, hebké, rozhy pýité; listy stiMdawé, krát-

koapikaté, wejitokopinaló, nostejnostranné, dlauhoza-
konité, ostré, asto dwakrát pilowané, dole celé, iJžilé

a žebernaté, na líci drasné, na rubu pýité nebo pi-
plsnaté: kwty w úzlabíkách listu zrowna rašicího o-

jedinMé, nebo po 2— 3, dbuhostopené", odwislé ; ušty

okwtowé podlauhlé, tupé, blanowité, obraubené, zaubko-
wané a brwitó ; peckowice zwící ptánic, díw žluté, pak
Perwené, potom erné. — W Lewantu, Africe sewerné
a Ewrop jižné, K\vé(e w dubnu a kwtnu. "^ ,

Jest to \qIos Dioskoridesiiw. Dríwf jeho Cernawé, tuhé, ohet>-

né, a skoro jako biiksovsé twrdé, liodí se k dián] obruí, holí,

nahijákiiw, nástrojw liudebnícli dutých; z koene erného stenky a
biišt jsau nejlepší pro hebkost a pružnost. Owoco chut-
né, sladké azdrawé jedí;w Africe prý dlají z nho wíno; ostataC tar

kú w lékarstwí se potebuje.

ád 186.

OREŠÁKOWITÉ. jcglandeae,

Kw€ty Idomé. Kwet samí: na jehnde nahro-
madné : Okwétí 2— Gdílné. Tyinky 3— 3G, ze dna
okwétowého wyniklé

; prašníky 2pauzdré. Kwét samici

:

pokrywUa jednolupenú, ztuhaná wajeník pí-iložená, ko-
lem dokola zavvená, na konci drau prowrtaná. Okwélí
kraje prostého, 4dilného, padawého; trubka s wajení-
kcm srostlá. Cnlka i—2, krátké, blizny 2— i prodlauže
né, inkkobradawinaté nebo hebenatoepelkalé, nebo
blizna scil i vá, tei"ovvítá. ilaloná. Oech w pokrywce
zdužtiiiMé docela zaobalený ; skoápka, dewnatá, 2—

4



clilopná. Semeno bczhílccné. Kel rowný s koínkem
hoením tlustým, deloliama tJustýma, 2lalon}ma, <l)o-

bolnatosvvraskal) ma.
Stromy. Listy stidawé, lidiopeíené, bezpalisfné. K\\íty

Idouiú, samí ua jeLndácli, saiikií i)0 1— 2—3 na koncech rozlio-

Sem náleží 25 rodiiw (we 4 pokolenjrli) w Americe sewerné a

w Asii rostaiícícii. Jejiili prwky nejlilawncjsí jsau liokíi wytažiiina,

prwk ostrj, l>ar»ící a koreniiý, též tííslowina, dílem i prysKjMce;
w jadrúdi ncjwíce jedijilí mnoho oleje. Dííwí pLuú.

OíiEŠÁK. JUGLANS. WaLLNUSSBAUM.

Kwly samí na jehndách poboních : Okwiy
4 — Odílné : ušlvv obyejné nestejných. Tyinek J8— iib ;

nitky píckrátké: prasníky podlauhlé, na konci špídlaté,

s ro/dlcnými j)auzdry. Kwly samicí po 1 nebo po
nkohka naíilauené : pokrywka 4/,ubá nebo na twero kla-

ná. Okwtí okraje idílnélio, trubky s pokrywkau a wajecní*

kenil sroslh'* Cnlky 2 krátké ; bhzny 2 weHk»', tlusté, žlá-

znalošupinalé nebo hebenatoepelkaté. Oech w ru-

bini* nebo pokrywce zdužnallé se skoápkau iíchlopnaii.

O, kráUnvs/iij. J regia Liru Plink t, G~2. Diit. se,

val, ad. a. t. 2G8. 2Gí>. Dilssdd. 4. t. 2. Wlaský oech
Mat. Háj. 80. b. — IVcl. 9i. Strom 40—80' zvvýší. oz-

dobný ; kra swtlc šerá, zmládí hladká, sikowanoroz-
sedala, potom hluboce rozpukaná; koš olisírný, vvciiký;

smítky hndé, lesklé, s deném hranicemi napí rozd-
lený u) ; listy stidawé, liciiopecné, 5— Djamé : lístky

wejitopodlauhlé, ostré, slabé wykrajowané, zmládí nu
rubu jakož i apíky krátkými chlupy pýité, w úžlabí-
kách žílowých wausaté, pak obak lysé, lístky poboní
píscdawé, dole ikosnc, w jesení od apíku padající,

konené, dlauhoapikalc, wélší, w jesení se apíkem
padající; kwly ped listím se roz.wíjejicí : samí na je-

hndách poboních, sedawých, tlustých, homolowito-
wálcowitých, odwislých, zelenauých ; kwly samí po 2
— li na konci rozeh zelenawé : pokrywka žláznaiohualá ;

blizny 2 wcliké, podhnuté, hcbcnalocpelkaté, erwena-
wé ; plod sedatvý, obyejné kulowatý, hladký, lysý, ze-

lený, bélolekowaný, pak erný a snadné se slupujicí

od oechu na ()owrchu swraskalého 2chlopného. W Per-
sii ; w Kwropé jižné a prostední na mnoze se sází.

Kwlc w did)nu a kwlnu. 5»
Odrokdy (ll.iiili>in sázením podiodí* í níajl plody t. occhff iilnuk,

w?t5í menSí, knlowalé nel)o clipsowitc ; maló ío Nkorápkaii twrdan a

tlustau (kauienáCe), welikc s trodiu tealí (kapúe, díapáCe), ol»y-
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CejnS wotSÍ s tenk.iu a kelikau (papfrák), koneao 7. riibiny uŽ na
stroinCse wylupiijící a padající (wyruUáky, wyrut)Ci', luSáky, wýlupky).

Listy a riibiny zelené zapáchají, obzwlástií teny jsaiice, siln,

koeonS, chutnají hoce, oste a trpce; rubiny zelené, na wzduchii

ernají a prsty na delší Cag hndí; potebuji se tedy k barweni
na Cerno a hndo ; též w lékastwí proti hiistáin, wyraženináin, we-
dm. Lýko ol)zwláštS jest ostro a poištuje. Nezralé owoce se na-

kládá do cukru s koením a jí se co lalidka, nebo s lihem a
dáwá rosolku oedjowau. Polozralé nakládají Francauzowé do octa

(cerneaux). Jádra zralého owoce ale po stole se jedí, pokud se da-
jí laupati, pak usušené náleží u wod inoCiti, protože slupka jest

welini trpká. Z nich dobýwá se wýborný olej, jenž na jídla se bere a

rychle wysýchaje kmalowání se potebuje; též w lékastwí jest uii-

teen. Díwí ze kmenu nahnSdIé, pkn merhowané potebují tru-

hlái a hlawn dlají z nho násady k runicem. Z koene dlají

pkué hebké holi.

O. erný. J. nigra Lin. Jacq. rar. t. 191, Michx.

arb. 1. 1. I. Slrom 60 — 70' zwýší ; kmen tebas 20' w
obwodu tlustý, s korau ernaw lindau ; vvlwe skoro
rownowážné, dlauhé dlají koš obšírný; listy peené z

15—2 1 lístkw wejitokopinat písrdilých, pilowaiiýcli,

na rubu pýitých; jehndy samí jednoduché, ojedinlé,

odwislé ; kvvty samicí na rozhách konené ; owoce uc-
liké, skoro kulowaté, asi 6" w obwodu , rublna swra-

skalohrbolatá, ernawé zelená ; oech se skoápkau co
kost twrdau, hranatau, hluboce brázdowanau. — W
Americe sewerné na pd hluboké, aurodné. Kwte w
kwtnu. 5-

Díwí jelio tmaw hndé jest pewnjší a pknjší nežli našiu-

ského, a wáží se jako maliagonowé; potebuje se jako našinské. Je-

likož strom ten nejtužší zimy snáší a spšn roste, zasluhowalby u

nás místo w lesech. Jádra nejsau welmi chutná, zato bojaooiejná;

náleží je ale kladiwem z oechu wyraziti.

O. popclawý. J. cinerea Liru Jacq. rar. 1. 392 Michx,

arb. 1. t. 2. Strom zwýší 50', kmen 8— 10' w obwodu;
kra šediwá; wtwe skoro rownowážné, dlauhé dlají
koš welmi obšírný, weliký a pehustý; listy peené z

I.—n líslkinv wejito- nebo podlauhlok®pinatých, seda-

wých, zubatých, dole záokrauhlých, na rubu lepkaw
huatých

;
jehnédy samí wálcowité, jednoduché, í— 5"

dlauhé; kwty samicí konené; blizny nachowé ; owo-
ce wejítoelipsowité, na konci hrbolaté, lepkawohuaté,
na stopkách 2—3" dlauhých? oech petwrdý, jako o-

woce wyhlížející, zakonily, hluboce brázdowaný; jádro

tlusté, welmi olejnaté, spšn žluknaucí. — VV studenj-
ších koninách Ameriky sewerné z Kanady až do Wir-
ginic. Kwte w dubnu a kwtnu. 5

Díwí není tak pkné jako pedešjélio, akoli taktéž se pote-
buje. Skoápka twrdá; jádro newalné chuti dobrý žír pro swiíiskýr
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ky. L^ko iiiírut; poCisfuje.

O, oliivkoltvarý I. olivaeformis Michx. arb. \. t. 3.

.1. rubra Gaert. 2. 1. 89. Slrom auhledný, w lese mezi

jiným stromowím wýšky Ti' dospíwající ; listy pere-

n, 12—18" dlaulié, složené ze 13— 15 lístkw seda-

w) ch, podlauhlokopinaiých, zakonilých
, pilowaných,

dole nestejných, na jedné stran ponkud kosowitých ;

jchndy samicí po tech na jedné stopce; owoce po-

dluhowaté, 4lirané, na obojím konci ostré, li/j" dlaulié,

žlulawé, ern nebo erwcnaw árkowané; rubina

ichlopná ; oech podluhowatý, hladký, skoro wálcowitý,

obak ostrý se skoápkau tenkau, akoli mezi prsty

nedá se tak snadné rozlusknauti. — VV hoejší Luisian

na místech wlhk) ch a balinitých. 5
We wlasti jedí oechy jelio (pakanky) a dílem je wywázcjí na /•

Antily a do welikýcli inCst seweroaiiíerTekJcL. Cliuf jejicli lalioJnjsí

nežli naSiusk)cli ; nalézá se odrodek planý s owocciii o mnoho wtšíiii. .

Protož zasluhuje ten strom, aby w Ewrop se sázel ; škoda ale žo \

zpouenáhla roste a zimomiwý jest. DFÍwí jeho twrdé, tžké, pruž- \
né, hruljowlákné. Z jader doliýwají wýborný olej.

O. bili). J. alba Lin. irariircn, t. 10. /. 22. J. tc
mentosa Michx. arb. \. t. G» Hikory. Stiom GO— 70' zwýši,

2— i tlustý i
p«ipcny weliké, krátké, sediwé, po nichžto

strom i w zim poznáwá se j listy pccné, 20' dlaulié, slo-

žené z í) lístkw wejitokopinatých, zakoniiých, zlehka

zubatých, rowných, dosti tlustých, na rubu jakož i a-
pik 'pýritych, jichž konený sedawý, poboní rapíka-
té

;
jehndy po 3 na stopce spolené, z ižlabíka

prwních listw loiiských smítkiiw , na jejichž konci

kwty samicí nepatrné, bled ržowé; owoce zakulatlé,

ipleštilé, obyejn podwojné, píscdawé; rubina llusi.-i,

pak twrdne a dewnatí, a puká na 3— 4 chlo|)n, a pau-

stí oech podlauhlowejcowiiý, hladkým -ihraný, petwr-
dý, takže kladiwem se musí rozraziti , jádro malé jako

od našinskéhu chutná. — Z Kowc Anglie až do Karoli-

ny diwoký a sázený. 5*
Rorn dáwá wclikó iiinožslwf owoce co dobrý žír pro swi-

•ký dobytek. Díwí bílé dobro na obruCe, lepSÍ k pálení; kúra Sedá

a tuliá muže se co lýko potebowatí.

O. hipínalij J. s(iuamosa Michx. arb. 1. t.l* Slro»n

80—90' zwýií ; kmen ale není w pomru došli tlustý,

maje w obwodu toliko G' ; tuto llauvšku nuí od dula až

nahoru ; pokožka jeho rozdlena jest na weliké nuio2-

stwí tascm auzkých, ló— 20" dlauhýrh, u prosted s

kmenem spojených a obma koncema ohnutých ; listy

weliké, 15—20" dlauhé, Ivsé, odwislé, složené z lístkw
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o, wejoitokopinatych, zubal}'ch, na líci Ryte zolcnýcli, na

rubu p}íkowan}'ch ;
jehnédy samicí 5— (>" dlaulié, od-

uislé, lysé, po 3 na spolené stopce wynikají z úžlalií-

ka prwních listinv; kwoty samicí konené, zelené, nepa^

trne ; owoce kulowaté, 4 brázdami opatené, podlé nichž

rubina pak puká ; holénka dost inalá, blawá, 4hraná. —
W Americe seworné obzwlásté sludenéjší. 5*

ladiané vv krajiaáclí, w nicliž tento oešák jest oljecen, zbírají

jeho owoce na zimu ; tlukaii je we liinožJéi dewtiéiu, warí pak ii

wod, a 7,l)írají s uí olej podnesly, jeliož potebují na jídla. I)/wí
jako jiných toho pokolení rod nehodí se k stawení píbytkuw a ko-
rábuwjsa podrobeno rierwnni a trp mnoho powtíni! hodi se ale ke
wšeni konciiiii jako nasinské. Též dáwá dobré palíwo.

Wií:losmol» Engblhardtia» Engelhartie.

Kwty jedno - nebo dwojdomé na jehndách lalg-

ných. Kwty samí: okwétí a šupina pod ním na tré

klané; tyinek 6— 9 beznitených. Kwt samici: nahoe
na ose jehndowé: okwétí na 4— 5 klané, w pokrywce s

uím z tuha srostlé. Holénka obklíená pokrywkau zkí-
dlatélau.. Semeno 4laloné.

//^ klasatij. E. spicata Blume jav. jitgland. t. 1. 5.

Dainara selanica femina Riimph. Strom ohromný, I hO
— 200' wysoký, asto tlustý, takže jej sotwa 3 mužowé
obcjmauti mohau? kra hnBdá, rozsedalá ; wtwe rozší-

ené; rozhy oblé; listy zdélí 1', složené z 5 lístkw po-
dlauhlokopinatých, dole nestejných, na rubu hladkých,
6" dlauhých, 2" širokých? kwéty Idomé; klasy delší l',

odwislé, nahoe kwéty samicí, dole 2— 4 jehnédy samci
G" dlauhé, niowité, s kwty pedrobnými, o 8— 13 pra-

snicích ; owoce jako liskowý oíech o 3 kídlech, asto
2

" dlauhý
;
jádro mkké, obyejné erwotoiwé, chutná

špatnji oechu kanárníkowého. — Po wysokých chlu-

mech a po bezích na Molukách. ó.

Díwi ídké neužitené. Z rozsedlin starýcli kmen prýští se
pryskyice žlatawé tolik, že žádný strom není roweu i nacházejíc se

slzy pryskyiCné ztlaustí stehna a zdélí 3—4'; slzy co raineno

tlusté jsau obyCrjné; hned twrdne a jest pak proswitawá, gantaru
podobná, krusší ale, a smrdí ; na uhlí píjemné woní, aniž tak, aby ke
kadní potebowatí se mohla, AVbec slowe ttawara. W celé Indii

potebuje se místo smoly na koráby, jiným ale zi)soben> rozskwau-
je se nejsnadji. RozmlnGnau totiž míchají s olejem kokosowým,
udlají z ní tsto, jež wytáhnuwse na dlauhé emeny kladau na pa-
zy korábu a zatiuukají kusem skla nebo porculánu, na nž nelípne«

Powrch ostatní korábu napauštjí na míst deiitn olejem skoccowým,
do nlio wápna rozmííhawse. Dlají též z ní pochodn, smíchajíce jí

s polowicí j)opela, rozžwýkaného a usušenéiio pinanjíu nebo plew
rýžowých ua tsto; z nhož wywálují šišky 1' dlauhé, které
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pak 7.aol)riU do vvýstrelkfiw lokosowýcli aneljo pinangow^ch anebo db

8iirliélio listí lantarowélio gomutowélio á uatran je wá|)nein. Hollan-

dané /akonopiijí lod 30 librami dainary, 10 librami smoly a pintau

oleje kokosowélio. Dííwf weliili pt-ysk>riCuaté praskaje tleliódí sb k

pálení. Owoce rádi žerati diwbcí katici, babirusy.

H^. hroznáíd E. selahica Blum. Damará selanicá

ma^ liumph 2. /. 56. Xjlopia orienlaWs Talcní, amb. t.

38. Strom ztepilý, tlustý, obyejn pímý ; kra tlustá,

linédá, ozsedalá ; rtlwe obšírné s pemnbli5hii rozhamli

a jelikoi listy rozežrané, koš není auhledn} ; lišty pe-

ren, sbížené .z 44 líslkw podlauhlowajcnýcli, ó— 8"

dlauhýcli, 2— 21/2' širokýcli, tenkýrii, 8 mnohými rowno-
bžnvtni žebry, na rubu swraškalé ; apiky winaté ; kw-
ly na hrozneeli konených jiidowých

;
pokrywka lalokw

3 co malík dlauhých a širokých, kopisowitých, hnedo-
eruehých a wlnalých, wadnutím hndých, na dél ár-
kowaných, na pi žebernaiýeh, w nichž oecíi asi o
polowici menší lískowého ; jádro náhoké a trpké. — !Na

Molukách. 5*
Z nho pochodí pryskyice w celé Indii nejobecnjší a nejpo-

tebowanejsí, již Hollanadé mají za kolofonii a indskau lodní suio-^

lau jmenují, Cerstwé díwí jest swtie Cerwené, za sucha hnSdé,
jako železoncowé, jemuž podubá se (wrdostí a erností ; jest ale

lirubSÍ, niénS trwanliwé, aniž dít se tak dobe uhladiti, plno jsaucid pryskyice plo^cb. ilezují z oSlio tlustá prkna oa koráby.

ád 187.

UBOWITÉ. QIJERCISEAÉ.
(J. S. Ped. 1820.;

(Cupuliferafe llichárd 18Š3.)

kw5ly jednodomé. Kwt'ty samí: Okwii na -i—

6

klan' nebo župinowílé, ^upinau (listenem) opatené,
nebo žádné a tau šdpinau nahrazené. Tyinek h-^20 i

wlce, Ze dna okweowého anebo z listenu šupihowatéhó
wyiiklýrh. JVašníky 1—2j)auždré. Kwety sitiníi: Tokryw-
ka obsaljiijící jeden nebo wíce kwiriw ; okwií s wajení-
keni srostlé : kajc kalikého, zaubkowanébo, astd
Da plodu nepatrného. VVajenlk 1 — 5pauždí*ý: pauz*
-dra I — 2\vajená, wajeka wisíci. nélka I, krátká^

nebo žádná; bliíny 2— 6, jednoduché. INažka Ipauz-
drá, I semenila, jcdia nebo wíc jich zasteno wí-
ce méné pokrywkau n)ísko\vitau, koflikowilau nebo lo-

bolknwilau. Semeno bczbilené. Kel owný koíokti
hoeniho a dloh tlustých, dužnalých.

68
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Stromy, ke. Listy strídawé, jednoilnrlu^, peenožtebré, znÍKif/'

rliobotnaté, až protisené ; palisty prrliawé. KwCly sainfí na jhur-
dá«;li, sainifí ojedinléi w pokrywre ojedinlé nebo množíte.

Tn rád sestáwá z wfce 160 rodfiw (w 7 pokolenfib) nejwutsfin

dílem iiáležejírícli podnebí n)frnosewprnéinu ; mezi obratnkoma ro-

ftan na znainenitýcb w5šká<b, na jižné polokaiili jidi pemálo. Kíira ob-
sabujíc mnnlio tíslowiny a kyseliny dubnkowé s wytaženinan bo-
kan slaiižf w kožliížslwí. barwístwí a lékarstwf. Semena dflein

inaiunatá, dílem olejnatá slauží potrawaii. Diwí nejmnožSícIi %5^or-
né dúwá paliwo, stawiwo a látku triibláskaii.

BiK. Fagus. IJithe. .

Kwty samci na jehnedách zakulalelych : Okwfí
zwonkowiié, na patero neb šestero klané. Tvinck 10 —
ló. Kwty samici', po 2—3w pokrvwce na lwero klané.

Okwtí s wajeníkem ztuha srostlé, na kraji prosíóin

6zubé. Wajeník Spauzcirý, Gwajeny. Blizny 3, pro-

diauzcné, niowité. (Nažky kožnaté, Sboné, po 2— 3,

docela zawené w pokrywce zwelieh', ztwrdlé na po»
wrchu mékkoostenne, na 4 chlopnS pukající.

B, obecný. F. sylvatica Lín. Schk. 1. 303. Lam. f

182. /; 2. Buk Mat. Háj. Ó6. 6'. — JFcl. (56. fíý. ob. I

Strom 80 — 100' zwýší ; kiira hladká, šerá; wétwe
dlauhé, odstálé, vveliký koš dlající; rozhy nahndli-;
pupeny dlauhé, wetenowité ; listy stídawé, rapíkaté,

eliptiné, ostré, wykrajowané, aZ i obdáln zaubkowanó,
píerabaté, skoro kožowité, hedwábnobrwíté, zmládí po
žíle a rownobžných zebrách i s apíkem hedwábnohti-
alé a w úžlabíkách žebrowych wausaté, pozdji i ly-

sé, obak zelené a lesklé; Jpalisty pedlauhé, árkowiié,
žjábkowité, blanowjté, narezawlé, prchaxré

; jehnedy
samí kulatowejité, na stopkách dlauh} ch niowitých hu-
atých wisuté ; okwtí hedwábnohufiaté ; tyinky se žlu«

tými prašniky welmi umí ;
pokrywky samicí na tlustšírU

stopkách, pímé nebo nachýlené, ojedinlé nebo shlau*.

ené, obklíené listeny dlauhými, árkowitonilkowitý

-

mi, narezawlymí a kwéty zastírajícími ; pokrywka plodo-

nosná wejcowitá nebo elipsowilá, mekkoostenná, u

wnit hedwábnoplsnatá, pak až dol na chlopn pu-

kající, rozkládající se a odhalující nažky, obyejn 2,

.S—6'" dlauhé, wejcowíté, trojhrané, liran peostrých,
nahoe skoro kídlatých, zakonitých koncem krátkým,

hust pyitým, tisawé, lesklé. — Hlawn w E«rop6 pro-

stední mezí 4ó a .t5° š. s., w Ewrop jižné na wyso-

kých wrších, pak po celé jižné Rusii a sewerném au-
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boí knwkasVóm ; lóí w nejw^chodnjším dílu sewerné A-

nu-rikv mezi 32 a 45" §. s. Kwte w duhnii a k\vélnu.5'

W saiíccii jest nPkolikiro odro«Ikfiw: «) oilwisli) (peodiilus) s

wtwpini wisnlymi
; (i) kmlcnuii (rrispiis) s lislfiii kadeaw<iiii

y) kncnit-tj, lislí tiiiuwe lindocerwenélio ; ) slrakuhj (variegatus) li'

stí l>íl<' a zeUn skwrnalélio.

Strom našinskýcli lesnMi nejpknjší dáwíi pedobré dr/wí k

pál«>ni a ulili nejw\l>ornt'jšf, též i triililáiuii a saiisiružníkurn pro«

spiné
;

pak se íiodí k stawonf wodníiiui, nikuliw ale k zeiiinfiiiu.

Popel z nlio dáwá nejwfre drasía. Nažky, hukuire olaiipnné jedí,

atkoli niiiifni požité prý Škodí; doliNwají z nidi dobrj' olej k pále-

ní a iiiaSttií; luikwíce jakož i zálioj lili pokrutiny ku kruieuí prasat)

poslední ale koními jsaii zlianlmy.

/i. rczmrij. F. IVrruginea Ait. Míchat, arb. 2. t. 9.

Welmi se podobá nasinski-inu, ob/.wlášii' odrodku krwa-

wéinu; lisí se ale lisiíni weiiím, silné zakoniljm, zhru-
ba pilowanýni, na rubu pyíljm. — W Americe se*

werrié. 3 •

Díwí jeho ještS wfce se w/iž( a potebuje so na ástky korá*

bowé zpodiíí a na práce inén dležité.

Kaštas. Castanea. Kastahienbaum

KuT-tv samicí na jcbndárb wálcowitych, prodlau-

ženy cli : Ókwlí zwonkowilé, Gdílné. Tyinek 10— 20.

Kwly samí : po 3— 5 w pokrywce kulowalowejiié,

kosirbatí* šupinaté. Okwétí ztuha srostlé s wajeníkem,
nahoie w trubku tenkau zauicné, na kraji 5 — Sdílné.

Wajenik )— 8pau/.dr}' ,
pauzdcr 2wajen}ch ; blizny 3—

8 .šií'«inowilé, hladké, šlctkowit se rozrházejicí. Nazky

kožnaté, na hrbciu krabaté, docela zaivené pokryvtkau

/wolienau, husté jcžalau, -ichlopnau.

K. domácí. C. vesca Gaerl. I, 37. ,/. t. Dici. se. nat*

ail. 3. 1. 304. Fagus casianea Iav. Lam. 1. 182 J. I.

Kaštan Mat. Ihii. ;)7. h //?/ c. Sirom 50—80' iwý
ší ; kira ziniádí hladká, w stáí na dél rozsedalá ; listy

píckrálcc íapikalé, kopinalopodlauhlé, zakonilé, dole

lincd klínowilozaužcnc, hned zaokraiihlé nebo srdité,

hrubS pilowané zubanii diauze a tence zakonilVnil, tu-

hé, píkožonilé, rownobžné iebernalé, zniládi na

rubu pýité, až i autle pl.sfnalt5, pozdéji obak lysé; je*

Imt-dy san»í ojcdínlé, iižlabikowé, ideji konené, liti*

hié, (1— 10" dlauhé, píímé ; kuély na ose klubmé, na-

hromadné, scdawé, bledé ilutané ;
pokrywky samici

sedl nejdoleji na jehnédé samí anebo na obzwlásl-

ní stopce skoro klasené; uzrálé na nkolik palciiw w
prmru zwelielé a ieialé kolccini dlauhjími, weleivoa*

88*
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lými, hustými, žlutými, pukající skoro ncprawidelho na
•i chlopn až do prostedka, a paušlející nažky 2

—

'Á,

i/j— 1" dlauhé, širokovvejcowité, na jedné stran ploché,
ostré, tmaw tisawé, na /podin s welkým nahndioše*
dým pupem, vvždycky Ipauzdré, Isemenné. — W Lewantu
a Ewrop jižné. Kwte \v ktvtnu a oerv\nu.5'

W Kwrop jižné a prostední sází se, kdežto w poslední t:iline se (ak

daleko jako winná réwa, a dobe se daí. Co do wflikosti plodu
jsau dwoje odrodky, drohnjŠÍ, hastnnij tvlastiiú, a weliké, knslnny
wlnslé, marony, které wat^né nebo peCené se wiibec jedí, a w nk-
terých krajinácli jižných hlawní jsau potrawau lidu S|)rostého ; anohrž
d5lají z nich niauku a cliléb. Díwi dáwá paliwo spatnéjsf dnbowélio,

za to wýborné stawino do wody a do zem. Kiia !iodí se k wyd-
láwání kže.

K. tupoziihý. C. pumila Lam. Mícha', arb. 2. t. 7,

Chinkapin. Wýška jeho rozdílná dle podnehí ; w se-

tterních koninách na pd neaurodné jest ker sotwa
zwýší 7— 8', vv Karolín jižné, Georgii a nižší I^uisiané, w
pd wlhké a hjné, dospíwá wýšky 30—40'; listy 3—
4" dlauhé, podlauhlokopinaté, pekrátce apíkaté, na lí-

ci lysé, na rubu maliko pýité a blavvé, po kr.iji tupé
zubaté; kwty taktéž uzpoádand, o polowiku ale men-
ší j pokrywka zakulatlá, ježatá, toliko obsahující nažka
1 sotwa zwící olaupaného oechu lískowého. 5 ^ •

Díwí jeho wlákna autlejšího nežli má našinský kaštan, též
tžší a trwanliwejší ; že ale w malých kusech jest, nepotebuje
se. Kaštany sladké.

Dub. Quércus. EiChé.

Kwty samí na jehndách bwných í Okwlí Ó--
Sdílné. Tyinek 8—10. Kwly .yflWíV/ ojedinlé, obklí-
ené pokrywkau mískowítau ze šupin stechowi-
tých, srostlých. Okwtí s wajeníkem srostlé : kraje
uzaunkého, prostého, zubatého. Wajeník o 3 pauz*
drách 2wajených. nlka 1 } blizny 3. Nažka kožnatá,
dole podepená pokrywkau zwtšenau, kožowitau nebo
skoro zdewnatlau, ideji zcela w ní zawená.

D. cer. Q. Gerris. Lín. Plenk /. G69. Duhám. nov. 7.

t. í>7. Q. austriaca Willd. Q. crinita J^m. Strom pk-
ný, dosahující wýšky nejwtšfch toho pokoení rod;
listy apíkaté, obwejité nebo podlauhlé, chobotnaté ne-
bo protisené, pýité nebo na rubu šedoplsnaté: úkro-
jw podlauhlých, kopinalých, zubatých, hrolnatých ; ža-
ludy zralé pod listy, protože teprwa druhého roku
zrají, po 2— 4 zhusta na stopce dewnaté, nkolik árek
dlauhé, nahlauené, podlauhlow^ejcowiié, do prwní tetiny
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obklíené niískau, jejíž Supiny prodlaužcné, árkowito-
kolcalé, odslál, zkrauccné. — W l^wrop jiiné a w
prosícclní až do Ulicr a dolejších Rakaus- Kwle w
kwtnu. 5*

Dríwí cerowé ili eina wjbornýrli wlastnostf, takže jí po-

trubovvati inohau saustrnžníci, trulilái, kolúri, heCwári ; též údobná
k st^wCní korábiiw. Maso z prasat žaluJy cerowjmi krmenÝdi
jest weliiií .iitné, tulié a trwanliwc. Od nlio též poiliodf dndiiky
(rancnnzské a borktj, wýroatky ki^lowaté, kostrbaté, od jist}di žlaba-

tek (Cynips) pociiodící.

I), /laubowaíij. Q, pseudosubcr Drsy. Sproisf. anfiq.

bot. 1. 1. l'odobný ceru. Kúra h.iubowitá, rozsedalá.

Listy padawó, podlauhlokopinaté, cljobotnaté ; misky zá-

ludní .šupin iidlowiiych, podlinulýcli. — l*o kopcích w He-
irurii, IlUpauii, IJerbersku. 5 •

Kra j-ílio dáwá také korek a potebiýe Re jako poiliodicí od duba
|>lutu. Wyprawiijf, že olaupándn ktiry strom jako každý jlaý b^ne.

D. hivzdnal;]. Q. stellata Mich.r. arb. 2. /. 4 Q.
obtusiColia Miihx. cjncr, 1. 1. Slroiu málokdy wyšší 40
—ráO', listy podlauhlé, na rubu pýité, chobotnalé : íikro-

jinv tupých, hoeních rozšíených, 2lalonycli, dolcních
celých ; jehnódy samci nokdy pckrátké; kwty samicí

po 3— 4 na stopce pckrátkí' ; žaludy wejitozakulallé,
niírne weliké na misce polokidowaló, šedé, na powrchu
píínerowné. — Na šlérkowišlích suchých w Americe se-

wcrné. 5-
Díwf ji-lio wlákno má ilrohné a biisté, jest trwanliwo a tuho;

protože Dnaliýwá weliké tlaii.síky, neliodt se k jistým cfluin. DClaji

«e z nulio koli, dužiny, wo/y. Jelikož wStwe úkosqfi se rozdlují,
^bry jsau nu kler:e do korúiíck. Upoknjujic 'se p&dau Spatnau,
lElby se w Kwrop sázeli. Žaludy jsau sladký.

I), ptjrenrjskif. O. pyrenaica JFilld. Duhám. nov. 7.

(. HG. Ten rod jest nižší drnáku a krcmcláku; listy a-
píkalé, dole nestejné, písrdité, podlauhlc, proliseno-
chobotriaié, na rubu plsnalé, zmládí obak plstnató : i-
krojúw tupých, i^í-ízuhalých ; jchndy sanjúí 3—4" dlauhé,
tenkc, pýlitó; okwíMí o G uštech podlauhlých: tyinek
«si 40; kwety samicí w tižlabíkách horeniho listí na
vozhách ; žaludy wbcc wcjcowitó, wtši nienái, asi 4

tta jedné stopce. — ISa Pyrenejích. 5"
Díwf jelio uiá niiioheni y,ice bifli nežli jioého roda toho po<>

kulení
; ieslli bel se neodejme, Cerwi se prožerau až na deR. Tu«

! dyi neliodí se k stavení. Nejlépe se té nclioJy uwaruje, když po-
f ražený kmen pecbá se w kiie dokonale usrboauti ; teukrát nabude

Vfelikú twrdoslt, takže tížco se dá zdlati ; též špatnu se ílfpá pro
wiiolié suky. K pálmf ale nemže býti lepSíbo díWÍ. Zponenáiila
roile. kúra se potebuje k wydCIáwání kfiie. iíaludy dobrý iír.
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D. kcmclák. Q. pedunouhta Elirh, Srhk. I. 301. a.

Q. Hol)ur a Un. Q. Ilobur Smifh. Q. racemosa Lam.
1. IV.). f. J. D.iham nov. 7. . .>i DlfseU II. t. 19. Q.
pecliinoulala Fl. dan. I. 1180. Duh Mat. Háj 65. a. Dub
letní Hif o. (5. Lolnák, koniclák. [Noj/.ippilojší Pwrop-
skýcli slroimu, zw^ší 100— 100', \v prTimru 5 — 8';

wtwe široko daleko rozšíené, wkem welmi zrozhvba-
né ; kra na inladýcb kmenech a smítcích šediwá,

hladká, lesklá, na slarých drasná, hlul)oce rozsedalá,

Iniawó šedohndá; listy pekrátkoapíkaté nebo piseda-
wó, podliubloobwejóiló, dole hluboce wyi'íznuté, po
kraji chobolnaté ano i protisené : úkrojw okrauhlo-
tupých, komolých, wždycky lysé; kwty í s listím raší-

cí; jehndy samí áoX^ na rozhách nahlauené : okwetí
blanowiié, teníké : ušlw árkowilých, tupých, dlauho-
brwiiých, narezawlých ; kwty saniul w hoejších iizla*

bíkach listních, obyejné po H — 4 skoro klasené, na
stopce I" dlauhé, u/.ráním prodlaužené ; žaludy dlauze
elipsoivitéi miska polokiilov\'alá, šedá se šupinami
ztuha pitlaenými. — W neiwiším dílu Ewropy, ob-
zwlášté mezi 4'j a 60" š. s., dílem weliké daubrawy d-
lající, na hory wšak newzstupující. Kwle w dubnu a

kwlnu. 5-

Odrodek jeden má ko§ kniowatý a odwislé wStwi», drulíý má ko5
homolowitj' s wStweini w^-síiiipawvmi, tetí má listy liliiSoce proti-

seitié, a twrtý jest listu liSlostrakatélio. Dub roste mnolio set let,

dusaliuje stáí 1003 let a tudyž znamená sílu, kepkost. Staí Ke-
kowé a Kíiiianó jej zaswtili JowiSowi, Germanowé a Celtowé pod
nfii) obtowali bolim. Dííwf pewné, welmi trwaaliwá hodí se k sta-

wenf a liotow^nf roždílnóho nádobí; mén aiidobno k páleni a dláoí
uhlí. Kra z wetwí a mla Iší l> kmenfiw nejlepší k diibení kozí. z

mladší li wStwí w lékafstwí. Žilii ly neililawiir?i5í pokrm (žír) swia-
ského dobytki; pral-né na místo káwy w rozdíl nýh <liorobáli Od
nSlio po hodí (ln')ovki/, dithinkif. diilinkij, hálkij, i/nleij^ hnhlcnkif^

dnhowé kiilki/, zjisobené pirhnutím žlabatky (Cynips) do stopky sa-

micí níbo d) listu a položením wejcete do díry; ím míza silnji
pitékajíc pfisolií wýrostky kulowaté, hladké, kt«ré jako dubSnky ce-

rowé w barw írstwí se potebují.

D. drná/c. Q. Robur Roth. Plenk t. 660. Schk. t.

301. b. Dissdd. U.^ 18. Q. sessiliflora Sinitli. Q. Robur
^ Lnu Djb Mit. Háj. 5S. h. — IFcl. 63. c. Dub zimní

Rj. oh. á. Zimnák, zimák, drnák. Pedešlému welmi
podobný, obyejn zstáwá nižší dosahujíc toliko 100

—

120' wýšky, aniž tak nestárne; listy má déleji apíkalé,
dole zaokrauhlé nebo maliko wykrojené, klínowitg wy-
tažené, z nládí pýité; kwty samici di owoce pekrátce
stopkaté nebo sedawé; žaludy wcjóitoelipsowitó. —
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Ut).sle j;iko pcdeil^ w l^hžo krajinách. l\así obyej-
ne |)OZ(lí'ji pedšllM) 1. w kwiMnii. 5-

Užitfk jako kreiiif láku; dríwí alt* jelm jest pewiiujsí a tuilyi

tžeji Sf. ztiláwú. Ke st.iwctii woiladiiu iii.t |ir<^.lnost.

J). šijxik. Q. ])ubcscen.s Jfilld. O. llohur. d Lum.
Q. lanu^inosa Thutll. Podobá se dubu driiaUu, jest

ale ješt nižší, lisly apíkalé, obwejilé. dole w\kn)jeiii'»

nebo w rapík prodtaužené, chobolnaie, zmlúdi plstoaió,

dosplé na rubu p) rite, nebo potom olvsujicí : úkrojiiw

tupých, celých nebo lup jedno- dwojrtdiycb, konioIVchí
šupiny na misce žaludowé prillaom*. — Na c-liluuicch

E/vropy prostední teplejší. Kwle \v kwelnu. 5-

D. bili), Q. alba Lin. Michx. <iiur. í. S. — arb. 2.

í. 1. Strom zwýší 70— 80'; listy podlauhlé, na rubu
pýíté, chobotnatoprotisené ; likrojw podluiddvch, tu-

pých a obyejnC nejcelejších, dole zauiených; kwtv
samí o ó— () tyinkách; samicí na stopkách 8— lO"
dlauhých; žaludy dost welik, wejcowité, sladké, s utís-

kau mlkau, dole plochau, bradawinalau, šcdau- — W
Americe sewern z Kanady až do Floridy. Kwéie w
kntnu. 5>

íí*^ WHcrli aiiDTÍckfili ()ii'>riw nejwfre pudotiú se iiaSiuskýiii,

obzwlá»l ale keiitelákii ; díÍMÍ just nejlcpsíí wsucli aintrick^rli du-

Ijw a jirotuž v«ii»c se potrelMije ; wl:'ikna není tak lius(«íli(i miií lak

zn»itifiii(é ti}.r jaku dniákuwé a keiiielákuwé. Hlawiié^ piili-.lnije se

na nátadí lioiiiácí, olizwláiilíí na sudy winriú a líliowé, (aUtf dužiny
7uwáž«jf do An<>lirari, kulonif západoindskNcli, Madeiry a 'iVuTÍly.

Dríwí z« iulad)(-!i strniiiiiw weliiii zpruiiié dá so kuaduu .štípali ua
liiifk ifpky. z nicliž dlají ko.šu, iiíi.še, olirnr-e a p.

D. kaslunawij. Q. (]aslanea Miildcnb. Michx. arh, 2.

I, íí (^>. Prinus acuminala Mich.v. qiur. 1. 8. Strom zwý-
ší 70— 80'; listy |)(»dobné listm kaštanu doinarího, po-

dlauhlokopinalé, /akonilé, na rubu plsnuté, hrub 7.u*

bal /ubami pistcjnými, ro/.šícnými, na konci nio/,o-

latýnii ; kuéty Adiiicí o 10 tyinkách nebo mn; žaludv

drobné, weícowilé, scdawé, s mískau polokulowatau. —
\V bujné pTid na horách alo^hanskVch. 5*

Dríwí icíil ríilki'lio drkowaiiúlio, a tudy tiop»<liyl*ii? noi rtfní

MÍlno niii Irwanliwo. Jest alu strom auUivdiiý, do saduw auduluiý. 7.ií-

Indy jelio sladkr s»» í«mH.

/). chrasi. O. Ae{,Mlops hitu MUL /. 2l'>. Olii.roy. U
\'^. (Mirasl. Strom zwýší našeho drnúkii < lisly wejóitu*

podlauhlé, mlce chobotnni, dole /.lokraublcné, zndá-

í na rid)u šedoi)ýiilé, 3" dlauhé, 2" šiiok: úkrojúw
iMpyrli, hroinatyc/i ; žaludy wlší nežli ušcch ewrop-
skjcli diibiiw, w pomru krátké, na konci trochu pro-
liluben, tlipjiowité, poouené w misce asi na tetinu
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nebo polowinii, jejížto šupiny prošlé l«/j— 2'" široké,

wice 6" dlauhé, kostrbaté anebo pocibnulé. — W
Lewantu a jižné Ewrop. Kwie w kwlnu. 5*

Mfsky žaliulowé toho rodu potelniji Lewanfané, VMacliowé q

AngUCí^né jako diibnky k barwcní a slowaii velnnide, od vclaai, ecr
kéiio jlllé^^ st(:oiifu a jelio žaliulu (veliniidn). Žaludy se jedí.

p. barwískij. Q. ijnclpria Michx. querc. 1. 24. —
arh. 2* t. 22. Strom zwýííí 80—90'; kmen 4— 6" llu-

slj a tlustší; listy obwejilopodlaublé, welmi zlehka
cbpbíjtnalé, na rubu pýité: úkrojuw pocllaublvcb tur

pýrb. zaubkowaných, šttinatobrotnalýcb ; kwly samet
o 4 tyinkách ; žaludy zpleštilokulowaté, podepené mí^-

kau \yezpod plocbau, opalenau šupinami pemnohými,
pirostlými. -^ VYšude w Saustátí seweroanierickém.

Kra jeho, hwercitron, nazwaná, slaužf we wlasti k wydláwání
kozí,] majíc pemnolio tfíslowiny ; dáwáje ale usn žlutost,} kterau jí

ale zwláštním z))so6ein odjímají. Tamtéž jakož i u nás kúra ta slanži

k barwení na žluto. Neníli drifwí dubu bílélio,, potebují dríwí jeho
k stí^wen. Stroin nejsa zimamiiwý zasluiiowalby u nás sázenu býti.

D. hálkowcc. Q.infecloria OUiK voy. 1. í. 14. l.ó Ke
^nebo strmek 4— 6" wysoký, kiwolaký, wíjawý, mno-
howélewný; rozliy nahndlé, praužkowané ; listy nejkratše?

ji apíkaté, 1— l«/j" dlauhé, podlauhlé, obak 3—47,ubé zu-

bqmi podlauhlými, liroinatými, na konci lupaunké, hrot-

naié, dolp zaokrauhleaé, obyejn nestejné, lysé, na lí-

ci lesklé, zelené, na rubu bledé ; jelinédy samvL jako
dubuvv nasjinských ; kuiy samicí ojcdinélé, krátkosto-

pecné ; žaludy l«/j" dlauhé, wálcowilohomolowiié, krátce

stopkaté, na misce pillaep supioaté. — W malé ^•
sii až do Pcrsie. °^ . 5 *

Hálky ííili dubCnky tnrecTcá pochodí od toho rodu a powstá^
w^í též piclinutím a položením wejcete do rozeh. Na zafátku lip-

n^ Sebrané jsau nejlepší, docela zawené : w obchodu rozeznáwaj^
se. erné a zeJeiié; pozdji sebrané jsau špatnjší, i>rotože z nich se
wylíhl hmyz, a slowau bilé. Nejpednjší hálky toho zpsobu
piwážejí se z Halepa, Smyrny, Kára- Hissaru, Diarbekyru, a celé
wnitní Natolie. Slaužií w barwfstw, lékastwí, k dlání inkaustn.

D. kcrtncsoivýQ. ooccifera Lin. Dukani nov. 7 t. 46,

Ilex aculeata cocciglandifera Garid. aix. . óó Ke slro-

mowilý, nkolik stewíc wysoký; kmen rozdlený na
mnoho wtwí vvíjawých, rozšíených .• listy wejiié, ko-
žnaté, pezimující, pekrálce rapikaté, obak lysé, na
rubu lesklé, podlauhlé, dole srdité, kolcatpzuhaté, hned
A'" hned i/?" dlauhé; jehndy samicí pospolu dlají
malé laty? kwty samifí scdawé po 3— 7 na stopce spo-
lené, 8— 15'" dlauhé; žaludy, teprwa druhého roku
zrající, wejcowilé a skoro ^p|^9^^ pohra iizenc w misku
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se šupinami oslrýmí, odstálýmí nebo pípodhnutými.

—

W Ewropé jižné a Istrii, léž w Lewanlu.
Na tom rode žije Cerwec kcriiics (Coccus Ilicis), w lékastwí a

liarwístwf užitííný. Nacliází se na rozliárli, ob/.wlástí kde se roz-
dluji. Nejlepší jsaii, když se nríznau i s wutwiCkau, nežli nqbyly
s^^é aiiplné welikosti. \Vyskytiijí se co kuliky cer\Yené, zwící hrar
cliu

;
j.sau to ale samice nadjinenowanélio hmyzu.

D. esivina. Q. llex. Lín. Duhám. nov. 7, (. k% 44.

/. 2, llex coccifeia. lUalc 1. l«í). Swida II MaL Wd 65. csr
wina. Strom newysokého zrostu, welmi wtewnalý 3

^anilý ; listy prezimující, kožowiié, apíkaté, wejcitopo-

diauhlé, wfjiiQkopinalé, ano i wejitookraulilé, nejce-

icjtií, bud* pripilowané , bucf pilowané wtiírii anebo
menším mnoZstwim zubw ostrýcb, obyejn lysé a le«

skl«í na líci, na rubu wždycky šcdoplsnaté ;
jelindy

samí bu ojedinMé nebo sblauené w žlabíku lislw
ioskýcb na boením dílu smitkuw » kwéty samicí po
\—8 sedawé a xhusténé, na stopce spolené x ijžlabíka

listowébo na rozbácb; žaludy wejcowiié nebo wejoowi-
lopodlaublé na misce se .šupinami strccbowit}' n)i, pe-
drobn^mi, plsnalvmi. — O samot mezi jinými stromy
na sucliojiaiích liwropy jižné a Afriky sewerné. Kwéte
w kwtnu. 5 •

Drfwf jeho tžké, twrdé, Iiustó a trwanll^-é hodí se na rozd/lné
ti.'iadi, ulizwlá.stu takowé, ježto niá snášeti weliké tení. Kra uži-
(<riiá k wydiiláwáuí kíiže. žaludy hoké jsau dohry žír, sladké ale,

)•/.(<> 8 liok^mi nkdy ou tmže strun^S se oach^zejí, slauží i lidu

|M)irawau.

D. lahodni'/. Q. Rallola Desf. vum. ar. par. 1190 r.

/l^'. Slrom welmi podobný dubu eswiné ; lisí se ale

listím eliptinýin, na rubu plsuatým, žaluily !'/» — 2 <'

(llauliymi, wálcowiiými, jedlými. Lislí ostatn jest wice
men zubaté, ano i celé, tupé a ztenené. — VV liei-

bcrsku. 5
Díwí we wlasti polelmif na ro/.lifné pr'icc. Žaludy 8urow5-

ini nho perenami žiw^ so njaký (as roku.

I), (iknitihlolisfij. O. rotundilolia f.am. Hozliy oblé,

pýité; listy paloné a dol.ší, obwejité nebo oliwciilo-
podlauiilé, na konci ul\'ité, dole srdité, po kraji kolca-

lo/.ubaic, na licí lysó, bled itelenc, po žebrácli p) iló,

na rubu (cdopýité ; apiky nejkratší, pýité. —r VV Ili-

spanii. 5
Žaluily jelio jsau weliké, podhihowaté, hezn wlí trjikmtit Ukže

ii|i<-i enú na zjiúsoh kaHlaoúw se jedí. dohe chutnajíce'

I), plut. (). Suber Lúi. íHrnk t. 011. Ikthnm. nov.

1. I. \h. l>anlo(lowú dlcwo 1. Mul. JJ^ei^ db c. IMul.
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duh korkovv}', korkodub. Podobá se wclnii cawin,
snadné alo se ru/e/ná koruu tluslau, ro^sedalau, liau^

bowitau, kurkcrn, korkaii, diiwím pantofluwijin (Kork) na-

zwanau, která za jistý poet rokw sama sebau puká,

otupuje se a erstwau nahrazuje, jeslU už díwe nebyla

&ala. Obyejn wždyeky po 10 letech se sníuiá, pi
emž ale lýko nesují se poruiili ; zwýší jest 30— 40'!

listy wždy zelené, wejilopodlauhlé, nerozdlené, hroli-

lopilowané nebo cele', tupé, kožovvité, na rubu plsfna-

lé, dole málo w apík zaužené, což nikdá u eswiny ;

žaludy krátkostopkaté, wejitoelipsowité
,

jejichž luísky

pitlaené a stechowil šupinaté. — ÍNa suchoparich

kemcnitých vv Lewantu, w Africe sewcrné a Eivropo

jižné. Kvvéle vv kvvétnu. 5 •

Dwí plutowé i)otretjiijí tesai a trijlilápi ; imisí se ale diráaiti

ped powetíiii, jelikož jelio proiiinami brzo porušení bere. Kry
zbaweué jest pedoliré paliwo. Korek ale ili korka, pantollowé ilre-

wo jeho jest nejužiteonŠjsí ástka ; ezají z nelio zátky, podešwe a

Špalíky ija sít rybáské; we wlasli jeho dlají z ulio talíe, ko-

flíky, lžíce; též dlají z iilio píprawu k snadnjšímu piawáiií na

zpsoli kazajky nebo pásu. Fodues jako za starodáwna wkládaif lu-

peny z nho udlané do zininf olniwi. W nkterýcli díledi Hispa-
iiie kryjí jím stechy. Pálíce jei w zawrené nádob shotuwují er,
ježto spnnielskau slowe. W Španielí h jedí žaludy plutowé pe-

dené jako kaštany, jelikož jsuu sladký a laiiodny.

D. zelcnaivij. Q. virens Miclix. qucrc. t. 10. II. —
arb. 2. /. II. Strom zwýší 40 — óO', kmen nejdolcji ob-

jemu 4— Gstrewíného ; rozhy oblé, z popela»va hndé;
listy králkoapíkalé, j dno— nebo pldruhapalené, pe-
zimující, kožovvité, kopinalé, nejcelejší, po kraji ochlí-

pouté, dole tupé, na konci ostré, síkowanožebernaté,

na líci lesklé, na rubu hust hwzduatopýrité ; na nda-

dých stromech listy zhruba zubaté, na dosplých ale

nejcelejší 5 žaludy podluhowaté, vv misce ihowilé, zkrá-

cenošupinalé. — Z Wirginie až do Floridy bhzko mo-
e. 5 .

Dríwt jeho nážluté jest welini celistwo wláknem pedrobnjui

a preliustýni. Welnii se wáií ke stawní korábw ; kolái dlají z

nlio písty a Špice do kol brykowjch; též shotowují z nho šrauby

a palce na kola nil5uská. Kúra pedobrá k dubení kže.

LÍSKA. CoRYLUá. HaSELSUSS.

Kwty samí na jehndách strechowitých ; listen

každý pikrýwá dwoje okvvii supinowité, s dolcjškem

na nm pirosUé. Tyinek 8, po 4 na kraji každého

okwlí; prašuíky Ipauzdré. Kwty sajuut na jehndách
malých , hustfi slechowit šupinatých ; šupiny dolení
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prÁzdné, hoení Ikwlé. Wajeník, okwlí docela s ním
srostle pcwysující, 2pau7drý, ^wajený; nlky 2, dlau-

hé, niowité, obklíené modníkem dípalým. Oech co

kosi Iwrdý, ísiMuenn), obklíený pokrywkau zwelienau,

Irubkowiiau, lislowiiau, lalokatau anebo drípatau.

L. ohrrn/í. C. Avellana Lin. Lam. t. 780. y. n. Sckk,

I, 300. FL dnn. t. 1468. Dici, se. iiat. all. 3. t. 303.

Oech lískowy Mat. Haj. 82. c (prawá polowika). —
iVcL 91. 6". / 2. Ke' 10 — 20' wysoký, nkdy skoro

stroniowity, ninobo odnoží p\utovvilých wypauštjící
;

lislv íapíkaté, obwciiiookrauhlé, zakonilo, dole srdci*

t wykrojcn, nestejn dwakiát zejkowané nebo pilo-

wané, pýikowané, na rubu po zebrách huaté: i-apí-

ky žláznalochlupaté ; palisty podlauhlé, tupé, prchawé

;

kwty ped lislíui se rozbíjejí ', jehndv samí poboní*
po 2— 4 na rozze kratiké wisulé, wálcowité, 2 " dlauhc,

V\í" tlusté; jelindy samirí ojedinlé nebo ])odwojné,

Hpjcowité, íV" dlaubé, se šupinami široce wjiiymi, tu-

pýuíi, br\vit>n»i ; blizny nacliowé, jakoby upryna ují-
ci ; oech wejcowitý nebo obwejcowity, kratší pokrywky
zwonkowiié, na konci píodslálé, roztrlianodí-ípalé { já-

dro K bílau slupkau. — W lesech a hájích listnatých

nejwlšího dílu Ewropy a sevverní Asie. Kwlc w únoru
a bezna. \.

W zuliradúrli iiiáme nCkolikcro odrodkdw co do (waru a wli-
Losli oi' liíiw lískuw^i-ti, lúskuwru, Ifskowcíi ; li.sty nk<ly co krew
tiTwené. W |iu(l/.iiii slifrují se ornliy, pro luliodnost olilftu-né. Z
iíulcr doli)w.'i sp oIkj w5*'*"'"5' Odnože iitlé slaiiží k dClúiií liolí ,

iii^fží, otizwlá^tC ohruí; též dáwají dobré ulili ku kr&lení a d-
l/jní prachu rur-Di^nélio Cíli sinudnfku.

h. Irnhkouulá. C. lubulosa ll^illd. (jiiinip, 1. 152.

Oech lískí)\vý Mat. Háj. 82. r. (polowika Icwá) — /A/.

ÍH. C.f. (. Ke 10 —20slewíný, pedešlému podobný,
rozdílný ale pokrywkau wálcowitotrubkowitau, nahoe
zlésncnau, stihanopilowanau, oechem skoro wálcowi-
i\in, diíwc zrajícím, já dení \vc slupce erwcné. — W
Kwrop jižné, tu a onde w prosledoí. %^.

Jádra oiliowú taktéž jsau cliuln'i.

Jj. furcck. C, Colurna Lin- Schk. t. ,30.S. (<. byzan-
lina Stba 1. /. 27. /. 2. Avellana puniila Clus. I. /. 11.

Strom zwýší 40'
: listy píokrauhlé, wcjilé, srdité, ro»

hatostihané
;

palisty kopinaié, zakoníte; jelmdy saiu*

i delší a tlustší nežli pedešlých ; oechy dwakral wl-
š( \ve dwojí pokrywcc, jichž uncšná odstáwající mnoho*
dílná a H-DÍtní 3dílaá : lulokw dlunilú laluoatých. —
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VV Uhrách, Ewrop jihowýchodní, L,cwanlq, celé lesy

dlaje. 5'
Díwí jeho wýborné na nejpkqjši dMa truIilúSká.

IIabr, Carpinus, Haihbuchk,

Kwiy na jehndách. Kwty samci : každá šupina

ncposleden dole nesaucí 6— J2 tyinek; prašníky *l-

pauí.dré : pauzder docela oddlených. Kwly samicí : sw-

piny padawé, jichžto každá má dwa Kwt^ tolikéž pokryw-
kami lalonat) mi nebo roliatymi zastené. Okwptí s wa-r

jeníkein srostlé s kraje peauzkóho, Gzubého, Wajeník
3paqzdrý, Svvajeoný ; blizny 2, dUuhé, niowité. ÍNažka

Ipauzdrá) Iseinenná , krajem okwowým wne-
ná a za.pokryvvkau pezwelielau skrytá.

//. obecný, C, Betulus/v//?, Lam. t. 780. Schk. t. 30 i

-

Qarpinus Mal, JVcl. 73. Duhám. \. t. 49. Habr fíý. ob.

10. Hrab, hrabina. Strom zwyši 30— 80'
i kmen pihra-

ná tý ; kra hladká, šedíwá ; rozhy huatochlupaté ; listy

apíkaté, wejitopodlauhlé, zakonoité, dole zaokraulilc'!?

né nebo slab srdité, asto pínestejné, oste dwakrál
pilowané, rownobžn žebernaté a (obzwlášt z mládí)

Vikosn ásnaté, na rubu po zebrách jakož i apík wice

mén chlupaté
;
jehndy ped listím se rozwíjejíci, na

konci nejmladších rozeh nií neb odwislé ; samích
(íbyejn nkolik dole pod samiími umístných, se šupina-?

mi širokowejitými, prohlubenými, ze žluta zelenými,

na konci kožowitými a hndými
;
jehndy samici kratší

a tenší, se šupinami árkowitokopinalými, zakonitými,
brwitýmí, na konci podhnulými, bled zelenými, pi-
krýwajícírni pokrywky a kwty

;
pokrywky plodonosné

welmi zwcliclé, 1— P/j" dlauhé. Sdílné: úkrojíiw ár-
Ivowitokopinatých, prostedního nejdelšího, pilowaných
nebo nejcelejších, šífkowanožílnatých ; nažka weji-
tá, siln smáknutá, oste žebernatá, 3 —r 4'" dlauhý,

hndozelenawý. — W Ewrop jižné a prostední 57' š.

s. nepekroujíci. Kwte w dubnu a kwtnu. 5*
Je!5t odrodek listí neprawidelnS stiílianozubatého (íncisa

4í',) Dríwf liabrowé ln'lé, tžké, twrdé a trwanliwé slauž k hoto-

>\'e.nt rozdflnélio náadí, co paliwo prewyšiije bukowé» Listím se
muže kiviti dobytek ^ kor^u nq žluto barwiti.
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ád 188*

AMBROiSOWlÉ. BALŠAMWLLAÉ.

Kwty jednodomé na jehiidách kulovvaíýcli. Kwí-
ly samí : Tvinky mnohé, nalié nel)0 drobnými šupin*

kami promíchané, na ose kráiké, ilusU', nahromadné
w jehndu pokrywkalau. Kwí'ty stimii : takléž postaUené»

Wajenik poki ywkau že šupin wíce lué.né srostlých ob*-

khený, Ipauzdrý , mnohoivajcn}* Cnfilky 2, zoba*
nowilé, na konci podlinulé, na wnilní stran hhznaU
dol bžící opateno. Tobolky w pokrywce zwolieléj

a ztwrdlé, dohromady slrbaul kulowalý dlající, 2pauz»

dré, 4chlopné. Semena na wnitiní stran skoro šlílowii

pipewnná, nahá , se skrownýiu bílkctn. Kel rownýi
Koínek wzhiuu obrácený.

Strtímyt Listy stMdawé) celé nebo laloCoaté, pilowand ;
pd-a

lístj prcbai^é.

T«*n ád scstáwii dotiul toliko ze tf rodw (w 1— 2 pokri-

lenMi)t ji<llž jeden w jižné Asii, ilrnliý w Lewnntii a ti-et/ w tep-

lejší li konCinúili Ameriky sewerné a Mexiku roste. Obsalitijí síáirit

woanau bulsuinnau.

AmBR0!Í. LlQIlIDAMBARi AmBKABAuMi

Znaky pokoleowé jako ádowó.
A, amcrirkd. L. slyracillua Lin. Lain. f. 783. Micli.t

arb. 3. t. 5. Diissdd. 18. /. liO. Liquidanjbar Calixh. 1
1. 6b. Slrom zw-ýší 30— GO' nebo wyšší ; listy dlaulioVa-

píkaté, dlanité, ó—Tlaloné : lalokúw wejéitokopinalých,

zakoniiýcb, nestejn žláznatopilouaných, dole srdit,
na líci lysd, na ndju w ížiabíkách žílowých wausalé}
jehndy kulowalé, konené: samCí w lirozen ro/.posta*

wcnéj samicí ojcdinld, odwislé, uzrálé zwíí tvlaského

occliu; tobolky 2zobanné, obsahující pomcláním toli-

ko málo semen podlaidíl^ch, smáknutých, kTídlalýchi

— W jižných státech senerné Ameriky a w I\](>.\iku na
místech wlhkých, bahnitých, podlé potokw a ek« Ku-
tc w beznn a dubnu. 5*

2e star>(-li knx-núw iuw-lin 7. iidMan^rb ran pf^títí t^. bdlsaiíi

wonný 7.lutor<rw«-n5, nmlirnu kapnlixH (Aniltra li<|nida) nn7.wan^, co
woria^ka a (ídko) lék nžitfn^. Obycjnoji ale balsain trn se wy-
waiije a pfi-íiání / kíiry, a tn slowc Blomrom kainihjm (storaX

li(piida) poHdka k nám piicliázejícf, Dwií inkké, Dcwalné, míilo

se potebuje.

y/. indsliii. í.. cxcelsa. fítnmc jnv. /.I. 2. Aliinj;ia

excelsa ísoron. Diis.uld. siijtpf. 2. /. 12. Lif^nutn papiia-

nums. Caju rasaiiiala JUmiph, Strom zruiný, láO— 200'
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7.wýší ; kmen 30' tlustý ne A brázdami; wtwe pímo,
kra šerá, hladká, u wnil erwenawá, oslrá a nahoklá,
naíznutá roní šáwu jako med hustau, wonnau ; li-

sty j)odlanhl«)\vejité, zakonuilé, hladké, zubaté, 3— 4"

dlauhé, 2" široké; jchnédy sanft-í asi (JO — 100 tyinek
nosau ; strbaul samicí má ló -20 tobolek 4chlopných,
obyejn (pomeláním) Isemennycb. — Na wysokych wr-
ších Indie wýchodní, od Žáwy až na Novvau Guineu,
též na Ceyionu, Malabaru, nepochybn i na Koinín
a osfrowech rudomoských. Kwle w kwélnu až do
prosince. 5«

DHwí jeho prieliází z Nowé Guiney na trh do Ainboiny a slowe
pnpnnnsJujin. WlastnS jest to koen tlustý, jejž welikau nesnází
wykopají a w lese ležeti necliají, až wn.šná jeho wrstwa zlmije.

Streu pak prodáwají w kusecli co stehno tlustýcli, na loket dlanhýcii,

petžkých a petwrdýdi. Starší jest jako med žluto, bílo, autle a
hojn ž/lnato. Pálí je co kadidlo pro zápach storaxeni. Rozstran-
hané míchají s wonnými wodiCkami, jimiž ženy se natírají, jednak
pro líheznau wui, jednak pro ochlazení. Z toho stromu pochodí
n<'jlepsí storax kapaly, arahským uazwaný, jenž druhdy se piwážel
pes Persii a Arábii,

ád 1S9.

WRBOWITÉ. SALTCINJE.

Kwty dwojdomé na jchndách. Okwtí mískowilé
nebo koflíkowité, úkosn uíznuté nebo žádné a místo n-
ho nkdy žláza. Tyinek 2— 30, w úžlabíku šupinowéra
aneb okntowém pirostlých, prostých anebo jednobra-
trých. Peslíkv prosté, ojedinlé, okwtím obklíené
anebo nahé w úžlabíkách šupinowých položené, též w
jehndy nahromadné. Wajenik Jpauzdrý, mnoho-
wajený, prostý. Wajeka wzstáupawá, prolibžná. Cnl-
ka I -—2, asto pekrátká ; blizny 2, asto na dwé klané.

Tobolka Ipauzdrá, 2chlopná, mnohosemenná. Semena
dole na prostedku chlopní pipewnná a obklíená
uprynami z dolejška wvniklými a tutéž w kraužek sro-

stlými, bezbílená. Kel rowný, koínku doleního.
Stromy nebo ke. Listy stídawé, peídko stícné, jednoda*

ché, celé, asto pilowané, peenožebré, palistnaté. Kwty dwoj-

domé na jehnedách stecltowit šupinatých.

Kád ten sestáwá z i 40 rodw (we 2 pokoleních), které nej-

wtším dílem náležejí studenjšímu dílu sewerného mírného a stu-

deného podnebí, kdežto rownowážn a jirostopadn k wfnému sne-

hn sahají ; málokteré nalézají se ješt Idízko sewernélio oliratnfka

a w podnebí jihomírném. Pro tíslowinu w ke hodí se nkteré
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SI harwinii, silici, wosk. Fnity lienke mlohtiy jsaii k <liin piPtenemn;
Hiwi, aCknIí Icliké a nptrwanliwé, potebuje se predre k pálení :i

jin5iit aiiceliiiii. Kowilé slaiizf k upewnenf behtW, hrází, hoinoku,
a stroinowité nkteré jsaii ozdoSaii sudw.

Wkba. SaLIX. WkioR.

Siipinv jchneflowó relé. Pleinenidla nahá, dole I

— 2 žla/.ama podepená. K«tv samí: tyinky 2, ídko
'A — '»

; nitkv prosté nho jednohralré. Kwty samicí:
wajenik ohyoejn no/inaty ; onlka I nel)o žádná

;

bliznv 2, iedno(Juché nho na dwé klané.

iy. viandlowkn. S. pentandra Liyi- Fl. ilan. t. 134 Host
•>aL \. e. 1. 2. Dilssrld. 14. t. \, iVlandlovvka ; wrba p-
timiiy.ná, hoká. Ke 12— 10' wysoký, poídku steni ;

kúra hladká, co krew erwená, po ídku hndá noho
tmaw zelená ; listy weiitoeliptiné nebo wejritokopi-
naté, zakoneilé, 2" dlouhé a delší, husté a ílrohné pi-

loivané, na líei Imawe zelené, lesklé, na ruhu bledé,

RÍkovvané, nejlysejší; apiky nahoe nmoho/lazé
; pali-

sty wejitopodlaiihlé, slejnostranné, rowné ; jehndy na
stopkácli listnatých; Supinv stejnoharewné , prchawé

;

kwéty h— lOmuzné; tobolky z dola wejoowilcho zákon-
ité, lysé, na krátkých sfopckách dwnkrát dcliieh nežli

žlázky; nlka mírná, blizny tlustaunkc, na dwé klané.
— VV údolích podhorních n podlé ek až na hory
jdaucí. Kwte w kwétnu a erwnu. "^ . 5 •

Kúra siiiftknwá chutná nahoklo koenin, a zdá se b^ti nej-
an;'inliwj$í k lékaským koncm, totiž na místo chiny.

//: kehká. S. fragilis L//I. Hnf salLr. f. ;n. fíost

sal. I. /. 18. 19. Dilssrld. 1Ó. 1. 8. Wrba kehká Rij!':.

oh. 20. Kchowka, praskokrk. Strom ztepilý; smítky
hlinožluté nebo naryšawlé, wclmi kehké; lisly kopina-
lé, dlauhozakonilé, nejlysejší nebo ziniádí píhedwá-
bité, pilowané /ubmi na konci wehnutými; listeny

pclosrdité ; jehm^dy na stopkách listnatých; šupiny
stejnoliarcwné, prchawé ; kwty samí ímužné; kwty
samicí na slopekách dwakrál anebo tikrát dclšícb

nežli žlázky: nélka mírná; bliznv tlustaunkc, na dwé
klané; tobolky z dola wejilého kopinalé, lysé, nožka-
té. — Podle ek a potokúw Ewropy prostední. KwCte
w dubnu a kwéfnu. 5*

Kra její mnoho tíslowiny olisahiiiícf potebuje se w kožehiž-
•twí; též na místo chiny w IckuPstwí; koen barwí na Pcrwno.
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}F, blicc. S. alba Koch. Bolicc, wrba bílá. ko
zwýsí 6— 8' nebo strohi 20— COsldwíný ; kúra ro/Seda-
lá, šerá; smítky baužewné, bebké ; listy nejkralšeji í.\^

píkaté) kopinalé, zakoníte, drobn pilowand ; apíky
ilaboi-tí obyejn 2žlažé; listeny kopinalé; jebnédy s li^

stíin rašící, prodlaužené, auilé, na siopkácb listnalýcb ;

k\v6ty samí 2mužné } šupiny podlaublé, blanowité, b-
lawó, jednobarewné, králce brwité, co pestík dlauhé
nebo delší, prcbawé; nlka krátká; blizny tluslaunkéj

wyíznulé; tobolky z dolejška wejilébo paiaboliie zten-

ené, iupé, lysé , pak na krátkydí nožkách sotwa
dlaubych do pekrátká žláza. — Na bezích íních,
potoních, wod stojaiýcb, rtejvVtšího dílu E\Vropy. Kw-
le w dubnu a kwétnu. 5«

Troje ododky má, dle jiriýcli rozdílné rody. ri) W. h. hcd-
wáhná^. serice2,S. alba Lin. Host sni. i, t. 32. 33, Diisseld. suppl.

3. t. 5. Wrba bílá Rý. ob. 25. Smítky zelené nebo nalindlé, žluléj

wice mén zelenawé ; listy obak liéd\túbité, šediwé.

já) M'. h. modrnwá, S. caérulea Smith. Smítky tdktéž; lislý

pak lysé. ^

y) }V. zltílá ; potoCnice. S. viteliina L/rt. tíoff. saU t. 11. 12.

24. f. 1 Ilúsl Slil. 1. t. 30. 31. Diissehl. sm/(/>. 3. f. 6; Wrba žlutá

Rýi ob. 26. Zlatíce, zlatolýCí, pawrba. Smítky co žlautek žluté

iiebo stkvyle miniowé, welmi liaužewué ; listy dos])elé dotela nebd
skoro lysé, na rubu obyejn siwéé

Prwní odrodek welmi obecný se klestí a z klestúw dlají se

otépký ; též 1 starší díwí slauží k pálení. Kra též místo diiny

se užívrá;

Pottíiiice ili vírba žlutá tožeznáwá se welikan hauiewností
smítkw, protož i slauží k pletení rozdílného báadí a též k wázáníi
obzwláste we winicecli, a protož už do Ameriky sewerné pesazená.
Kúa její ha místo rliiny se potebuje ; též z ní wrbowina se dobý-
wáj jelikož ona jakož i wirbd mandlowka, nadiowá, inandlowá a rau-
í nejwíce jí obsahují.

fFÍ mandloivá. vS. amygdalina Liti. Host. šal, t. 9;

10. 23. /. 2. S. triandrabn. Mandlowka Ry. ob, 30.

Popelka; wrba hluchá. Strom, nkdy ke; lišty welmi
proríinlivvé j wejitokopinaté , podlauíilokopinaté nebo
árko\vitokopinatéi dole zaokrauhlené nebo ztenené,
na rubu bled zelené, lesklé, jindá docela nebo toliko

uprosted siwé, bežleskc, wždyCky zakonilé, pilowané,
nejlysejší ; hsteny polosrdité ; jehndy na stopkách list-

natých se šupinanii stálými, stejnobarewnými, na konci
lysými, ostatn chlupatými; tyinky 3; nlka nejkratší ;

blíztíy rownovVážn rozewené, wykojené ; tobolky wej-
itohoiolovvité , lysé, na nožkách 2—3krát delších
nežU žlázy. — Na bezích a podlé bahen. Kwle w du-
bnu a kwétnu poídku. "^ 5-
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Potebuje se k iipcwRowání behiw a hrází
;

pruty w ko-
?astwf.

fV, smiifkoiiá, S. bahylonioa TJn. Wi"ba babylonská,
stnulící, plaiwá. Strom sliný, '20— 30' zwyší, s wcve-
mí pedlaubymi, tenkými, pcliebkými, dol \isícími á

asto až k zemi sahajícími ; listy npikatc, dlauhukopi-

nat, dlouze a auile zakoníte, lUlo a oste píio\varí(^p

zmiúdt obak pýité, pak olysnjící a na líci Idsklé, jaAn
zelené, na rubu bczicské, nasiwele, nabhlé ; apíky pýri*

toplsnaté, nahoe 2žlazé ; pali$ty úkosn kopinaté nebo
wejiié, zakonitó, welíké ; jehndy s listím rašící, štíhlé,

oblaukofvíié dol sehnuté, na stopce listnaté; šupiny

kopinaté, blanowité, stojnobarcwné, dlauze brwíté, krat-

ší pestiku ; \taietník I dola pííwejitého skoro Immo-
lowité ztenený, lysý: nMka píckrátká ; blizny tlusiaun-

ké, na dwé klané; žláza nad zpodinu tobolky sedané
umící. -— W LcuantUi Kwcte w dubnu a kvvíMnu. 5*

Pro nutíce dolu ^\is/rí má se za pndobeostwí smutku, protož

sá7.í se k lirotiíím, wsak také w sadech, obzwIáStC podlé wod. W Kwro-
pC máme toliko sauiií stromy, protože z Lfewantu liríženice od ta-

kowélit) do Kwropy j)rin«'srna byla.

IK crwfnirf. S. ptirpurca Lin. S. monnndra Ho//' sal.

t. ]. /. I* 2* S. Hclix Lin. Zlatolyí erwené; crwé-
nice wrba nachoitá. Ker zwýší muže; smítky naclH)\V-

lé co kor.^1 erwené, žlaulkowé anebo šedohndé ; li-

sty rapíkaté, árkowiioknpinaté, prodlaužené nebo sie-
ji kopinaté nebo obwcjilokopinaté , krátké \ wždyckv
wzhru se šíící, zakoníte, oste pilowané, Ivsé, rOw-

ne: jebnédy na pekrátké listnaté stopce, obzuiášte sa*

míi npjauliejší a dwakrát tlustší, ídce huaté nebo
nejsrstn.iijší ; šupiny na konci jinobarewné ; kvvétysaiíi»

í jfdnonjužné ; pra.šníky nachowé , odkwéllé erné;
žlá/ka delší zpodku wajcníkowého ; nélka králku; bli-

zny wpjité ; tobolky wcjcowité, sedaivé, plsnalé, —
Píxllé wod, na pasiwinách wlhkýcb, nižších a wyišidh

po K»iM)pé prostední. Kwélc w bc/nu a dubnu^ 5*
Kúra lé>. 8C pKtfbnje místo cliiny, dúwajíc wrbowinu^

jy. olnlmá, S. viiiiinalis //oj/ I. /. ó4 — 6. Wrba
košaísk;!. Ke ídko stromowitý, O—IS' wysoký ; listy

prodlaužené k<)()lnatoáíkowité, zakoníte, nejcelejší ne-

bo píwvkrajowané, na rubu lesklé, hedwál)naté ; palisiy

koplnatnárkowité, kratší apiku bezcžlazého; jehnédý

ped listím se rozwijcjlí í, sedawé, dole obklíené listím ;

kwiy sauíií drtojmužné ; šupiny wcjité, Inpé, erwc-
nawé, na konci tmawéj.^í, dlaubobrwiié a chlupaté » šu-

piny i s hlupY kratší pcsiíku \ nélka dlauhá ; blí/^ny

89
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niowilí?, nerozdlené; tobolka ze zpodku wejitólitj

ztenené, ostré, ))lsnaté, piscdawé, a tudy žláza weli-

ká ní nad zpodek wajeníkowý. — Podlé rek, polo-

kw, píkopw, rybníkw skoro po celé Ewropé. KwC-
te w beznu a dubnu. % .

Ten rod hlawtíS užiteCný k upewííowán/ bellw, a mladtf j<;lio

praty hodí se k pletení hrubsflio díla košaského.

Pf^. jíiva. S. Capraea Lin. Host ial. l. 60. 67. .líwrf,

jiwina, bywa , y\ta, rokyta, rákytd. Ke nebo asfrji

strom 10—3Cr zwýší ; rozhy a pupeny lysé^ prwní nt'k-

dy pýíté; listy wejilé nebo elipliné, též i podlaublé.

obwejité, ano i žaokrauhlé, ostré nobo krátce zakon-

íte koncem podlinut}'m, píreabaté, zejkowané nebo
nejcelejší, rowné, na líci lysé a lesklé, na ruba nasiwcle

zelené, mkce plsnaté, nkdy mladší obak plsnalé; ra-^

piky obyejn bezžiazé
;

palisty ledwiniié, poidku po-

losrdilé ; jehndy ped listím se rozwíjející, prodlauze*

n wcjité, pímé, sedawé, dole drobnými listy zasiíe-

né ; šupiny wejitopodlauhlé, tisa«é.. dlauie brwiié, stá-

lé, mnohem kratší pestíku; nlka prekrálká; bli/.ny

obwejité, na dwé klané; tobolkj'^ ze zpodu wejilého
prodlaužen hoinolowilé, plsnalé, na stopece 4 — Gkrái

delší nežli žláza. -^^ W lesech a kowišiích, ohzwjá-

št Ewropv prostední a sewerní. Kwte w beznu a

dubnu. ^t\ '

Jíwa náleží k stromriin lesním a díwí slaiTŽÍ k pálení a dlá-
ní drobnjší práce. Kra mladších wtwí jako |)redešlých slaii>.( w
lékastwí a k dobýwánf wrbowiny. Smítky toho rod jakož i jinýili,

jejichž jelineily díwe listfiw se rozwfjejí, swtí se u nás na místu

palem na kwm.ia nedli, a slowau jnbralka nebo koiky.

Topol. Populcs. Pappei..

Jehndy šupin dípatých. Okwtí koflíkowité ne-

bo ihowité, iikosn uíznuté, podtpcné slopekau pi-
rostlau na šu|jmu. Kwty samci: tyinek 8— 10, ni

okwtí pipewnných, prostých. Kwty samicí : wajonik
sedawý ; nlkv 2, pekrálké nebo žádné : hlizny 2—=-.j-

dílné. Tobolka a semena jako pedešlého poKofení.

T. linda. P. alba Lin, Guivtp. t. 202. Tcjpol bifý

Mat. Háj. 33 — JVcl. 39. c. fíij. ob. l8. Linda. Kei-

wysoký anebo strom zwýší 30— 80'
; kra šcdiwá. na

zaátku hladká, pozdji rozsedalá ; koš rozkladirý ; listy

dlauhoapíkaté, píokrauhlowejité, rohaiozuhaié, tupé,

na rubu jakož i apíky a rozhy blostnoplsnaié, na

rozhách konené, srdité, dlanito3—Maloné ; apíky
slab smáknuté

; pupeny pýltohuuaté nebo plsnalé

;
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jehur-dy krátk / llusli' , narhylcn ; iiupiny wejcitopó-

dlauhlé, samicí kopinalé, na konci zejkowané, lysé, br-

wilé, narczawél*; tvintk 8. — W lesech wllikych podlé

ek a wod stojatých Ewropy prostedni a jižné. Kwtc*
w beznu a dubnu. 5 •

Strom lesnf, z {pIiož kmenu se ezajf prkna , Hiiko se pote-
Ituj k st.iMenf; re/bái je rádi mají pro uiSkkdst

;
palíwo jett Spal-

no. >V gaiilt ozdobau jst.

7*. sokora. V. canescens Smiíh. P. alba TVilld. So-

kora. Podobá se lind welice, takže nkteí sokoru
mají za pauhý její odrodek. Listy zaokrauhlowtjité,

rohaiozubato, na rubu jakož i rozhy popciaw plsna-
ic, na rožhách konené, srditowejité, nerozdílené

;

Kupiny jehnd samicích na konci st/hané a po kraji

brwíié. -^ Též w Ewrop, roztraušenéjší ale. Kwte ^
bíežnh a dubnu. 5«

Užitek )uku |)edeilétio.

7'. usyka. P. tremula £,í>i. i9/a^-. /. 248. Topol libický

Mul. Hdj, a i. — Jrd. 40. Osyka TýF ob. 16. Ke anebo
strom dost wysóký ; kra šdiwá, dosti hladká; utwb
nejodslálejší ; ozhy pýllé, brzo ólysajícf, coi se lilk

snadné nedje na odnožích a mladých íJtoinecích

;

listy okrauhlé nc!)o wcjitookrauhié, osiraunké, t\ykra-

jowané nebo w\ hlodaní' a skoro cliobotnalé tupozub
nebo pilowané, zniládí pýrité, pozdji ob.ik olysnjící, na
lící jasn žlutawozclcné, na rubu bledé, odnoží nebo
mladých slromckw asto weliké a srdité, pa rubu
jakož i apiky mkce plsnatc ; apík pedlauhý, íilo
smáknutý; pupeny lysé; jehndy na konci smitk na-

hroniddn, dlauzc wálcowilé, wisutc, 3" dlaulié ; supi-

ny obvvejilé, dípaté, Imawohndé, hust chlupalobr-
wit ; tyinek 8. — Po lesech w K\vro[) a Sibiríi až k

ncjnyi.šíníu seweru. Knte w beznu a dubnu. 5-
Listy na Jiniili^ili smaíknut5cli :ip((/c|t nfjim-ii.šíin wrttTkeiii

se liwf-jí a tudyi p^^•tto«f, žh se tese jako osykn. I)ií*»( jelio

lelikí, mkké, iieliod? se k púlertf, tím lépe k e/.hfistti^i a na Icftk/i

prkna; iililí jelio k dPIfmí lirnliélio rufnirnho prachu. Kúra \n\xtvt

e potieltuwuti k w)ilil.'i»áiií knie ; léi olj.saliiije w SíiIc' jako »-
bowá wrlioniriu, iežlo r. ni se dob5wá.

7. wlaskij. P. pyramidalis liuzur. V. la^ii^iau í*iHÍt.

P. dilatala AU, P. ilalica Duioi. Stroiii 60— 100' wysoký^
ivlwcnii pímými, skoro ku kmenu pitlaenými, smí*-

sinanými, lysými dla koš pedlauhý, homolotvitý na
kilicnu krtkén), liiislém ; listy lichobžnostranné, h\vk\

nebo delší, zakoníte, hákowité pilowané, obak lysd

:

apiky sUbé smakaulé; pupeny iysé, icpkawé; jchn«lj
89*
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wálcowitój béuní^ a ídké, ohnuto *, šupiny rezawó, lysí

tyinek 12 — <>0. — W Lewanlu. .Kwélc w beznu
dubnu. 5*

Topol ten nejdíwe penesen byl do Wlacli, a odtud w pr«
polowici mioulélio wkii do prostední Kwropy, kdežto se s-Jri

sadech, alejfcli, w pfskii jakož i ttalm se daí a swým košem <i

zwláštníin dodáwú kr;ijiiiáia utseaélio poliledii. Bríwí jako jifij>

jest iiíkko a leliko. Pupeny pryskjinulepkuwé inoliau se ptXret/

wati w iékarstwí jako od následujícího.

T. ccrny. W nigra Ma(h. Lín. Blak. t. 248. IHnik

710. Topol erný Mat. Haj. áó. B. -~- Jf^cL 39* C. T. ob;

ejný Rý. ob. I 7. Topol. Strom ."íO—80 zwýší j wlwe
rozby nejodslálejší dlají koš obšírný ; kra starší p(

pelawá, rozsedalá, na rozhách ze /iluta zelená, wždycl

lysá ano i na odnožích a mladých stromech; di'

bílé, lehké> ídké ; listy apíkalé, lichob^žnoslranné lu

bo trojúblowejité, delší nežli širší, zakoníte, kolei

do kola pilowané, wždycky a wšude lysé ; apíky p
smáknuté, skoro o list dlauhé } listeny árkowiié, bl;

nowité » tobolky drobné a hust bradawinalé. — ^

místech vvlhkých, na bezích nejwlšího dílu Ewrop
Kwéte w beznu a dubnu. 5 -

Rod ten hodí se co lesní strom obzwlášt do nížin hahnitýcl

ua poií powodníni wysazená, též se sází w sadecii a alejích. Di

wá se klestiti a poskytuje mnoho klestu, jenž ale není dobré paliw

Pupeny lepkawé, pryskyriCnaté, wonné, hoké, potebují se w !•

kastwí na topolowau masf,

T. kanadský. P. monilifefa Ait. P, grandidenlai

Michx. P. carolinensis Biirgsd. Podobá se welice pt
dešlému ; listy trojúblowejité^ zakoníte, pilowané, d(

le uaté a skoro nejcelejší, po kraji pýité. — W Anic

rice sewerné, u nás jako pedešlý, podlé cest se sází. ^
T. balsamitif, P. balsaniiíera Lin. PalL ross. 1/

41. Pknk t. 714. Michw. arb. t. J3. / I. Duhám. 2.

38. y. 6. Tacamahaca Trcw Ehr, 1. 4 6* Strom wzezen
topolu erného, dost wysoký, rozeh žluíawých, .isi

hndých, lesklých; listy wejiié nebo wejiiopodlaulih

krátce zakoníte, pitlaené pilowané^ na lící lysé, syi

žlutaw zelené, na rubu pehlede zelené, skoro hih

síkowanožílnaté, sotwa srstnalé, anobfž zndádí prysky

inatolepké ; apíky skoro co list dlathé; palisty rtej

ilé, ostré, jakož i pupeny siln pryskyinaté ; jehnéd

ped listím rašící z paupat tuhau pryskyicí polaženýth

jejichž šupiny na konci nkdy mají kolik kralický

hndj; jehnédy samicí krátké, tlusté, odstálé, ponaki
wené, nahoe na konci smítkw; tyinek 18—22; pra-
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finíky crwcn*?; jelindy samicí lenkó, oulló ; tobolky

wejcowitó, drasné. — VV Americe sewerné a SIbirii, 5 •

Z piipenw pr5$ti se miiolio pryskyice wooaé, jež dáwá
ypi^ob takamahaky a zewnil se potebuje.

ád 190.

BREZOWITÉ. BETVLACEAE.

Kwty jednodomé, na jebndách slcchowil^ch. Kw-
\y samci : Okwelí na tré nebo lwero klané nebo nejce-

lejší a šupinowité, jichžto wždycky nkolik podepeno šu-

1)inau. Tyinky 2-^-4 w každém okwéií a tedy 6—:-12 na
Laždé šupin. Kwéty samicí po 2—3 ped každau šu-

pinou: Okwótí nižádné. Wajeoník 2pauzdry : pauzder
íwajcných ; wajeka wisíoí. Gnélky 2, ukonené w bii-

jny jednoduché, niowitó. Uulénky asto kídlaté, 1

—

'I-

pau/dré, I —r2spinonné, se štipinami zwehelýuii, nkdy
;tdp\vnall;uu, šišeku dlajícími, ukryté. Semeno bez-

Uilené. Kel rown). Koínek hoení.
Stromy, ke- Listy stfdawé, jednoducJié, perenožebré) pilo-

vrané ii«*Ijo zubaté ; palisty príJiawi;.

kád ten obsahuje asi 20 rodúw (we 2 pokolenírii), ježto skoro

^ecky rosten w podnebí ihfrnoswernéni, dleuj i w studeném, a

xe wSerli stroinúw nejwíce k tonu wnikaj. W nicli hojnost jirwku

syvraskujícího, hokého, balsainncho a w listech ili^té harwfiay.

RKiaiA. Bbtiila. Rirk^,

Jehndy samí : Supiny nožinat^, Skwló, s 2 la-

lokoma ili prázdnýma iiupinama pod koncem Slflowi-

lyn). Okwlí Ilupenné, Supinowiié, na nožce šupinowé
stídící. Tyinky 2 (ped každau šupinau tedy jich 6 );

(liiky 2laluné a lim pauzdra prašníkowá oddlená. Je-

lindy samicí : šupiny 3laloné
;
ped každau wajeniky

y— ,'{, nahé, 2pau/.(lré, s bliznama niowitýma. Holénky
dwojkídlé, Ipauzdré, Isinrnné, pikryté šupinau zwe-
liclau. kožowitnu, i s hulúnkau padající.

/í. bílá. \\. alba Lin. iHctik 1. (;(»:>. Bíza Mat. Háj.

.i). — irU. il. C. liy. ob. 15. HHza, bcza, dcruzda.

Strom 30--tH0* ztvyší, na horách wysokých a wysokém sc-

ucru sotwa zwýší muže ; kúra bílá, hladká, laupajíci se

na lupeny jako papír wyhližcjící) smítky hndé; listy

vapikalé, lirliuhžnostratiné. zdkon^ité, dwakrát pilowané,

omladí žlúznutulcpkawó a pýikowané, pak lysé, dra-



snickc, jasn zeleno a lesKlé ; jelinTnly pi wvrážcoi li-

slw kwtaucí wálcovviié: samci ohvccjn podwojnó, na
konci rozeh seHawé, I—V cJlauhé, odwisU', supin l

orwena hndých, brwilych ; samici ojedinlé, z po-
boních ni»kvvlk\y wyniklé. stoj)kalé, 3— (J

" dlauhé, šu-

pin zelených; blizny cnjicí, nachovvé; sišeky ilusl
wálcovvilé, I — JVV' dlauhé : šupin dole klínowiiýoh,

iikrojw poboních, olinutých , konce wejcito3úl)lého,

Ižilého, zelenawého holénky elipfioné nho ohwejité,
l<ratší a o polowic užši nežli každé tcnkohl.inilé kidlo.
-^ W Ewrope a Asii sewerné, až za kruh icjcinovvý a na
Pedalpí jdauci. Kwte w beznu, dubnu a kwlnu. 5-

Hlawníí patero odrodkiiw ; a) oftecím íviilgaris), wStwe odstálé,

na konci pímé, listy pak docela lysé; /3) wisuiA (B. pendula) Ehrh,^
smítky prodiaužené, tenké, daleko dol wiscf; y.) hrndnwiannUi (ve-
rncosa Ehrh.), smítky husté (•radawiiíkaiiii pryskyt^iCnatými obrostlé

;

(f) drlonl (laciniata Wahlenh.), listy iiliihoce stíhané, skoro pro-
t!s<>-^rié; ) hníinfA (villosa), listy w^jité, dolei slalie srdfiité, i s

apky a rozliami welmi pýité , aajíjrž huaté. Na odnožích z
patízit

Dívyf hezowé pewné. tžké, tuhé, slauží drewodjiun oh-
/wlástS kolám ; z holí dlají ohrtiiíf ; tenké metly na chwostiJt ;

té^ dotiré paliwo dáwá a w) horné uhlí. Kopet dáwá nejlepší harwu
kniho- a mdbtiskaiiin jakož i malíain

;
popel boliatv na draslo.

Kíira takoka neporušitelná slauží seweranm za podkladek kii str«-

rhám drnowým; dlají z ní rozdílné nádohí, ano strewfce a safy

;

též jf podklád.ijí trámy a iiné drwí, ležící na wllíké |)adi; nho na
kamení. Shotowiijf z ní (ratihy pastýské, po hodn"; \t pod!)aliijí ni'1f-

e a wydláwajf kže a d. Z wnsné kry pro sehe ne!>o s rojo-
wnfkem smcliané dohýwají snciiýin puzením pihaudlau silici (olej

.ili dehet hezowý), jímž natírají juchty ; ten deliet jakož i kra sa
ma potehuje se w lékarí.t\ví proti zimnicem a liostci. Míza jarnflio

gasu z navyrtanéiio kmenu tekaucí (Geineha, I>ezowice, hezowník),
slauží w sewernýcli kraiinách na medowinn, wno sampaíské. piwo,
koalku a ocet, a druhdy se potehowala w lékastvví. Listí, dohra
owí píce, hylo w lékastwí užfwáno we zwaening, nyní se jim har-
wf na žluto; též se z nho dlá žlu.

/?. 7i!zj!:d. B. na na Lin. FL dan. ^.91. Pall. ross. t.

40. .lerník, slanec. Ke sáhowý, položený nebo wzsiau-
pawý, k wýlce 3' wzstupující ; welwe ernohndé, smítky
taktéž barvvené, ponablawlé, jakož i rozhv pýité ; li-

.sty stídawé; nejkratšeji apíkalé, piokrauhlé, obyejn
širší nežli delší, kolem dokola zejkowané zu!)ami okrau-
lilenotupými a choboty nejostejšími, nejlysejší, obak
síkowanožebernaté, na líci tmaw zelené a žlázkami
pryskyrinými poseté, na rubu bledé ;

jehnSdv pobo-
ní, ped listím wynikající, malé: samicí asi 3'" dlauhé.

složené ze šupin okrauhlých, chruplawých. nejcelejších,

hndých, wn dole*žlázau dosti welikau opatené; jo =



hnc'da samicí ze šupin prsh"to31alon.vch , s laloky

podlá uhlýnii |iiísljnýini ; kídla liolenkcnvá o polo-

vic užší holénky. — Na rašeliništícli lior sldowrop-
skVcI) i sibisky ch a rowin scweioewropskych. Kwle
w lipnu. J[.

Zájjacli má i za siirlia koenný ; šfúwii její potebuje lid

sedlský (iroti wyražeuiuáui u sitclioti«}áii).

OlSe. Alkos. Eklk.

.Iclindy samí : šupiny nožinaté, se 4 úkroji ped
koncem šlíiowil)'m , 3kwglé. Okwelí na lwero kla-

né nel)o 3lupenné, liiiužné; nitky nerozdlené; prašní-

k\ jjau/.der spojených. Jehndy samicí: supiny 2kwlé;
wajeníkv ípauzdró ; blizny niowilé. Holénky smáknu-
lo, ipauzdré, ^semenné, mezi šupinami stálými, zwelie-

l^mi, zdrewnalMýnii.

O. Itpkd. /\. {,duliaosa Gacrt. Duhám. 1. 1. 15. ham,
l, 160. Bciula Alnus a. glutinosa Lm. Olše Mal. HriJ.Sb.

— Iffl. íl. Olše ohyejná fí()c\ ob. 3. Olše, ololia,

jelcha, jelše. Slrom 30— 70' zwýší, nkdy ke wysoký ;

kra nahndle šerá, pak ernawá ; rozhy špinavv re-

euwé, hélobradawinaié ; listy rapíkalé, stidawé, okrauhlé,

pi-iwa jené nebo píokraiddé, tupé, uaté nebo mélcc
wyíitnuté, dole píklínowité, nestejn a obyejn dwa-
krát /,ubalo|)ilowané, zmládí lepké, na rubu w úžlabí*
kádi žebrowých wausaté, jinak lysé; jehndy ped li-

siíin rašící na rozhách rozwtwených, zpsob laty sklá-

dajících ; samí wálcowité, 2— 3" dlauhé, bwné, wisuté

:

ijupiny nachowói johndy samiuí nížeji poslawené, olip-

sovvitú nebo zakulallé, '/j" dlauhé, též nachowé : šupin
klífiowilycli, na konci ztlustlých , hrbat wykrojených,
divve ztuha piléhajících, pak se rozcehujících; holénky
široce wejilé, žlutohnSdé, s obrubau auzkau, tlustau,

neputrnau. — W bahnech, lesech wlhkýoh. podlé ek a

potokw nejwtšího dílu Kwropv a sewerné Asie až na
Pedalpí jdaucí, nikoli wšak za kruh tonowý. Kwte w
únoru až do dubna. 5*

W sadccli jest nkotikpro odrudkuw: «) listuw stíhunýcli

(A. 1^, incisa) ; fi)
listíiw proti <««in,Vcii ukrojí ostrjliiii (A. g. laci-

niata)
; y) listíiw rliobotnatC tupolalonýclt (A. g. qiuírcifolia).

Jelikož olíe se dar( na místetí, kdeitto jin> strom lepSÍ nií-

roste, jest dležitá ; potebuje se k upowuowárjí beliuw a lirázf,

dláuí plotuw okolo luk wllikýcii, pi erni d4 se klestiti, a klest

usuSený jest w>bornau zimní píci. í)ifwí rr. žinta erwenawé, j«.st

prostední paliwo ; k .stawenf wodnímu jcít dobro, nabywaje n wodf5
welikó twrdosti ; lépe iiodí se truMáuin, saustružDÍkúm a czbúúin

;
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z likoilry na koenu dSlají dyinky, pyksly a j. Kra lioká a trpká

.slaiižf k wydláwání kiiž« a k barweuí nu Perno a Liudu. Listy

^vyraskiijící driili<ly w lékarstwí se p.iireljawaly, ano i podaes lid

wenkowský je pi-ikládá na rány a wedy.

O. Upalisha. A. incana iVilU. Guimp. t. I3(i. Betu-

)a imaria Ail. B. A^lnus (i Lín. Lipaliska. Podobá se pc-
deslúinu rodu, liší se ale koruu šerau na kmenu a wl-
wich, listím okrauhlyn^ anebo eliplióným, obyejq o-

$tr}'in anebo krátce zakoniiým a zmládí na rubu še-

(lop},ii)m ano i plsnatýin, pozdt'ji siw /.cleným a ly-

sejším. — W Ewrop od sewerii až k jibu. Kwéte lé-

hoi asu. 5*
yžitek jako pedešlé.

ád 191.

ZDLOWITÉ. MYmOEAE.

^wty na jehndách jednodomých, ídko obojai

^)'ch. Kwty samí: Qkwlí žádné nebo z I—2 supin
^ložené. Tyinek 2— 8, ze šupin wyniklých, oddélenýcb
anebo jednobralrých. Kwty samicí: Okwlí ze šupin
2— 6 drobných, asto na wajeník prirQstlýcb složené.

Wajoník Ipauzdrý o I wajeku pímém. Cnlka pe-
králká, s blixnama piodlauženýma , šídlowitýma nebo
kopinatýma. Holénka asto se šupinami zwelielými a

pirostlými, peckowicowitá, o I semenu bezbíleaém.
Kel rowný* pekocený, s koínkem hoením.

Ke, strmky. Listy stíné, jednoduché, obyejn pilowané

nebo stíJianó, žebernaté, pryskyiCnotekované. Paiisty žádné ne-

bo prchawé, jeliudy stechowitó.
Z 20 rodw (w 2 pokolenícli) náleží polowiCka Americe, osta-

tek zponenáhla ubýwaje Africe, Asii a RwropP, takže w našem ze-

m dílu toliko jediná. Nacliázejf se w mírném podnebí, mezi obrat-

níkoma ale na znamenitých wýSkách. Prwky pryskyriCné a líoké w
nich prewahu inajj ; nkterých koeny poCišíují horem a doleu^ Nk-
^é^ó z plodu potí hmotu woskowitau, ježto se sb^rá.

WOSKOWNÍK. MyRICA. WaCHSSTRAUCH.

Kwty jednopohlawé , bu na rozdílných jehn-
dách anebo na spolených. Kwty samí šupinau po-

depené. Okwtí žádné nebo z 2 lupínkw šupinowi-

tých. Tyinek 6—8. Kwty samicí: Okwtí ze \ lupín-

kw malíkjch, nika hluboce rozpoltná. Holénka



prostá, wyschlá nebo obdužnalMá, zrnkowaná. Semeno
bezbileaé. — Kwly ú2labíókowé s listím wytiikající.

1f\ obecný. M. cerifcra Lm. Myrtu.s Pluk alm. 1. 48.

f. 9. Calcsb. 1. 1. 69. Ke anebo strmek 4— 8' wyso-

k} ; ro^by naboe bunló ; listv písedawé, podlaubloko-
pinat^, ostré, dole zaužené, pod ostím obak 1— 2 zubo.

ina pilowané anebo nejcelejší, kožowiié, zmládí na rubu
liuaiop.vit^, pak pílysé, obak tekami pryskypinými
posypané

;
jebndy poboní , samí wálcowilé, samicí

elipsowité ; tyinek G w úzhibíku jedné každé supiny ;

bolénky kulowaté, co brácli weliké, erné, buslo posy-

pané bílau jínowatkau. — W bahnecb a rašelinácb stá-

(w jižnícb Ameriky sewerné. Kwéle w kwtnu. \ .

Jfnowatka liolénky powlékajicí sestáwá z wosku, který w.iren^ii

ji,|^ u wod na powrch se podnásí ; tebas xelený slanží k Av-

lání swífefc pfedobrýcli, wuaaýdi, jakož i flastrw, inastf k lékaském
auCeluin. Ko»rn nedáwno se porauCel k poistowánf liorein » doleni.

JV' karoUnský. i\l. carolinensis Milí. M. pensylvani-
Diiham. nov. 2. 1. h%. Mvrtus Cafcsb. 1. t. 13. Po-
dobá se pedešlému, liší se ale skrownéjší wýškau a listím

širším, w/.dycky hrul)é pílowaným. —^ Na sucbopatícb
ponioskýcli z Pensylwanie do Floridy.

1'otelmie se jako pedešlý.

1f^. dubolistý. M. quercifolia Lí«. Jacq. frag. 2. /.I.

f. 4. Laurus Coinm. hurt. 2. /. 81. Ke 2— S' zwýšf,

smítky a rozliy erwenawé, hunatopýité ; listy roztrau-
icné, busié, sedawé wylilížcjí jako malé dubowé, po-
dlaublú. lupd, slíné, chobotnatolalonaté : lalokw lii-

pýcb, koiowité, asi l" dlaubé. ob.ik bníiatopýité nejM>

lysé, obak ilázkami nejdrobnejšíníi, žlutými, pryskyinv-
nti poseté ;

jcbndy úžlabíkowé, ojcdinélé, pemalé : šu-

pin lupýcb, bust brwitých. — Na Pedboí dobronadí']-
ském. \.

ÍK snlcolixfij. M. cordlolia Lín \latcrnoidcs If^allh.

hort. 3. /. 3. Tiibymali facie cle. Pluk. alm. t. 310. /• 7.

Ker pímý« 7— 8' zw^ší; smilky a roaby bunalopýilé ;

lifcly roztraušené, buslé, skoro slccbowité, drobné,
nsi W dlaulic, srdité ano i okraublosrdilé. sedawé, ko-
iowiid, ostré, pilowané, nejlvscjší, na líci lesklé, svt
zelené, na rubu bledé, liuslé doiíkowand a w dolí-
cicb žlá/.kami nejdrobnjšími pryskyinými opatené.
—

' W Airice jižné. \ .

Hotentoti wacníin owoce a celých wtwi u wodC dobýwnjí
wnsk 7,elený, jejž jako sýr jedf.

\V. Inhudnij. W. .sapí<la tVnUich. W N|'an'u íedí jelio owocc
l^ríjciuaS nakyslé a proto i pro jeho pCkaý pohled wííhec jej sázejí.
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Zdla. Gale. Gape^.

Kwely jcdnodonip na ro/.dílnyh jelinculi-l). Kué-
tv samci šupinau podepené. Tyinky 4. Kv\ty samici

šupinau podepeni'. Okwetí Slupcnné, |n)l)oní. Wa-
jeníU Ipriiizdrý, Ivyajený. Cnélka hluboce rozpollé-

ná. Iloléoka nezrnatá, wysehíá, se skoápkau kožowi-

lau, f-tyrhranau, s Inpenonia okwtouýiua 7welicelýina,

zkožnatelýina dopola srostlá. Semeno bezbílené. —
Jehndy pícd listin) ze siiiílkw klaspwit nad nimi wy-

nikající.

Z. oheaiá. G. commune. Mirica Gale IJn. Fí,

(lan. 1. 227. Schlc. t. 322. Zdla, wresna. Ke 2—3' zwy-

si , pímý, wlewnalý j wtwe a smítky ernawo- briedé

lesklé, poslední na konci jakož i rozhy docela pýité ; listy

strídawé, kopinalé, nebo podlaublokopinaté, dole klínor

vvite zaiižené. na liorení polowici oste pilowané, obak
pýité, na lici pak olysajieí, na rubu ilázkauji prysky-

fcinyini tckowané, o málo delší l", sotwa 4'" široké;

kwety dwojdomé
j
jebody stidawé, na konci sn)ílku

nad listy zpsob klasu ídkébu délajicl ; samicí sotwa
5"' dlaubé, wálcowilé, šupin širokuwejítycb, krátce za-^

l>onCitýcb, lesklých, nahndlorvšawých, po kraji njáz-

drowitýcli. nejodstálejších ; lyinky 4; jehndy samici

mnohem meuši, asi l'Í2
" dlauhé, wejcowité, hust ste-'

chowilé , šupin širokowejitých, krátce zakonuitých,

hndých, lesklých, doleních jalowých, pak plodono-
sných nejodslálejších, anobrž sehnutých, po kraji nadwi-i'

niitých ; holénka zelenaw hndá, žlutými pryskyiónými
/Jázkami posetá, na obšírné jízvv osy jehndowé itlu-

sllé sedící. — l\a pd bahnité a rašelinné Ewropy a

Ameriky sewqých. Kwle vv dubnu a kwtnu. %_ .

Wšecky díly tolio ke zajtúdiají kurendu máiniw, tiiJyž kla-

Jiiii se do Šatnic k znpti/.enf moliivy ; šihalnwé je} dáwajf do piwa nu
místo initele. Zwarenina z listuvy slauží k uioreaf stínek a j.

PostopCík. Gomptosia. Comptonib.

Kwéty dwojdomé na jehndách. Kwly samci: Jehnda
wáleowiiá. wšudc bwn stechowitá šupinami ikwlý-
mi. Okwlí z lupenw 2 lunkowitých. Tyinky 3, so-

cháte; prašník G, 2chlopných. Kwéty samici: jehnda
wejeowitá, wšude šupinami stechowitá. Okwétí ze G lu-

peniiw niovvitých, po 2 stíných, dwojadých, mnohem
delších nežli šupiny. Wajenjk zakulallý ; nlky 2,

wláskowiié. Holénka wejeowitá, Ipauzdrá, okwtim za-

stená.
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/?. ktfUKtntlisttf. C asnlcnifolia Ait. IJc[iiicl<iniI)nr as-

plcniloliiini Lin» IMyrfi bralianlicac al. PluJc nim. f. 100.

ft <i. 7. Kor wiewnatý 2— 3' wysoký, s knrau hndau ;

rozhy pýllé ; listy jaksi podobné ku kyworowým, ár-
kowiloknpinaté, slídawé proliseoné : úkrojw širokowcj-
ílýcii, chohotiiw nejostejších, 4" dlauhé, asi 5" široké,

obak pýité, potom ob/wlášt na bci olysajíci ; i>apíky

nejkratší
;
palisty skoro co iapíky dlauhé, kopinaté ; kwóty

na konci smítku nad lisiím a po nm wyniklé ; jehnedy
samí na samém konf^i klasené, stí'ída\vé, asi I" dlauh,
20 šupin širokowejitých, zakonitýeli, hndých, pyiio-
brvvitjfcli; jehndy samicí zakulallé, ojedinlé, pod kla>

sem samicím, mnohem kratší johnd samícii, z podob-
ných šupin složené ; lupeny okwlowé mnohem dclši

šupin, z dolejška kopinalocárkowého, brwilého nituwité,

p)rité. —- Na wršíh siinnýcli A.meriky sewerné. Kwle
w beznu až do kwtna. ^.

ZjiacDÍDa z listí u<i^lanú swraskiije a uží^á se najiroti b-
llttwk^in. Obsaliujti kyselinu beozoowati.

Obkotec. INaobia. Nageia.

Kwty dwQJdomé na jehndách. Kwty samí : O-
kwtí 'ilupcnné. Tyinky í- Kwty saviuí: Okwlí -ilu-

penné. Cnlka na dwé klaná. 1'eckovvicc Iscmenná. Kel
weienowity, pokocený, w ose weliklio bílkq.

(). inpanxkij. N. japanica (latrl. I. .30. [Na vulgo Na-
gi Kntvípf. ;). t. Íi74. Strom zwicí wišn wtwí stíínych ;

listy stnné, podlauhlokopinalé, nejcelejší, ostré, nesiíj-

n, kožowité, hczžebré, asi h/}" dlauhó, nejkratšeji a-
píkaté

; jehndy potrojné, užiabíkowé { pcckowicc zwi<í

wišn, crnobrunátná, kulowatú, s pcckau tvvrdau. — INa

Zapanu.
2a|>aDfné mají •troio Z9 dobré znaineníi protoi jej z lesa |ifit

#qz|i)í do inSst.

KPiiowRC. Batis. IUtis.

Kwty dwojdomé. Kwty snvii : Šupiny Iad na-

hromadné w jchndu. Kalich a koruna chybují.

Tyinky 4 za každau šupinau ; prašniky ?[)au/.dré. Kw-
ty samicí : jehnda wojcowitá, pokrywkau '2liipenuau za-

.sti^coá. Kalich a koruna chybují. lilizna 2laloná,
scd.iwá. Hobulc Ipauzdré, dužnatc, 2— iscmcané, do-
)u'omady srostlé.

A', pomoiský. B. iiiaritima Jacq. um. i. -iO. /, i. K
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íslcwíný nebo nižší; kmeny dcwnaló, krnrb<*, oMh,
nejwtewnaljší, rozestené a poloiené ; roiliy lyrbokó,
zelené, -ibrázdé, slíné, pímé; listy podlanbié. H.tbue
tlustší, ostré, dol zponenál^la tenející, dtižn^té, na

líci ploché, na rubu wypuklé, sedawé, slícné, sotwa

caulowé, mnohoíselné; jebndy úžlabíkowé, ojedinolé,

stíné, krátkostopeoné, zelené, mnohé; bliiny bílé; o»

woce ze zelena žlutawé, nebo žluté. —
- Na píscitýcb

pomoícb Ostroww karybejských a blízké pewniny. '^.

Celá rostlina má rliiií s^nau. List^ na Barhadosti n;ikláilají do

soli i)eb do cukru. Z popela dob^wajf s^lajku k dlái)( sklu; nrutož

we vvl^stecb slqyre hqrilla.

ád 192.

P1\ESL1NÍK0WITÉ. CASUAIilSEAE.

Kwty na konených jehnédácb jedno* nebo dwoj,
dome. Kwty samí rozpostaweaé \v preslénkv, pošwau
9ubatau obklíené: Okwtí blanowitopiewowité, -ilupen-r

né, lupcnw wšcch anebo toliko 2 na konci spojených,

pi rozkwétení dole se oddlujících a pak prašník na
zpsob epiky pikrýwajících. Tyinka I ; nitka šídlo>

wilá; prašnik pímý, 2pauzdrý, bez spojidla. Kwty
samici:. Okwtí ze šupin 2, díwe prostých, potom dole

^rostlých. Wajeník okowitosmaknutý, Ipauzdrý, 1-

wajený. Wajeka wisutá. Cnlka I, pekráiká o 3

bliznách niowitých, prodlaužených. Holénky na konci

2kídlé, mezi šupinama okwowýma ztlustlýma a zawe-
nyma, pak chlopaowit se otwírajícíma skrytá- Semeno
bczbílené. Kel rowný koínku hoeního.

Stromy bezpryskyriCné, jiciižto mladš wPtwe podohajf se pe,
klikám, js:\uce lánkowané a poswau opatené, z níž Slánek wytrh-
t^auti se mže. Ta poswa wlastn skládá se z listiiw tlrobnjch,

presletxnýcii a po kraji srostlých. Jebndy samici zkrácena w ši-

šeku wyrostajícf.

Do toho ádn náležf jediné pokolenf asi o M^ rodech, ježto,

wsecky rostau w Austrálii a na ostrowech i pomoícb nsiats!;>ch a

afrických blízko ležicícJi. Díwí nejmnožších petwrdé, pki\é, tSzké.

PÍESLINÍK* CaSUABINA. StrbITKOLBENBAUM.

Znaky pokoleowé jako ádowé.
P. lichomoskij. C. equiselifolia Forsl, Lam. I, 746.

f. 2. Strom ztepilý, takže kmen jeho solwa dwa mužo-
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wé obcjmauli mnliau; wotwc na liocnim dílu brada-
winalé; rozliy pemnohé, podwojné, autlé, hebké, obli';

pošwy na rozhách kralické, složené 7. 4 lisiw weji-
tých, nejostejšícl), na sniítcícii ale mají lisiy dcKší, si-

dloivité, wšecky ale piilbené ; kwély Idonié: jflíndy
saniu^ na rozhách konené, ojedinlé, solwa l" dlauhéf
aullé, tenké, složené z mnoha peslénku\V kwélowých,
podepeních poii«an)l íšouitýnii, hustými, sotwa ale

polom strcchowiiými, na lvveio klanými ; ušty wejilé,
ostraunkéf tyinky nitek z pošuy néjících; jehnédy
samicí pak promenují se w iišcky wejcowílé, stíípc-
naté, ro wišiié vveliké, jichžto šupiny wcjité, smáknuté,
lysé. — Na oslrowech lichomoskýcli. 5 *

Diwocliowé dulajf z nflio pkné kt-je.

P. indsktf. C. muricala lUKrb. íiumph 3. /. ST.

Strom ztepilý, píípodol)ný jedli, nižší ale ; kmen pon-
kud zprohybaný, ztlauští muže, nkdy ale tlustší, takže jej

ani 2 mužovvé obojmauti nemohau ; kúra šerá, jako opá-
lená, tenká, swraskala ; wtwe nemnohé wisí dolu, ro/.-

délenó na stiiítky 13—18" dlauhé, asi ze íO l.mkúw
složené, lu|>aunce Gliranych, ()l)iá7.dých, solwa i

" dlau-
bých, nejlysejší 5 pošwy pekrálké, o (i listech kopinatých,
pidaených, ostrých ; kwty dwojdomé

, jehndy samí
na rozhácli konené, odjcdínlé, tícbas Ji/," dlauhé,
wáicowité, hust stfcchowilé : pošwv králce konikowilé,
na šestero klané s ušty kopinalými, ostrými, pímými ;

tyinky nitkami i pošew njící ; šišeky slopenaté,
clipsowifé : šupin pýiloplsn.iiých, kratice zakoniiých.
— W Indii wýchodnl a na IVlolukúch, kdežto na porno*
rích dlá sumawy tebas na 20 mil dlauhé. 5*

Díwí šedé, linfd skwrnatc, wclmi ti-žki', Imstd a tvvrdé, takŽP
p***)?!!)* lim díwí -železné, a pi tom pi wSeiii íífpiié. W^-
borni' ]fit paliwo; též alilí z nCbo jest dubro. K stawcní pru liiÁ

•e nrliudf.

fíád 103.

Cil \vo JM K Ow ni:. icriii:i)nE.4E.

Kwly dtvojdoiiié. .lehnédv samci složené ze su-
pin stechowiiýcli, kižmu pu.stavvcných, dole srosllých.

Okwtí baiiatutrubkoivité, na hoe na dwé klané. Slau-
pck tyínkowý nese nahoe pr.išníkv 2— 8, píiné, 2-

pau/.drc, na konci drama pukající. Jehndy samiCÍ na
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konci 2kwoté: kwl každý slozcnj' i okwell wocowilé*
ho, toliko nahoe otcwcného » wajeník prodlaužcný w
Iruhku nelkovviiau, z okivélí njící. Holénka oklícenú
okwoííin kožowitýin a šupinaiui ncjivnilnr^jáíina, zdu-
žnailjiina a tudy pestawujíci bobuli ncprawuu 2scmca>
nau.

Do toho ádu náleží pokolení o 5 rodech, jichžto 3 rostaa w
KwfopŠ a Africe sewerné, jediná w Americe jižné.

Ke liezlistc, kláubiiaté, na klaubech pu^svaiiii optené, tedy jlii-

ním pedešléuiu ádn podobné;

Ghvtojník. Epuedra. Meerkraubchen.

Ch. dwojklasý. E. dystachya. Lin. Schk. 1. 339. Itick,

i. \. /• 1. Polygonm frulicans Bari\ ic. 731. n. 2. Ke
2— 4' wysoký, pewtewnatý wétwemi slínými, asto
swazcnýnii, lánkowanýtni, pruiowii)'mi, oblými, brázdo-
wanými, jasné zelenými ; niisto llstw pošwy na khu-
bech blanowité^ blawé, krátké, trubkowité nebo píba-
alé, 2zubé ; jehndy wejcowité nebo elipsowité, 3—i"

dlauhýoh, na konci rozeh stfíných asto piichomáfti
delších anebo kratších, samí po 2—3 na každé ro/,ze,

samicí ojedinlé
;

prašníky obyejn o 8 pauzdrách,
skoro pyskoma pukajících ; owoce kulowató, Zwicí iira-

chu, níiniowé nebo šarlatowé. — Na místech wýshia-
ných skalnatých Ewropy jižné. Kwte w dubnu až do
erwna. \

.

Rozhy kwetaucí druhdy co lék swraskujícj se potebowaly

;

též i owoce nakyslosladké podáwali w neniocech žluCnícIi, zhnilých

žimnicech a d.

Ch. jednohlasý. E. monostachya Lin. Gnul. I. t.

38 y. I. E. poíygonoides Pall. rnss. i. 83. Pedešlému
welmi podobný; liší se ale nižší postawau a jehndamí
o delší rozžiky podepenými, ojedinlýu)! anebo stí-
nýnii. — !Na škrobotinách wýslunných vv Uhrách a Si-

birii- 1.
Owoce šarlatowé co hrádi weliké, zasladlé, sliznaté jest pi-

jeme k obCerstwenf pocestných a obywatelw we stepecli siliiskvch

za horkého poCasí. Dlají z nho hus|)innu proti kašli; zwaeninn
z celé rostliny užíwají k pocenf pi lámání w audecli. Mongolowé
podkuují koQ na híbcí stonající tau rostliuau a dehtem bezo<*

wým.

ád 194.

KUPRESOWITÉ. CVPRESSEJE.

Rwiy rzDopohlawc na jehndách šupinatých. Je-
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hnSdy snmcí /x* šupin prošlých, vvšecli kwlonosnVrh
aneb(( toliko nejhoejítích ; tyinky mnohé, jcduobralré <

prašniky pauzder sptíjených nebo aslji prostých na

X[)odní ploše nebo po kl-aji spojidla átítinvdho nebo šu-

pinowiiého pirostlých, štrbinami na dcl pukajících. .íe-

hnédv samicí shižené ze šupin, ježto rtšccky lírodné ne-

bo dolení prázdné, nejhoejší wajeník i — 2 — i* ob-
kliují} okwi-ti baiikowiié nebo IrubkowKobaíikovvité,

nahue oicwené. Cnlka .ádná ; blí/.na bradaivirka.

Owocc : šiška, ricsausí bu holénku I mezi nejhorcjšimj

šupinami \^ okvvtí stálém zweliclém a zdužnatlém,
zpsob peckowice (K'lajícím, bud* wíoe mo/i šupinand
nejhoejšími, zduinalélými, zpsob bobule pedstawu-
jíc/mi, buíl za kazdau šupinau zdewnallau (wlaslnc''

šiška, šla, krúla). Semena obyejn s ncn)noliým bíl-

kem. Kel rowný s koínkem hoehírii a dwema d-
lohama.

Stromy, ke. .Listy stím^ pcslení^né ueho slríilawt', <1w(>ir.'i-^

lil', pfziímiiíc, tulié, jdHodnrlié, celé, ol»yP«'jn pre:iu/.ké a <lrolin(''>

r-asto stecliowité. Kwty 1 — 2>lutné, úžlaljfkowé iieljo koriéCnél

na jclinvd&clij J

I>o tolio ádil nikWrA asi 'ú rndw fasi w 12 pokolení ro/dCItí

nýcli), rostaiirYch w otiojím mírném pudnol)' wsíscIi j.cwu- dílnw; pc-
m&lo jicli ale mezi obratnfkoma a ještu nu-n za krulieiii turnowýiii.

Asia jicli má nejwíce, pak Kwr«»pa> Aunirika, iiejiiiéti Aiislralia.

<)pHw:tj( silicí u pryskyicí. Diívví jfjioli, owocp, ro/.liy, pr).'»kyi:«J

a silice Me potcbnjí.

Hozdiujc se na clwpro podadí :

I. TISOIVITE. Kwéiy samci ojcdinCdé mezi ne|-

hopjiími šupinami. Prašníky .se spojidlcni šldou-iiýri

anebo šuploowitym, lia nb\\\y. \vezf)od pauzdra prašní-

kowá, štérbfnau pukající. Wajeník ojedinlý n»«zi nej''

hoejšími šiif)in;inii w okwélí du/.naiém 'yi. pak zvvel''

Scié, zdir/n.ili-lc délá s holénkau zpsob pceknwiee*

'. llXAyOJf^lK. Kwty .samí: .lupina 7eHnnA<
uhwejéilá, barwená, wypatišljící z rtejdolejší ástky neh-
tu tyinky líinohé, w slaupok dlanhý ^f<ís»h', na néin>.

Í)rašníky o 2 paiizílrácíl spojiiJIc-m ,upinowit}m ní-jdo-

oji spojených, štérhínau na dél pukajících a kralikaii

nitkau podepených délají zpTlsub hroznu fitech<>«ilélnf,

•lehnda ^au<ií sloiená ze 4 šupin, mezi nimi w.ijeJník.

3. JAIÁ)nV()inriL .l<dindv samici kráíké, slo-

žené 7,e šupin; z u/.labiké nejhoejších wynikají tyinky
mnohé w slaupck dlauhý srostlé, ncsaud právníky sc-
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chowité ; spojidla prašníkuw šupinowitá, dole po kraji

nesaucí pauzdra 4 —8, oddlená. Jchndy samifí ze
šupin slecliowitydí, mezi npjltodjšími 2— i wajení*
ky. Plod šupinami zdu^natiynii bobulowatý, o 2—

3

holénkách.

4. CYPhlSOJnTÉ. Jehm-dy samci jako pedešlé.
.Fehndy samicí složené ze šupin sliechowiijch> za
jichž každau 2 wajcriíky o I wajeku pimna.

Podiadí 1.

TISOIVITÉ, TAXKAE.

Tis. Taxus. Eikenbaum«

Jehndy dwojdomé, Ikwie, dole se šupinami
slechovviiými, prázdnými, nejhoejší nejwlší dlají po-
krywku. Kwéty samci: tyinky jednobratré : slaupek ria

konci weiewnatý, na každé wélwice nesaUcí prašníky se

spojidlem šlítowitým 4—Szcjkowým, wezpod nesaucí to-

likéž pauzder prašníkowých, oddélcných. Kwty samicí:

Okwélí bakowilé, na konci prowrtané, zluha obkliující

vvajeník jediný o 1 wajeoku pímém. Cnelka žádná;
blizua malíiká bradawika. Owoce : holénka zawe-
ná w okwétí zwelielém a zdužnaléléra, a lim podob-
ná peckowicí.

T. obcaij). T. baccata Lm. Plmk ^.722. Srhk. A 330.

Dic^. se. nat. alL 3. l. 30H. Tis Mat. Háj. 33 í. — íFel.

398. Biji. ob. 27. Strom 20—30' wysoký a wyšší í kra
tisawá, wétwe welmi sríistnané a rozdlené ; listy welmi
piblížené, dwojadé, stiídawé, nejkratšeji ápíkalé, ár-
Kowilé, hrolnaté, ploché, tuhé, na lící s vrywyšenau ži-

lau, (maw zelené a lesklé, na rubu bled zelené, mdlé;
jehndy úžlabíkowé, samíí na rozhách obyejn mno-
hoíselné a obblížné, na nejkratších stopkách nií,

zakulatlé, 3" dlauhé; samicí rozdlenr^jší, scdawé, od-

stálé, elipsowité, li/j—2" dlauhé, malým pupenm po-

dobné $ holénka wejcowitá, ostrá, 3'" dlauhá, ped u-

žránfm ponoená vv okwtí koílíkowité, zelené jakoby

žalud, pak ernolindau potom toliko koncem iijící z

zweliclého, zakulatlého, nahoe oteweného, sikwlc-

erweného, šawnatého. — Na chlumech Ewrojn' pro-

stední a jižné, taktéž w Asii prostední a scwerné.

Kwétc w beznu a dubnu. 5
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Welini ponrníilila rosa pfeRalmjc wííkem 1000 let. Maje wSt-

we siiirstnané a ratolesti Imstc, potrcliowal se w starém fraacauzskéiii

zaliradnictv^í )ii o soIjS l>inr w plotech a pistrihowal se w roz-

dílný zpsob. Dfwí tisowé ferwenaw íinilé a tnerliowané, píehiistg

wláknaté a twrilé, |>otfl>iijí truhlái a saiisiriižníci. Kozliy listna-

té ped asy užfwaly se w Ikastwí a nyní opt je do nlio zawedly.

U wtMni dawkii jakož i síáwa z kry psobí jedovtat. Zasladlá

dužniua z owoce mže se jistí bez uškozenf ; jádro jest boké.

T. olcjoilaiyiy. T. nucifera Lin. Garrl, t. 9 i. J. G.

Fi vulgo Kira Kacmp/. A 8I.t. Slrom okázaly, mnoho-
wtewiiý : listy ojedinlé, husto, smoslnané, stídaw«i,

akoro slechowité, árkowilé, špídlaté : holénky konenéj
skoro zwicí ívlaského oechu, podepené jakoby koflí-

kem ze šupin dužnal}ch ; obléka t. okwetí stálé, liladké)

zelené, bíle praužkowané, složené z dužniny wláknaté,

príštípawé, obsahuje holenku zwolna zaoslelau, welší lí«

.>k()\vce; jádro n)aslné a sladké jako lískouc. — Ma
Žapanu. 5*

Oechy efstwé nejedí, anobrž sutjié) ménS pesedawé ; též t

jadef dnli^wají olej w km-byní užite?*hý.

T. pifslfnntif. T. verlicillala Thunb. Slrom 15 -
20' zwýší ; koš homolowitj, hustý , jako kuprcsowy,

ze vvélwí pemnohých smstnaných a wzhru zponcná*
hla se sikrarujíoích ; listy sedané, osmaté, peslenené,
árkowité, tupé, kosowit zkiwené, lysé, na líci zelené,

nadduté, na rubu bledé, podduté, s ''Vynikajícíma arauia,
asi zdéli prstu. — >ia Zapann. 5 •

I)í«*í ji-ho bílé, lesklé a trwanliwé potebují nd krabice, tru-

lilire a jiné drobné wcci ; du vrody horké ponoeno wydáwá zápach
píjeiiioý.

tNoHOPLOt). oDOCAIlPIlS.

Kwéty jednodomé na jchnédáth. Jehnéda satiuí f,U)-

/-ená /,e šupin strechowiiých. Dkwéil /.ádné. / r/Jaliika

tieihoy'e)i>ich šupin wynikaji tyinky krátké, jednobralrd:
prašník o dwau lalocích ukonených malým hiotem4
Wajenlk mc/i nejhoejšími šu[)inami jehndy samici;

bii/na jednoduchá. Holénka Ipauzdrá, Isemenná, ne-

|uika|íci, dopola ponoená w okwélí sTalé, /welifelé,

/.dužnatlé*

A: iisolis/fi, \\ loxilolia //. //. <! himlli. 2. /. 07.

Strom pryskyinalý, asi (iO' wysoký ; wivve slídawé,
oblé, hndé, Ivsé, .šupinaté a nerotvné } litity rozlrautio-

i)é, ubblí/.né, skoro dwojadé, mírni* hipikalé, árko-
wilé, mu/olatohroin.ilé, dole na sirané hoejší okrauhle-
né, na drubc zelené, ploché, lysé, kožouiié, n.i lící

90
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imflTVP želené, ná tuhu Lletíší, 8-^lí)'" dlaííhi^ ; ó^Octí
ojedinrlé na konci rozcli, /akulatlé, žlutané. pupena-
té, šáwnaié, zwící hrachu. -^ Na chliiDiech blítko Loxy
tfr Peruvvii. 5«

SlZKÍK. DaRÝDIUŠI. SCHÚPPeBEJBEH.

KUéty dwaudomé na jclindách. Jehnda šhmcí
pi)(lÍiA\o\\AÍ, složcííd ie átipin srdfítých, zakonitych |

•/ prosíed ejlíoicjších \Ýynikail tyídky inohé, jedno-
l)alí-é \v ^laupek dlauhý srostlé; pasníky scdatné, o-
kaOhls napí šc otwlrajíci a po dwau pipewriné do^
le ha spojidío srdité, zakonilé. ./ehnóda samiH šupi-

natá ; íiiezi nejhoejšími šupinann wajcník ojediriídý, ^
(jikuií bakówiienw Holénka dolejskem ponoená \t

okwtí zweliclé.

S. kuprcsolistý. D, cdpessinum Lamb. pin. t. Ai

íiicli. ú?i. 1. 2 f. 3; Cook. sccónd, voy. 1. t. 3l. Strom
ztepilý a hidnj ; wtwe nejodstálejsí a rozdí-lené nd
mnoho haluz wisícíih, zprohýbaných, s \\si^ mnohoí^
selnými, šídlowitými, z mládí odstáwajícimi. — Na Wo-
wém Seelandu dlá celé lesy. 5*

dúok dal pazuušky jeho w piw moiti a píli proti kardjfirt.

Podadí 2.

JIANOJFITÉ, GINKGÍNEaB.

JlMAS. GiNKGO. SaLISBURIR.

Znaky pokolefíowé jako podadowé.
J. ({fójlaloky. G. bíloba Un. Salisbufia ádíaríiff)-

lia Smh. Ginkjj^o, ginan s. itsio Kaevípf. 1. 8 i 3. Strom
zwící nažícho oešáka ; dítrí mkké; kra šedá, rozse*
dala, piswraskalá , de haubouitý ; kmen rozdlený
na wtwe siídawé, lysé, ncjodstálejší ; listy stídané,
rapíkaté, široce kiínowité, 2laloké, naped wyhlodané,-

líusl rozbíhaw žilnaté, koiowité, nelysejší, siixé; ajiík

zdélí listu, maliko zlabowitý ; kwty jednodomé : sam-
í wynikají s listím z pupenw ; slaupek tyinkowý asi

l" dlauhý ; kwly samicí ojedinlé, úžlabíkovvé, na stopce
tlusté, asi i" dlauhé plod jakoby peckowice zakuiai-
lowcjcowitá, zwící šwestky, wn bled žlutá, bradawio-
kami bílými posetá^ u wnit dužnatá, bílá, silac wáznau-



bl na liolóhcc rtiší nr/.Ii pistaríp, se škoríplvau Icnkab;

kelikau ; jádro naliorklé, laliodné. — Na Zapanu. 5'
Jádra pi kažiléiii oli(-(lii ita stul |ii-idiázéjf, byw.^e l>ii warrnaj

Jiii ptina na iililí jako knSlan; ; též liídáwají se do jídel. Tudyž
i)rodáwají j laciuo ha ^šedi trzirh.

Podadí 3.

JALOircOimÉ. JUNIIERINAEi

JaLOWBC. JvBIPRRUS. WAChubLÓER.

Znaky pokolehowé jako iaodaqow^.
J. ohccny. J cbniiiuinis íJn. PUnk 1. 719. Sthk. t.

338. Dici. se. nnt. t, 30". Duhnm. nov. 6. t. 1^. /. 1.

Jalowcc Mat. Hf. 27. b. Jalowcc menší Mat. ff^il. .13..

Rorowifka. Kt 4—0' zwýší, póídku slroni fó— 30'

wysoky ; wétwe roz.ewené; listy sedawé, trojuatc, neji

odstáloj.^í, árkowitušidloivité, tuhé, hrolnáté, na líci

nílce žlabowilé, bMawé, na rubu tupé kýlalé, nh kylii

s arau pr»íblubenan, siwc
;

jcbnody ojedinlé w i'i>.|;i.

bíku rorhowéin, samí clipsowllé, tupé, ?-^3"' dlaidií;

samicí skoro wejcowíté, I— I',','' íílaubé; šisekv šnpi-

nami zdužnalMynii bobulowiid, 2

—

\ krát kratší listu, w
prwníin roku wrjcouiié, zelené, w druhém zakulaiMé,
ernawé, widycky modrawé jínowaté, ria echairc sp 3
ostrými k sob £kliii)on}'nii pahrbky t. konci šrosilyrh

supin. — Na wriih lesnatých, suchých kopcích a la-

d(h po celé Kwropé až wysoko k scwérn, iéi w .\sii

gcwcrné. Kiiétc w dubnii a kMÓlnii. T\.

Dfwí pryskyM^.naté, wonné, ttí/ké, |>pwn<5 ze ktiiPnCiw potf/-
'•tij( tnililái a suiLitružiiíci ; kormowé sl:iir/.f •ilir.wL^iito ku k.inen/
Pryskyice pod korau sv. niilézííjíc í slowc^ famlinnUitn nniintkaii :i l>J-

vMta w Ik.^irnárh. Takh'i i ra(olo.iti k (ému/. cíli sl.in/f, N'iniit«*r-

njSf alf JMíiii l>onil«» (jalftwiT), jílioX niAvtk «<• ro koení do j(d«*l,

k pálení koalky,. k dlán< .syrtipn a sSlife ihlowcow^cli, t nii liAto po«
•Ivilní w lúkaisiwí jakoi i fiaiiiy liuliiile se pittel>uj(.

./; niznunky. J. nana tVílld. .1. communis .s;i\a(ilis

/*«//. rnss. 2. 04. y. //. //. Podobá se pcdcslmu, jest

ale položený a men.U: listy nrsc kí*al.sí a ^ir.ší, kfipina*

toárkovvilé, odstálé nebo nadhnnté, co žrald bobuln
dlauhé, — Na Alpách a nižších horách, n y. jizerských.

Kwélc w erwnn fí •

J. erwctni, J. Oxycedrus íah. Duhám nv. (>. /. IÓ4

/. 2. .1. major. Ihihntu. 2. /. I2H. Oxyrcdnis Clns. I. /.

;!y. ÍJcdí-us fénický Maí. lldj. 29. h. Ccdrowý htrtím

f)0*
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maiy Mat. TFtl, 3i>. dade. Podobá se jalowci obecné-
inu> jest ale vvždychy wyšší, slroinkowiiy 5 ro/.hy Sbonc?
listy trojnalé, nejodstálejší, na líci molre žlabowité, u
prosted žilau opatené, sede, na [rubu kjlialé kýlem
celým t. j. árkau prohlubenau neprolaženým ; otvoce
2— 3krát wlší nežli jalowce obecného, náryšawé; holenky
dole napuchlé, na konci maliko nyíznuté a mezi e*
mi zuby malíkau br;idawic;kau opaiené. — Na sucho*
paich Ewtopy jižné a Afriky sewerné. 5'^»

DHwí liore wydáwá xápaili silný; doljjwnjf z nho mok n:t

hndly, olejowitj, Iioíawý, asi jako deliet zapádiující (liiiile de rade)i

jejž potrebiijf w lékastwí dobjtcíui k liojctií wrcdw korisk)cli a

prašiwiny owCÍ. W Prowincii natírají jím také hridio dteni na Skr-

kuwky trpícím, které pak liofein anebo doleiii odcliázcjít

J. chivojka. J* Sabina L/«. Pltnk l. 1'20. Schk, /. 338.

Klášterská chwojka Mat. Háj. 28. 29. — JVcL 35. Chuor
ka rajská, rýnská. Neala. Možucha. Bfinka. Ke nebo
slrom ó— 10' wysoký s wlwemi málo odsláwa jícími, 9

korau z rvsawa hnédau; listy na smílcich a blawních

rozhách rychle rostaucích, wíce mén obdálné, kopina-

lošídlowité, odslálé nebo pitlaené, kižmo postawené,

dol sbíhawé, na hbetu žlázkau árkowitau opatené,
jindy obzwlášt na rozžikách obblížné, skoro stecho-

wilé, drobné, kosotwerené, pitlaené, též dolfí sbíha-

wé, na hbetu žláznaté ; owoce na stopce nií, znící

jalowce obecného, ncprawideln kulowaté, na echalce
íiladké bez ostí. — W Ewrop jižné a prostední.

Kwéte w dubnu a hwlnu "^j 5'
Ratolesti (frondes Sabinae) siln a nepíjeinn? zapidiající

potebují w lékastwí; náleží je ale pro násilné innj prozeteln
užiwati, takže toliko na pedpis lékariiw mají se podáwati. Též je

potebují proti kožním nemocem. Zapnzují stínky a moly.

j. 7vir^nnsAi/ J. virginiana TJn. Schlc. t. 338. Micíur.

arh. 3. 1. ó. Welmi podobný chwojce klášterské. Strom
pékný, 20— 4"-)' wysoký; koš široce homolowitý ; listy

trojnaté, pirostlé, odstálé, pichlawé, n)ladší pitlaené,
stechowité ; stromy samci za as kwélení jsau celé žluté

pewelikau hojností jehnéd ; stromy samicí zase w zíid

máji obzwlášní pohled náramným množstwím owoce
tmaw modrého, jímž zstáwají obsypány až do na-

wráceni jara ; owoce ale menší nežli klášterské chwojky

na krátkých stopkách, pímé, kulatowejcowité. — VV

Americe sewerné a Mexiku, obzwlášl blízko moe.
Kwéte w beznu a dubnu. 5*

Kmen jelio náíile od dola wzlífiru se ztenfujíc neliodí se k auCe-

Inm tesaským, když poteba klády delší a stejnS tlusté. Strom ješt tu

má newhodaost, že zponenúlila roste. Díwí jelio z hndá Cerwem'



I4$7

ynnané, Cerwi netrpfcf, potebuje se rnt dfla (roliliUská a s.itiátružni-

cká, tjljzwlášf na obkládání tiižt-k {diwi ceJruwé). Ratoléstky jako

klúšiterská cliwojka slaliCji zapácliaj, a tudyž w Americe sewerné ta\-

též se potebují w Ikastwí. U nás w saderh pro ozdolm.

J. fcnicktj, J. plioonicea Pall ross, '1. t. 57. Dukam.
nov. 6. /. 11. Lycký strom cedrowý Mat. ffcl. \M\, Kejr

12—f-lb* zwý«i, jehož wéiwe mnohé délají koš homohi-
w\\j ; rozhy tenké, docela pikryté lištami drobnými,
strión^mi nebo trojnatými, siechowitými, I — (iadými,
kosotwerenýmí, tupými , na hbetu u prosted briíz-

dau opatenými ; kwly samci a samicí wejcowitc, pe-
mnohé, podepené stopkau králkau, listnatau, po r()z-

hich ro7.poh)iené ; jehnédy samicí taktéž ruspostawené
nejsau tak hojné: boltule ili radji šišeka bobuloiviiá.

co hrách bohatý weliká. teprwa druhého léta zrající a

tenkrát náryšawá, na óechaícc nkolika zuby (konci

iiupín srostlých) opatf^cná, na stopce pekrátké, listnaté

nií, obyejné obsahující holének 9 wejcowitých, nepi a

widelných, písmaknutých, pfíliranatých. — W Ewropé
jižné. Kwte w kwtnu. Si^R*

D/wf íwrdé, sukaté ; ratolesti tené pijeumS zapáchají, owo-
re jest potrawau rozdíluýci) ptákw a nkterých, i ssaww o. p. kuO}

liSek. i^ryskyice jest zpsob kadidla, jei staí ílekowó arkeifdo*

jineoowiili.

J. lycký J, lycia FJji Cedrus phocnicoa altcra Lob,

ir. 22 1 náramné pedešlému podobný, takže dle mno-
hých pauhým odrodkem. Ilozeznáwá so ale šišekami
zbobulclými d^vakrát ano i wicekrát wlšími. — Roste
tamtéž.

léinné twrdil, ie od nSlio porliodí kadidlo prawé, což alt

není prawda, iežto zplodinaii jest kadidlowuíka lysého a zpilowaotio
(w, oa str. 336 3-)7. B»swcília).

./. ifu/u/lounj. .1. thuriíera Lin. Strom 20' wvso-
ký j listy tyrad stcchowité, ostré; owooo pewelikéi
crnc — W Ilispanii, Lusitanii a Mexiku.

Z nMio pryrítí lo peiiiaoUo pryskyice, )ii na místo prawého
kadidla |)otebiijí,

Podadí i.

CYPhíSOfriTÉ, CUPRESSEAK.

Zkkaw Tikja- í^krrmrbadm.

Kwty jednotlomd; aanUi na jehndárh, dole listy

2— 4 nejhoejšíiiii, .šupinowitými obklíené. Tyinky na-
hé, w sluupck wlcwaalý srostlé i pauzdra í prašoíkuwá
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wezpqcl na tloloním krnji spojídKi iljíowili^liq. Jclindy
samici z noninoliýcli kižmo slojících a slrocliowiiyrh

šupin složené, jiclri každá ncjdolejší zakrýwá wajeka 2

píniá, s hrdlem prowrtan>ní. Holénky kíídlaté nebo bez-

krídlé, a pikryté šupinami zdewnalélyml a rozlor

zenými.

Z. západní. T. ocidentalis Lin. Wagcnh. 7. 1. 2.

/. 3. Shk. t. :^09. Strom 20—80' wysoký. obyc)n ui

od dola ro/.wtwen) : koš hgmolowirý ; wetwe rowno-

wážn rozložené; rozhy smáknuté, ploché, jakoby

dwakrát peené, wjíowilé i kra hndá, rozsedalá;

hsty pitlaené, -íadé,, hust slechowité, drobné, šupi-

nowité, wpjiiokosotvverené, tupé nebo krátkohroté,

pod koncem opatené pahrbekem žláznatým, žlutawe

nebo tráwow zelené, na starších rozhách obdálnejši a

šídlowite zakoníte; jehnedy ojedinlé na koncích' ro-r

zeb nejmladších, samí zakulatlé. " w prmru dlau-

hé, imaw hndé, samicí niálo širí, skoro hwzdowilc,

,lhk)'(

Kwtq vv dubnu a kwtnu. 5«
Wi-lini dolie liodf se k dlánf pli»taw nepronikimtelný.li,

slííliání preHcihrp snáseiícírli, w zim w lét zelenjcli a aiililednýcli,

Dríwt CiTwenawé. aiitlowlákné, píetnlié a i)rysk>riínaté Iiodí se ke

stawní, olt/wlášt woilnfimi a na irvvanliwó koly, iiiénu k topenf>

Rozliy a díwí maií zápa-h silný, halsainný, neitifjfmny, we wlasti

k lékafstwf užiteDe; d<>t»<iwaj z nich silici, již ^ nowCjškli fasecli

proti škrkawkáin popanCeli.

Z. ivýchodni. T. oriontalis Lin Dahaiu.. 2. /-, 00. /.

2. hajn. t. 787- /. í. VVehni podolinj pedešlému.
Strom obyejn zw}ší 15

—
'iO ; kmen pímý, málq

roísedalý, hndý: wtwe málo odslálé, pímé,, wvnika-
jící úhlein welmi ostr/ui ; listy mixohé, slechowité,
npjly.fjší pepkn zelené, obzwlášl w zin>, husté, wej-

iloko.solwerené, na zádech žlábkem opatené, o,-

siraunké, málowonné; jehndv samí krátké, zakulallé,

ze šupin ostrých, lyr.adých ; jehndv samicí skoro
kulovaté, šupin ostrých' šišky jsau wtší a tlustší nežli

pedešlého rodu, šupin po.d koneni ozbrojených hrotem
silným, podhnulým ; holénkv bezkiíilé, wejité, pihranaté»
ryšaw hndé. — ÍNa Zupa nu, w ín. 5-

Ziino-ariwilí jest pedfslélio, aíikoli se <aké vv sadech naširli

nachází : o!i/.wI:'iSti; se IkkIÍ k odfwání síCu. DIÍwí jesl weluii twrdéj
we wllikii tiwniliwi ; tmlilá; i je potebují .
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Z. klaulmalý, T. arllculala Disf. afl. 2. /. Ílh2.

Fahl. symh. 2. I 48. Dnham. nov. 2, í. 5. Callitris qua-

(Jiivaivis liirh. Diisseld* b. t. í. Ke ncho strom 15— 20'

wysoky ; kmen 8— 1->" w priinuTu (luslý rozdluje se

na wlwc ro7.ewené \ roxliy pcnjnolié, kruché. sina-

l^nutó, xeleno, kjaubnaté, árkonané; lánky na hofeniin

konci ro/šíené; listy pedrobné, árkowitoklinowité až

k oslFÍ kráikéinu pí-irdstlá a pod níin žláznatohrbató

;

jchn^dv samoí kulatoelipsowité, 2— 3 " dlauhé, ze šupin

16 tvradýclj; jcbndy samicí 4boc.né, lupohrané, /."

široké, složené ze á šiipiti ukraiihlosrditýcb, pod kon>

€cm liroinatýcb, pak na šišce chlopntMni se rozdlují-

cích ; holénky drobné, po kraji obak kiidlalé. — VV Bar-

barii na Aljasu a w ^}aroku. Kwte w U^bnu a kwtr
nu. 5

«Z kry je!io iir5Kt( se pryskyice sandarnknu n^7.waná na zpftr

8ol> slzf jasiiýlt, skoro iirnzra^n^cli, IiÍIncIi ntíbn ruse Ijnýcli, Qa para-

\ Kbezn^ /ápacii N^yd^wajfcícli, z 14Í7. 1II4JÍ pokosty^ práSek ckr^Sur

p(, kauicf: pq Mdkii se potebifje \y lúkaí''«tw(. Dit^í jelio ^elini

C»'lís(wo. NaSe podnebí jest pro nV] tuze sludeoé ; tedy w ziui nU-

|eií jej do pomaranCowny postawití.

KrPRBfl. CUPRBISUS. GVPRBSSB.

Paupata nahá. Kwiy savt jako predoilóho po-
kolení. Jchndy samui složené /.e šqpin kíiuio posta?

wcnýcli, jichž každá dole zakrýwú 8 nebo wíce waje-
níkfuv Iwajeóných, pVíniych, krátkohi^dlych, na konci

prowrtanycut Wišky složené ne šupin zdcwnalélých,
ilítowiiycli, í—Gnhlých, u prosted wypnHiydí. liolénky

i|iczi nehty šupinowýnii a okolo nJcI).

K' ubccnij. C. scinpcrvirens ÍJh. Dinham. 2« /. ^\*

fyím. 1. 787. /. 1. .SVA^. /. 3 10. Cypiš Mu/. Haj. 27. —
//W. 32 Cypjšowý strom, cypros, cyprus, kupres. Strom
30—iO' wysoký nebo vvyšší; kmen tlustý, kfira hnédá;
díwí twrdé, celistw.'*, žlutawé, 6<írvveniw žíhané, zá-

pachu piicnmého, silného ; koš tence homolouitý, dlau-

hý, s wéiwtMui huslýnii, sniésinanýini, wztyócnyini} rozity

Ihrané, husté stechowit listnijté ; listy pcdrohné, šu-

pinowilé, prill.iOcné, wciritokosoótwpreoné, lupaunké,
na híhclu kyiaiowypuklé, šedozelené, neleskla: jchoédy
ojedinéld na konci ro/.eh ; samí wálcowiié, X" dlauhé,

Žhilaw zelené, samici Aitkulatélé. I

—

'X" w prrimri4
tlusté, zelené; šišky zakul.iilé, \" dlauhé: šupi'iv na zá-

dech bezbranných; lnilénky smáknuté, .'i--4liranc, ka-

^lanow hnd<>, kiídioma lízkyma, kožowiiyni4 ob|-aubcn«.



— W Lcwanlu, Africe scrwcrné, Kwrop jižné. Kwéte
w moru a beznu. 5*

Znatncnitý qdrq^'!^ wžtwí rozewenjcli. C. Iborizoot^lis Milí.

C. samec Mat.
.Strom ten w mythologii ecké it»st znamenitý, jelikož prý

Apollo utíkající ped níni zilr4[iavv;ta nymfu Cyparissii w nj pro-

mnil. Tlieofrast zase (irawí, ze kupres byl zaswcfn hulini umrljch.

ííímané dáwali do rqkwe rozhu cypri.^owau a dlali hranice, na nichi

pálili mrtwé. Odtud pociiodí snad dnešní ohyej vy Levantu ^ jižná

KwropS, že kupresy sázejí na hljitowy a že strom jest podobiznou
smutkii nejwtšího, k emuž pispíwá wzezení jelio tžkomy^ilnost
wzbu/.ujfcí. U nás pod sirým nebem newydrž. Díwí >velmi trwanliwé
slauží na truhláskií wýrol)ky a na tužky; díwí a lišky byly drulidy

proti bhawkám a krwotokm užíwány, anubrž pro wýzew balsa^

mowé, poiílali nedužiwé na piícech na Krétu ostrow, kdežto ho ce-

lé lesy (kupresiny) jsau. Silici poraueli proti blistáiu.

K, blý, G. thyoides Lín, JFaircnh, 8. t. 2./ 4,

Michof. arb.. 3. t. 2. Cedre blanc. Strom TO—t80' zwý.

ší; kmen ídko tlustší 3' w prmru, s korau ryšawau,
wláknatau, ronící z ran pemálo pryskyice prozraité ;

rozhy smáknuté; listy pezimující, drobné, tyradé,
slrechowité, wejilé, tupaunké, na hbetu opatené ila-

zau
\
jehndy drobné, samí ze šupin drobných, nehet"

natých, na wnilní stran toliko 2 prašníky nesaucích ;

samicí mají za každau šupinau wajeník jediný o 2

hliznách; šiáky pemalé, zbobulelé, na powrchu nerow-

né, \v jeseni modrawé uzráním na šupiny šlíiowité se

rozdlující. — [Na místech mokrých a bahnitých Amcr
riky sewerné, od Karoliny až do Kanady, obzwlášl
podlé Okeanu na plase asi 50 mil široké. 5*

Zponenáhla rosta nabýwá za 300 let prum.-ru 2' dlauhého, Díwí
^le jeho bílé, lesklé, mkké- snadn se štípající Dobe suché na po-

wtí nabýwá barwy ržowé a w'onf siln. Pro jelio trwanliwost <l-

laj z nho šindele Též jej potebují tesai a trulilári ; obzwlášt
qle dliyí z nho luby na ešeta a krabice.

TisowKC. Taxodium.

Paupata s lístky strechowitými. Jehnda samí
stopenatá, zkrácená; tyinky jednobratré w slaupkii

wtewnatém J prašníkw 8— 10', jednopauzdrých, zakur
latlých pod každau šupinau šlítowilau, nožinalau
podlé doleniho kraje sedawých. Jehnda samicí kulo-

watá ze šupin dužnatých, pikrýwajících wajeóníky 3 pí-
mé, smáknuté ; šiška dewnatá ze šupin jehlancowi-

lých.

T. divojadý. T. distychum Rich con. I- 10. Gu-
prešsus d|stychaZ,m. Mickv', arb. 3. í. 1. C- virginiana
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Caimnfl' htrrt, I. /. 50. Strom GO— 120' zwýsí ; welmi

^nanicpil jest pro hakule neboli hrboiy wyroslajicí na

koenech tu a onde, které se wytlaují nad zemi \ve

w-yšku 1"— 4,. ano i wíce slewíciuv, pikryté korau ryša-

wau, liladkau, a ani woiwí ani listí nowypauštejí ; kmen
c*ole nékdy 30' w objemu; díwí erwenawé; wtwe ro*

wnowáiné i lisly árkowité, drobné , ostré, welini ol>blí>

/,n, dw()ja(Jé ua rozhácli, 3— 8"'
dlaulié, ploché, ma-

liko nakiwené, nepezimující ; jehndy samí na liro-

znech sloiených, samicí ojedinlé, na konci ro/,ch. —
W bahnecli a podlé ek od asu k asu zaiápnjch
po Americe sewerné, we Wirjjinii a Karolín. Kwie w
únoru, (u nás) w beznu. 5-

Dfwf jelio dáwifjí w Americe predoost pFede wšdii ostatním

ielilititViii ; trsaruui a trolttáiiiu stejnS prospfwá ; jesti( wlákiia liii-

stélio, oliel*nét Ifliké, trwanliwú a jetilu w^ce wllikúiiiu powí-lí w/do-
rnjíce ncili dubowé ; i. kint-nii dlaliají liiny, WSecky díly pron'1 niity

jsau pryskyrirí, silicí a tfrutiintinaii dubrau. Kúra, listy, šišky a lio-

lénky potebují se w lékaství.

ád 19.S.

SOSNOWITÉ. ABIETISAE J, S, Pral 1820. m.

chard i 82 3.

Kwiy jednodomé, ídko dwojdomé. Kwety samí
dole šupinami stcchowítými obklíené. Tyinky mnohé,
jednobralré 5 prašníky na slaupku wctenowiiém, píse-
dawé, 2pau/.dré : pauzder oddlených anebo spojených,
wezpod na spojidlo .šupiní)\vité na dél pirostlých, oby-
ejn Slrbinau na dél pukajících. Kwly samic í : šupiny
husté stechowiié, dole u wnil nesaucí wajcníky 2— 3
na prostém konci, dolúw obrcacným, w hrdlo ztésnné
a prowrtané, s krajem nkdy zubalodipatým. Každá
šupina wn pokrywkiu opatená. Wsaký wajeník se
Kláwá z pokrywky zcela zastírající wajcfko na echa!

•

cc prowrtané, z okwtí dopola s pokrywkau wn a

u wnit wajfkem srostlého, s krajem prošlým, na konci
Inliko prowrlanym: konen ze 2 nlek. iMod : šiška

husifi siechowilá, ^lo/.cná ze šupin zwclielých a zdew-
natlých. Holénka obyejn kídiatá, .Jádro z bílku tlu-

stého a kle osowého, pímého, g koínkem dolením a

dlohami 3—p|2.
Stromy, kn ; wtw prrs|fn^n<'M linty stfdaw)^ n»-l»o rliomiip-

nu, obytfjqjs pe/imujíii, wxdy zcleoú, tube, uijjudouUu»áí, l4rkuwité
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n«ho liranolowé (Setiny, jeliHe), be/palistú ; swazky Setinowé dnU
ohklíCené pošwaii iii:'izdrowitaii. Kwííty jeJnoJoiné, poídkii dwojtlor
mé, na ieliniláili ižlabíCkowýcIi anebo koneCnýcIi.

Drtsawýd známe asi 80 roduw (w 4—7 pokolffn.li) po wše Ij

swSU diedí krom Afriky (jak se zdá) rozlosowanj li. Nejwf<«
]id\ ale w podnebí iiifrnosewernéni. nkteré saliajf pes kruh toCno-
wý , jiné vvzstiipiijí až na znamenité wýsky, jiqé ^ to nemnohé mezj
obratnikouja jsau iibytowány. OljyCejne rostance spoleonC dlají lesy
(jelilioité, chwojné). Co do prwku srownáwají se s predeSIjm á-
dem, jelikož ale Iiojnuji so sázejí, wCtší wclikosti dosalinjf, hóliafj.šj
jsau na pryskyice a u nás wlastnS pebýwají, jsance pro nás uinQlieiit

dležitjší.

Sosna. Pmus. Kiefeb.

Kwly jednodoiné. Kwly samí na koncech w^i-
wowých, obyejn snislnané w kytku obyejné laluó-

nalau, ostatn jako w znaku ádowém ustrojené. Jcbnr
cly samí ninohokvyló ; supiny stálau šupinkau pode-
pené. VVujeníky po 3 za kaxdau ^upinau, ztuba pilé-
hající nebo maliko ponoené, a koncem prowrtanyni
cíob"i\y obracené. Šiška šupin zdewnatlyclí, na konci
wn se štítkem ztlustlým, obyejn brbolowitým, jeblalco
witým. Holénky na konci boením (t. j. zpodku wzb-
ri^ obraceném) obyejn široko- a dlaubokídlé, na za-

átku pikryté šupinami piléliajícími pak ale se olwíra-

jícími. Setiny stálé, cbomácqé (2— wíce]ji (\a\e pošwai^
Qbklíené.

*) Setiny podwojné.

S. boroiuicc V. sylvestris Li'«. Dlak. l. 190. PUnk t»

677. Schk. t. 308. Duhám. nov. ó. t. GG. P. Maglius Jacq,

rar. t. 193. Boro\yice lesní Mat. íí<ij\ 20. f^cl. 24. O.

Sosna, bor, horowice, cbwcj, rbwj. Strom bO— 12(V

wysoký, na wysokém seweru nebo špatné pd zname-
nité nižší ; kmen dole s korau ersvenaw šau. blubo-
ce rozsedalau, nahoe jakož i wtwc bnduerwenau

;

koš rozlazený; listy podwojné, polooblé, na lí»*i sotw^
žlábkowité, lubé, picblawé, násiw zelené. I*/?—2" dlau-

hé, nkdy maliko zkraucené, nejdoleji obkUoné po-
§wau blawau nebo nalindlau; kytky samí I— 2" dlau-

líé, žluté
;

jelindy samicí ojedinlé nebo po nkolika
na koncecb rozlio\yycb, elipsowité, 2-^3" dlaulié, na-

cboxvé, díwe pímé, po Qdkwtení na stopce sebnuté,

oici ; «lšk« (šitta) 2 léta zrající, wojitohomolowiiá, stop-

kalá, sehnutá, IV2" dlauhá: šupin árkowitýcb, wn poc|

koncem ncsaucíeh pahrbek tupý, pupeonalý, puídku bár
kowitu pradlauzcný ; holénky i^kouené kídlem tikrát



flelSfm jlrli snmycli. — W Fwrap prost erl ní a scwor-

nP až do Loparska, w Asii scwcrnc', nn rowinácli a wr-

šícli , obyejn na pudí' písiló dlající weliké lesy

(bory); w ji/.np Ewiopu na horá^jh. ]í\vt'ic vy dpbpH a

)<\^(nu- ^.
strom w lesnictwí nreillezitV' a peuxitenj , dq 12(5— 160 ro-

(kii mstatKÍ, paífž se liodí ke stawnf piíliytkuw a korábiw, ezá-
ní |)rK<-n ro/(]fIii('lio užitku, k topení, k |)álení uhlí; iiilqdsj kmeny
(láwají t>rky a xmli ; též draíky a lauf. biíky též jsmi doliré |ia-

Jiwo. Ze kuienn prSlI se SiiSknr fili tcreliinlinn (terpentyn) slože-

ný Z rozdíliniii kyselin pryskyíin^cli a silice (ereliintinowé. Z t<»lio

^láwá se ptiiskyricc blú (Galliput), kd)ž nej^láílio dílu 8Í!i<:e po-
7,l>uJe wyidinutím a kílyž na wzdurjiu kelme. Jíakli s >^odan se

pT-ekapiije, dáwá tuto silici í» zstawnje po sol>Š IcrcliitiHnn u/ijivnYi'-

hnn (Terehinthina cocta). Když ale >v§eliká silice se odpudí
oa otevyenéiii oliqi, nal>ude se kolofoiiin t\['i kulnfnnn. Tere-
hintinu anetio pryskyici liíl:(u nu kotli mírným ohaeui z^lícjice až

se zrowna rozSkwaila, a k odstranní neistot jirocedíce ji, nal>5w'*ii

pry*ktjfi(e olicrnf^ snyolif hrilmiské. Procedili pryskyici tu iIq ná-

dotiy niimo^rené zkropfli ji wodau aneiM) smíciiajíli ji s ní, naliýwá

ona prozraMtosti, rusosti a jest prijski/ricc ti\\ smola hilá nel>o zIhIií.

Dfwí sosnowé za suchu puzer^é dá>yú tlchel, Itýk, ikolomaz),
((loženÝ 9 wody, silic a pryskyip pistíral) <^i a kyseliny ocluwú ;

\yž lyr.ky zl»j«Y^ uliel. Deliet wykauiw se zstawnje isnuitH ernán
íili ii'u:ton fkan. ()liarky po dohylf -litii dáwají zponen;ili'a zpále-

nV, kojwl Terehíntina ol>ecná a wywaená slaiiží k dlání puko-
^tfiw a flastrúyf i ntastí k lékaským koncíím ; silice terehintinowA k

fozpauiitní pryskyic, w lékastwí k natfrúní, proti tt^semci a ji-

pýni neduliíím Smola liílá a žlutá na pokosty a \^ysmolnwán( sud
Itiwnýcli. Smola Sewcowská jakož i deliet k natírání korál»ft w a za-

onopowánf jicli ; kolomaz na kola. Kojiet co l>arwu. Rrosky horo-
wé potelinjí se w lékastwí, anolirž se pidáwají do piwa. Welikc
ii)no>.stMÍ pi-Iu f.ili pilu z.e s.-pnrjcji kwStiiw padající dalo pwod k

jiowe o deští sirkowéiii
;

pe| al«; potel>(ije so fta místo semv^oa
7, jelenClio ružkn k zasýpání.

NPkteí se domníwajf, že sosns ryííavvi (P. nibra Mtíl. P. syl-

vestris {}. rnlira líitltl.) jest ol>zwláÍní rod, který li.^f se od sosny
borowice Ifiu, že doU-n( wfítwe \s:n\ podlinuté, ze .Setiny kratší sotwa
r' dlautié, bflawejAÍ, SiSky p(»yrl>oPn/', ostr^ a kr«t5( listAl^í) ti.i

ín rozliy erwenawPjSí a díwf erwenawé net»o nalinSdIó.

V. ^Qsodewinn V. ^lll:,!m^ \">/>. Podobá se sice

liorowici, tiši gc ale dojiiatrní'. W nízkých iidolích

alpskýcli a w ní/jnárli dospiwí^ wyšky 30, — SOsíc-
^yin(''llo .slrornii, na wysokýrh hmácli aln jest ko oby-
ímjné ro/estí^ný s wiwcini dlaidiýiui, 7.prohyl)an3'inií

koeny wyliánjícíini, na konci w/.slupujíciiui ; dále si-

íiky její svcjcowiié a lupo serlí na stopce pVekrálké a

jsau pím«J, pak najw^s odsiáld ; liultfnky kuncnfi mají
kír|la loliko dwakrál delší sel)C sainyrli. — Na liorácli

a r)i%inácli IC»vropy prostední. Kwte w crwnu a lipnii.'^.

Možná troje o<!rodky rozeznali : «) Komhlwinu (wlastn),
^i<i, P. Pumilio lltunkc. IfViM^f. kil. /»/. kuuy, t. t. 149. KiueO



ní/ký, wtwc ro/ložené ji) Sosna hnhni P. s. uli<];íi|o!ia Koch. kme-
nu wyssilio. y) S. hákntá, P. s. uucinata &uc7i. P, iinciiiutu /(ri/ii.

Supiny niajf Štít lúkovvitS qhnutÝ,

Z kdsodiewiny wlastn zwané dobýwají |)eka|iáv^'án(in z ro-

zeh s wodau ulcj kusodewinawýi, \v lékarstwf málo |iot«*l»o»aný. Z
iiilatl\ili roziíIí na jae prýští se tak nazwaný hnisám nhcmkij tili n-
trnnskij, jejž iid w UiiráiJi domácím lukem uží\v'á.

S. moiskd. P, murítiina Lani' Dukam* nov^ ó- /. 72

ct 12 bis yi J. P. Pinasier Aú* Moská borouice Mat.

Háj* ^1. /i. 22. — JTcl. 25. C. Sirom jak borowico,

nižší wšak a koslrbati'jíií, akoli délá koš pkn_v, hoino-

lowity j listy podwojné, delší nežli borowiné, tebas 8

^rrJOpalecné ; šišky wejitoliomolowilé , scdawó, skoro
rovvnowážn odsíáwající, 4—?5" dlauhé, jejirbi šupiny

pod koncem opaleaó líštau pínau a palirbkem bo*

niolowitým ; bolénky jsai4 wtší borowiunýcb a opate-
né kídlení tikrát delším nežli holénka sama. — W pd
písité, obíwlášté na pomoí Ewropy jižné. Kwte w
l^vvélnu, 5'

Od toho stromu pochodí podobné látky jako od naš liorowice.

Terpeotyn finncnut,shjm aqebp burdowalským oazwanv jest istší a

í-/d5f.

S. bnjm. P. nigricans Host. Biým. Jmním podobá
se borowjci, liší se ale korau šerau, ryšaw skvvrnqtau,

pak bílaii, ponažiutlaii, erwen rozsedalan, listím též

podwQJným, ?>— V' dlauhým, ernawé zeleným ; šiškami

pisedanými, nejodstálejšími, jejichž šupiny na konci
iakulacené ; bolénkau konen šerau, erné mrámoro-
wanau, jejíž kídlo weliké. — Obzwlášté na pd wá-
penné w ítakausích doleních, Štyrsku, Uhrích, Horwatsku
a Dalmácii weliké jesy délá. Kwéte w kwétnu a erwnu 5

Potebuje se jako borowice.

S. korsickd. P. Laricio Poir, Duhám* noi\ 5. t. G7.

f. 2. /. II. Sosna ladného wzezení na zpiisob homole
prawidelné vvzstupujíci do wýšky 100', anobrž liO a

lóO'; listy podwojné z jedné pošwy, á—T' dlauhé, pre-

tcnké
;
jebnédy samí po 6— 15, ídko wice, rozposta-

wené w hrozny krátké na konci smítkw podrozhami;
spojidlo prašníkowc ukonené hebínkem zaokrauhle-
nýiu

; šišky obyejn po 2, nékdy po 3 ano i po 4

umístné, homolowité, na konci proti zemi ohnuté, 2

—

3 dlauhé, skoro rownowážné : šupin s koncem štílowi-

tým, napuchlým, pihranatým, wvpuklým, u prosted ma-
jícím pupek , z jehož prostedku obyejn ní hrot

pckrátký. — Po wršcích na Korsicc, Kawkasu, též

prý w Uhrách. Kwte w kwlnu. 5*
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Jeliko2 nejtužší zimy tr Pn/ži snásf, uio1i]:tl»y I n nás se ila>

iti. Díwí j«"jí mU se za í|iatnrj5í l)orow(5ho. Co do Franrauz. nt--

pidiá/.elo díwí borovié z Kus, stawly koráliy ze sosrty korsické a

ješt po dnes stawf. l'rl touí i>íil)lfž«"ií k tomu, ahy odejmuli lil

i;ili blánu, ježto jett silná a welmi podrobená Cerwiiiui Jinak díwí
potebují tesai a trublái;

S. pincld. P. Pinea Lin. Pleilk t. G 19. Duhanu nov.

ó. t. 12. bis. /i 7.S. Dicf, se. na(, a/L 3. A 301); 'MO. \\

saliva lilak. t. 189. Borowicc zahradní Mal. Háj. 19. /i.

Horowice Mi iVcl. 3 i. C. Pincla, pinie. Rod tento

snadné / daleka se roKeznáwá košem obšírným, ní/.-

kým, deštníku podobným, na ktneiiu pímém, 50— (íO'

wysokém ; listy iniaw zelené, — 1" dlíiulie, podwojné;

šišky na stopkách sehnuté, wejcowiié, tupé, \— ó" dlau-

hé, 3— 4" široké, se šupmami zaokrauhlcnymi, pod k(Jn*

cem hranatowypuklymi a pahrbkem tlustým , nízkyoi, je-

hiaocowitym opatenými ; liolénky weliké, */»" dlauhé, .i-

král delší kidel jejich úkosntí ufatych. — W Afritíe se-

wcrnc, Asií malé, Kwropé jižné, kde/.to nepocliybn ne*

rosic pwodné. Kwéte w kwélnu. 5*
1'inela má tu vlastnost do s«'be, že její sisky tí léta zr;ij/,

jelikož pedrSlú k tomu toliko dwau pntol)UÍ/. Na jednom strome

nalézáme kwtyj .šišky do póla wyr«istlé a zralé. Oechy, phiclkin

pineoltf, (liutnujf skoro jako mandln a jedí se obyt^ejne ; w lékárnárii

dlají z niili emulsie. Aby zstaly díaulio erstwé, náleží je ne-

(bati w .siiSfc, a tak pr^ 5--fi rokíiw neporušené znstáwajfi W Ita*

iii sázejí odrodek, jebož bolúnky mají skoápku tenkau, welmi ku-
ibau, co we Francii jižné jádra ze skoápky twrdé tžko se dají

wyluStiti. Díwí její taktéž jako jinýdi užiteno, n Olivi dí^ že w
Turcídi z ndlio toliko dSlají stežnS. Stroiu málo dáwá (iryskyice.

**) Setiny polrojné<

.9. /«////. P. rigida Altll. Michjr. arh. 1. /. 8. Na piV

de mokré, ob/.wlášté bahnité, dospiwá wyšky lá— 30'f

lUty \— .V dlauhé, na pd suché mnohem kral.^í, po

3 z jedné pošwy
; jehnédy samet 1

' dlauhé, žluté, p(»

20—30 na brd/necíi ; spojidla prašnikowá prodlaužeiii-

nau zaukraublau, imawéji /luiau ukonená ; šišky má-

lokdy ojedinélé, obyejné trojnaté, lwcrnaté nebo pt-
nalé, pi^eslcnéné, anobrž nkdy hromadné po 40—^(>0,

wejcowité, podhiluntnié. mnohem kratší lísliiw : šupiny

se štítem nesaucím brol kolcowiiy, ohnuty. —• W Ame-
rice sewerné. 5 •

Díwí její .spatné. We wlastl dob5wají z ní tlelict.

S. kadulhmul. P. Tacda tJn. Alich.r. arh. 1. /. 9.

Tjamh. 1. t. 10. \"[. Strom 60—80' wysoky. O— 9' w ob-
wodu tlustý { listy lenké, jasné zelené, asi O" dlauhé,

po 3 — 4 z pošew prodlauien)cli ; spojidlu prašniko»vé
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tikoncnó lícbínkein okiauhlym, liirslm ; šišky setinutói

asi 4" dlauhó, jclil.ilcowiié, podluliowaté, na konci ua-
té : šupin se štítem majícím kolce ostré, welinulé. —
Na místech sucliýcli, plsilých \?c Wirginii a Karulin.
Kwle \v dubnu a kwtnu. 5 •

Dríwí jfjí též jest Spatfib prd weliké innožst*í bSlí. Dáwá
dle dobruu téebintiuu á pryskyici wonnuii, již hu místo kadidla

potebují.

S. dlaiihopbšewná* P. áustralis Michx'. arb, í. t. 6.

!"». palustris Jit. tamb. pin. 1. 1. 20. Strom 60—70^
wýší ; lišty jasn zelené, tenké, l' dlaulié, ano i delší;

po tech z pošew 2" dlauhydí a složených z lupenúw
prolisených, stálých; jchndy samí 2palcí:né, pona-
íialowlé, na hroznu rozposiawoné ; šišky 1— 8" dlauhé,

píwálcowiié: šupin se štítem iiíálo wywjišen^m, u pro-

sted majícím bradawici ukonenau hroterii malym, se-

linutým; holénky kídla tebas 2" dlauhého. — Na mí-

stech suchých a wyprahlých Ameriky sewcrné lepléi

t; we Wirginii, Kaoliné^ Geogii a Florid. Kwte w
dubnu. 5-

Díwí jclio pcwné, luisté, twrdé, s neninoliaii fíCI/, pkný jesk

pijímající. We wlasti |)rospiwá tcsaíum, luaríím, (rtiltláíum. 'éž
ubýwaií z oí terebintiuu (bostouskau), smolu rozdílnau.

**'*) Setiny popeiiíé.

S. limba. P. Ceml)i'a Lin. Pall. ros.t. I. t. 2. Plcnk

i. 683. Duhám. 7iov. b. L 11. /. I. Litnba, limbowé de-
^o, limbowý strom, cilbestice, pjna, pinna. Kmen wztý-

ený, tebas 120' wysoký, dole 3' w pruiru ílUstý, až

liahou nahý ; kra hladší, popelawjší a pryskyina-
tjší riežli borowá ; rozhy obyejn trojnalé nebo twer-
nalé, peslenné ; listy po pti, ídko po í anebo po oí

pedlauhé (Spalené), oste 3hrané; jehndy samí nd

hroznu; šišky wejí-owité, 2— S'/?' dlauhé, tupé, erwena-

*éi pímé : šupin pitlaených, swraskalobrázdowaných,

pýilýcli, se štítem málo wysedlým, okrauhlenýn), na

konci wtlaeným; holénky asi co oech lískowý weliké,

bbzkídlé, se skoápkau Iwrdau. — Na horách Ewropy
prostední a Asie sevierné. Kwte w kwtnu a crwnii. 5 •

Dí<ví wonnéj Iuis(é, mkké, slauží fezbáíiim á liotowiteluiij

nástrojfiví luidebnícii. Oechy jedií se jako pinclky. Bais^m uherský

ili tatrahský (W. kosodrewiíiu) prý také z limby se tíobýwá.

^. /iladAá; P. Strobus Lói. JFangcnh. 1. t. \. f. 1.

Lam. t. 78G. f. 3, Michx. arb. 1. t. 10. Sosna wjojuto-

wa, wejmutowka. Strom tebas IbO— 200' wysoky ; kmen
pkný, wztyeriý, hladkókorý ; koš širokohouiulowitý,-



íložcHý z wlwl pcslcnPnýcii ; listy poplnó, tebas i'*

dlaulu', tenké, mkké, 3liiané, po kraji šerpiwaunké

;

jehntl samích, 6

—

1'" dlauliydí, po 12—30 na hroznu

hustém ])od roíhati ; spofidlo prainikotvl? piekrátké,

bez pívvsku nn konci ? šiška podluhowatá, píwálcowií

lá, A— tj" dlauhá, odwisl; ponakíiwcná : supin se ilítcni

inálo U-Tžnaeným .1 tlustým, na konci wchnulým , ho-

lénky drobné^ dlauhokiídlé. — W Anicrice sewerné
sludcnéjiií vveliké lesy dlá. Kwcte w dubnu a kwétnu. 5 •

U nás pro ozdobné wzeZrení sáíí se w sadech ; (lodilatiy so

ale weliiii pro naše podnebí na liory a roKiny, aby u welikétil

innožstvfí Se rozinnožowala. Jako borowice dáwá léž plodiny, 4

taktéž se potelmje, anobrž drží prcil ní pedek inndlieui erstwjl
to8(auc> á majíc rovfujuí kmeh hodí se lépe k stawehí.

S. kalijorcnská. P. Lambcrtiana Dou^l. Strom 110

—220' zwýii a dole 8— 18' /(lauští ; listy po i— 5, tuhé,

i— b" dlaidié; Sišky wálcowii', 12— 10 " dlauhé, w ob-

^odu 1
1" lluslé ; íiolénky co iíákowcc vveliké, kVídlaléi

— VV sevveiné Kalitornii. 5«
Z kmene napáleného prýšií se ninolto pryskyice cisto, slad-

ké, jež we wlusti ntíifto cukrii do jídel se potebuje. Oechy chat^

tié jedí*

Jedlb. AbiES. Tanííií.

Kwly jednodonió. Jchncdy snmii rozlraušené nt-
%\ listy ro/howyini. Šišky íiupin nehtowilýcli. na kon-
ci ncztlustlých, ciehlbaiyí h. Oíiialní jako píedci.lého po-
kolení. Listy stalé, ojedinlé, dole nahé, be/.pošcwnt».

*) Listy (setiny) wšecky ojedinlé.

./, tmrk, A. Picea MUL A. excelsa Lam. Piced vul-

garis lÁnk. Pinus l*icca />// lloi» Vl. dan. t. 198 iHrnk /.

<i8.H. P. Abics hnm. Smrk Mat. Haj. 23. — //>/. 2fí.

Smrek, smr, smrka, smrek, smcrck. Strom .štíhlý, 100-^

120' zwyií a wví.ai(, lircbaA iOO let ro.Ntauci ; kmen w/.lyený
s korau hncdoécrwcnad. pak hipctnatoro/.^cdalau ; wMno
rožcwfen dclají ko.š homolowiiV ; Itstv nahlauené, wi>

ce mén dw-oústranné pílvrhrané, krikohroté/ pífnadkf i*

wené, tuhé, tlnaw z.cleué ; kwty sanil podobají se

jehnd kráíkoslopkaté, l" dtaidic, nahndlé, dole ol)-

klícné šupinami w|il}mi/ tupými, má/.drowitymi, nri

rozhiich roztraušcné anebo pipeslrnéné ; jehndy sami*
i ojedinlé, na koncích ro/howVrh, clipsowitowálcowi-
lé, kostrbatoslíchowité, zelené, pon.ichowlé, l',j' dlau-
hé; ilifky scdawé, odv^islé, hoinolowitowálcowilé, tup(l)
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6— 8" dlauht^ : šupin kosocitvcrcíínycli, tenkyd), nnkon-
ci eité a wyhlodaní zubaljcli, sláljídli, ocpadawyclM
holénky drobné^ I'/?—»2"' dlaulic'*, s kídlem Jkrát del-
ším — Na kopcích a wriích Kwropv ai na Alpy a

do Loparska, též w seweroé Asii j wšude lesy skládá.
Kvvle w kwtnU a erwnu. 5 •

Smrk pedležitý lesnf strum, jehož d/wí se potehnie na
klá<ly, ptktíii, hite, dužiny pro rozdílné emeslníky. Co paliwo jest
š|ialiicjsí l)orowéli(» ; lioíe silné praská a (iniy slowe prnskntcým;
též ulili není tak dobré. Roní ale mnolio pryskyice isté, jež jako
••.orowá dále sé potrebnjtí. Kra (trífllo) slaiiží k vrydláwání kže.
Šišky dobrým jsau puliwem.

Jé btdé A. alba MichXi arb. 1* /. 12 Pinus olba

IVilld. P. Canadensis IVagenh. 5. /. I. /. 2. Wehni po-

dobná pedešlé. Slrom sotvra óO' wysoký ; koš \vln)i

prawideln homolowitý ; listy o polowiku kratší smr*
kowýeh, tyhranéj zkiwené, tupaunké^ píjednostranné,
bledé zelené nebo namodralé ; kwéty &amí jako u

smrku ; šišky ale na dél rozeh anebo na jejich konci
ojedinlé nebo slíné, nkdy po 6—8 peslenéné : šu-

pin obwejitookraublých, nejcelejších ; holénky 4 " dlau-

íié i s kídlem. — W Americe sewerné, studené a 8i-

birii. 5-
Dr/wí potebuje se na klády, prkcla. ástka wláknatá koenu

dost Iiebká iiioc^ se u wode, aby se oddlila od kry, pak ji roztr-

hují na prameny asi ro brko husí tlusté, napaustejí smolau a po-
tebují k dlání luniiw (kanotw).

J. íertiá. A. nigra Poir, Michx. arb. 1. li. II. Pinus

nigra IVilld. haní- pin. 1. t. 27. Téi welmi podobná
smrku. [Na dobré pd dosahuje wýšky 70—80 a délá

koš prawidelné homolowitý ; lisly jako u pedešlých
rozpostawené , jsau o polowiku kratší smrkowých a

tmafvéji zelené, nežli jedle bílé; kwéty samci jako pe-
dešlých ; šišky o polowiku kratší nežli u pedešlé, od-
wislé, wejcowité, na konci ztenené, erwenawé nebo
ponafíalowéléí obzwlášt zmládí : šupin obwejitých, tlu-

stých, dewnatých, po kraji zejkovvaných, eabatých,
pímých. -^ W Americe sewerné chladnjší. Kwte w
kwétnu. 5 •

Díwí pewné) zpružné, lehké, takže jemu Angliané dáwaji

pednost ped smrkowým. Ameriané dlají z nho wjborné stžn,
rahna a jiné ástky korábowé ; též je potebují truhlái. Hoe siln
praská. Rozhy s cukrem surowým nebo s melasau a wodau rtáležit

kwašené slauží k dlání piwa smrkowého (Sprucebeer), jež wbec
se pije doma i na cestách dlauhých, protože prý jest dobro proti

kiirdjím.

J. heinlockd. P. canadensis Michx, arb. \> 1. 13. Pi-

nus canadensis Z^m. Lamb, pin. 1. t. 23. Slrom zwýši



m. 1439

60 — 80'; kmen dole w ohwotlu fi— 9'f listy árkowitá,

ploclu', lupé, ó— 6" dlíjulie, pi-eziímijící, lesklé na líci

tinawS zelené, na rubu ninohein bledší nebo poblawe-
lé, roztraušenodwojradé ; kwty sauií ú/.labíkowé, po-

dobné jcbndám pek laikem, zakulalélým
;
jehndy sa-

micí na konccch rozhowýcb » šišky drobné, Ipalené,

solwa lislu delší, wejcowité, erwcnawé nebo popelawé,

odxvislé, složené ze šupin nemnobych, zaokraubl}di,

nejcelejšícb. — Na úboích kopcw podlé ek w Ame-
rice sewcrné studenjší. 5»

Dfwí její jest welmi špaloo, jelikož na i)owtrí brzo poni-

Sení bére. Nejužitenjší jest kuru k wjiliáwúní kiiže. Z ruzcb

též dlají piwo jedlowé.

/. obecná* A. vulgaris Poi: A. pectinata Decand.

A. mas lilak. í. 203. P. l'icea Lin. FL. dan. t. 138. PUnk
t. G82. Jedle Mat. Háj. 203. B. ~~ fFcL 2(i. C. Jedle.

Strom jmním a w^škau smrku podobný; kra šediwái

dosti hladká, pak se laupající; listy patrné dwojíadé,

hrebenovvité, árkowiié, ploché, nu konci wyíznuió, na

líci imaw zelené a lesklé, na rubu nelesklé, se dwma
éárkama na dél mezi krajem a žilau ; kwty samí jako

smrkowé
;
jehndy samici poboní, na smítcích kosir-

balostechowité, s piíkrywkami bled zelenými, dlauzo

zakonilými ; šišky píme, píwálcowiié, tupé, ó— 6" dlau-

hé : šupin pewn pitlaených, kratších nežli píkrywky,
které jsau zwtšené, na konci podhnuté a zaubkowané,
oa pi kosolwercné, pelupé, nejcelejší i s holénkami
padající a osu nahau zstawující ; íiolénky pítroj-

hrané, 3— i"dlauhé,s kídlem širokýn), dwakrát delším.
— Na wrších Lwropy prostední a Sibirie až k 58" s.

š. weliké lesy délá. 5 •

utebuje se jako smrk. D(w( jcdlnwi' leliko.stf, tulioslf a
zpruínosti piwySuje srnrkowti, za to ale jakož i jeho ulilf jest Spát-

njíK paliwo. X jedlo dob^w^ se ristj.\( terebiiitina (slrusbursk.^),

a bílá pryskyice, ji2 potfl)UJÍ co kadidlo (Olibunuin sylvestfe).

Téi rozliy její dáwají lo do piwa.

./. pichta* A. balsamea MiU. A. balsamiicra Michx,
arb. 1. /. 13. Pinus balsamea Lin. íyimb. pin. I. /. 31.

Píchla. Podobá se welmi jedli obecné, takže (mielin a

Pallas je ob pomíchali. Nikdú ncdospíwá lakowé \vv-

šky jako jedlo ; Msty mají tentýž Iwar a jsau taktéž

ruzpostawcnv, lolikožc nejsau lak patrn dwoja<lé, pro>

lože listy hoejší jsau menší a w/staupawé; jehndy
samici píkrywek wejitých a nikoli podlauhlých ; kwtií
samích prašníky mají spojidla komolá a nikoli dwoj-
rohá jako jedle oboné; šišky mca«í, wcjcowiiuhoinolo-

91
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witó: šupin a píkry^tek pad;tjí(írli. — W studenech
krajinách Ameriky sewerné a podlé Fcrrjiio též w Si-
birii. Kwie w kwlnu. 5«

Od picIUy pichází welini dohry zpbob tereliintiny, nazwant-
hnnnJslíau anelio bnlsnmem kanadským ili halsnmem ijilenským^ a-
koli prawý gikadský pocliodf od jiného stromu w jinjch stranádi
roslaucího. Pííjeninau inú wni, taíiže jfin Sibiané swá ol»jdlí na-
pauštjí. W lékaském ohledu oemá pednosti ped naSinskaii.

**) Lisly ojedinM na rozhách prudlaužeu}cl)j 8Haz»

ené na tkrácenjch.

J. modín, h- larix ÍMm. t. 785. /. 2. Pinus Larí\

Lin. PalL ross, \. t, I. Larix. Blak. l. 4/7. Dín Mal.

Haj. 24. — JV(l, 27. Modin, niodrew, sosna, drec,
špatn a chybn dín. Strom GO— iOOC zwyši í krii.i

šerá nebo hndocerwená, rozííi'dalá ; wivve doh"i se*

hnulé skládají koš honiolowity ; lisly ploché, piížlabko-

wilé, pcúzkoárkowiié , ostré, dole zaužené, mkko ze-

linné, obak tráwow zelené, na zkrácených rozhách po 20—
40 we swazek smstnané, na prodlaužených ale wzdále-

njší wšeslranné, w jeseni padající, \v jae opt rašící :

kwty samí ped listím se rozwíjející na smítcích po-

boních, pekrátkých, kraužkowaných, dole obklícenýrh

šupinami mnohými, stechowitymi, n»ázdrowitýnii, re/.a-

vvými, pokraji icpenalými, kulowatowejilé, y anebo i

'

díauhé, žluté f jehndy samicí spolu s kvvítím samím
rozwíjející se, mezi nimi rozpostawené, wycházejí na

zkrácených rozhách z pupenu listowého, wejcowiié, 5—
6'" dlauhé, brunátné ; šišky pímoodstálé, prodlauženowcj-

cowité, li/j" dlauhé: šupin wejilokosolwerených, pe-
tupých, príwykrajowaných, na dél brázdovvaných, nino-

hem delších nežli pokrywky ; holénky drobné, 2'" dlau-

hé, ukonené kídlem širokým, dwakrát delším. — Na
horách wyšších Ewropy jižné a prostední , též Asie

prostední a sewerné. Kwle w dubnu a kwtnu 5 •

Modínové dívvi welmi trwauliwé: potebuje se netoliko k sta-

w2ní píbytkíiw a korábíiw, anobrž k dlání rozdílného náadí do-

mácího a co paliwo, jakož i uhlí z nho asjíoS zarowe jest horo-

wému. Kuru potebnjí k wydláwání kie. W teplejších krajin:'ich

prýští se z nho pryskyice, z níž dobýwá se ylnret ili ierebitilittit

lenótecká ili weneciauská ili morhwwA. Tamtéž za as nejhorejší

prýští se z listí hmota mazawá, hoiisne sladká, numa modhnuá
ili Irignniinská (Manne de Brian^on), druhdy w lékastwí užití-ná.

Kmeny w Sibii lesním požárem zaháté prýští na místo pryskyice

klowatinu, již nazýwají uralskau a jako arabskau potebují co po-

trawn, lék a klih.

J, cedr, A. Cedrus Poir. Larix Cedrus MilL Pinus

CedrusjLf/i. Trew. Ehr. /. í — 4 Larix orientalis Duhám.
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1. /. 132. Cedr, cedryš. Slrom pekrásný, obzwlášloího

wzezení, 100' wysoký a 24— 30' w obwodu llusl) ; nl-
we ro^eweDC, iiroko duleko rozšíené a wjiowil roz-

dMeaé débjí duliroiDudy klenuti obšírné, husté; listy

šidlowitoárkowiié, ostré, tuhé, tmuw zelené, preziinu-

jíci, jednak ojedinlé a wšak obblížné, jednak w swaz-

ky ualiroinadné t kwéty samí nahlauenó na jehndy
jodnodufhé, ojedinlé, rowné, erwenawé, asi ^" dlaulié ;

jhnédy samicí krátké, zakulatlé , píwcjcowité ; šišky

wejcowité : šupin koiowitych, streciiowiiych, pehustjh,
w úžlabiku chowajícícli holénky 2 kídlalé. — Ka wy.

sokých horách Syric a Malé Asie. Kwle w kwiau. 5 •

Struní ze starého zúkooti wbec znáiný, na Libanonu celé le«

ay (Ivlal, z nliož tam toliko nkolik kusiiw stojí, ježto nepocliyhn
ykic*i lOUO let jsau stáry. Od dáwna díwf jeho pekou hnPdoCerweué-
lio se wúžilo pro trwaoliwost a wíini. §alouiaiin pr^ klády z nho
k stawní cliráuiu jerusaléinskélio potrebowal. Jitidú je potebowali
ke kaurení, aoo i w Ikastwí; dlali z nho hlawn rakwe, pry-

skyicí z olio wypr5-stilau balsaiaowali uirtwoly, olejem z nho do«
byt))!! napauStli kailiy , anebo scIiowúwhIÍ je wc skfnch ze dewa
tolio udluu5ch, aby je ped Cerwy ochránily; odtud pHsIow/ : ce<lro ^-JL

digna u|)cra. Listy jako z modínu pr5ští hmotu sladkau, manu
cedrowaUf již staí lékaowé nemocným |)odáwali.

BlahoCet. Aralcaria.

Kwéty dwojdomé. Kwély samí: tyinky jednobra-
tré w slaupek tlustý srostlé ; spojidla prašníkowá nad
|ir.išníky (jichž 10 — 12) prodlauzená, šupinovvilá, za-

konila, ncjodslálejší, na konci podhnulá. Kwéty šatnicí

na jehncd konené, wcliké, wejcowité t šupiny a po-
krývka na hbet srostlé: pokrywky ncjwétší, dole ši-

roké, lluslé, ukonené jazýkem áikowitým, tenkým,
ostrým, w/staupaw)'m ; šupiny menší; za každau šupi-

nau wajeník klin<>wi'opodluhowatý, pckocený, na dél

priroiiilý, prowrtaný, koncem dol |)alící. Šiška: šupiny
kožowiié nebo pidfcwnalé, pak s pirostlými holénkami
od wclcna se oddlující. Holénky podlauliloivjilcowilé,

ukonené kídlem krátkým, kupisowitým. wc skoápce
kožowilé, barwené, nepukající ; jádro podluhowulé, dolu
pihranaté. Kel w bílku pckocený, Z—Sdložný.

/i. ctyradi). A. imbricata Pav. ÍMtiib. pin. f. ofJ. o".

Dombeya chilensis J.am. (. 828, fíich. con. /. 20.21. Ti-

nus araucaria Molin. Lamb. piti* 2. /. 4. Slrom nejzte-
pilejší, I.SO' wysoký, pryskyinatý , jmSním nkterému
stíbrocí podobný ; koš hon)olowitý ; wlwe obyejnó
lwcraaté, pcslcnné i listy nejhustší) stcchowité, weji-
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lokopinatd, kožowltc^, plclilnwó : johnódy samci a samici
konené, pímé, jako pcst weliké; šišky mnohem wcíší.

— W lesech na Andách chilských.

Driwí jeho bílé a twrdé. Jádra z holének lahodni jed<, a

proto2 i na trhu je prodáwají.

Damaroíí. Dammara.

Kwéty dwauJomó. Kwly samí : tyinek mnoho
jednobratrých : proáníkw po 12 dwojadých wczpod na

spojidle každém. Kwéty samicí : jehnéda zo šupin po I

wajeníku zastírajících. Šiška wcjcowilá: holénky za kaž-

dau šupinatí ojedinSlé, we skoápce kožowité, dlauho-

kídlé. Kel bílenatý, dwojdložný.
Z>. bílá. D. alba fíampk 2. t. 57. D. crientalis fífch.

con. t. 19. Agalhis loranthifolia Salisb. lín. trans. 8. /.

IS. Pinus Dammara Lnmb. pin. 1. t. 38. Strom nejwvš-

Ší w Indii, asi jako cedr wyhlížcjící, s kmenem dole 8 —
10' tlustým, nejhocji na wotwe rozdéleným; listy slí-
nó nebo stídawé, píírapíkaté, podlauhlé, obak ztene-
né, žilnaté, hladké, násiwé, 4—5" dlauhé, l" široké; je-

hnédy asi 2" dlauhé a co prst tlusté; šišky zwící limau-

nu, nahoe w úžlabíkách na rozhách, mkkošupinné

;

holénky jako semena okurkowá. — Po wrších wyso-
kých na F^Iolukách, a umí nad ostatními stromy. 5-

Pro jeho užitek wšiule se sází. Díwf podobné cedrowéiim
snadn porušení bére. Nad koenem dlají se bakule ili hrboly ro
hlawa weliké, z nichž se prýští pryskyice dnnmrn, kter.^ brzo nab\-
wá twrdosti kamene -, jest bílá a prozraCuá, a wisí jakoby ropaiií by
ili sterhyly; pozdji wytékaifcí jest žhitawá jako jantar. Wbec
potebují ji, dlajíce z ní swíce a poiíiodn welmi adící. Nyní z

ní dlají w5bo">*^ pokosty lakowé.

ád 196.

CYKASOWITÉ. CYCADEAE.

Kivéty na jehndách. Kwty j«wr/nahé. Tyinky na

slaupé wetenowitém pipewnéné, pímoúhle odstáwající,

složené ze spojidla šupinowitého nebo štítowitélio, kte-

ré po celém zpodníra powrchu anebo ku pedu nese

weliké množstwi prašníkinv jcdnopauzdrých. Rwely sami-

cí : wajeka po 2 we wraubcích plodolistíi plochých ne-

bo na vvnitni stran štítowitýcli, otewených sedící ne-

bo do nich pohraužená , pímá nebo pokoccná, na



eohalce zauiené prowrlaná. Plody dohromady skládají

bišku nebo palici, udManau ze šupin oddlených anebo

spojených. Holénky bezkíídló, w prohlubenine íšowilé

na šupinách pohraužené, anebo odné wrstwau dužna*

tau a tudv pcckowici podobné. liílck liuslý- Kel rowný

s koínkem liocníni anebo doleníni a dlohama ne»

glejnýnia, nahoe obyejn slepenýma.
Stromy wždy zelené, po jmní palmám anebo kapradím stromo-

wUJm podoliuó. Listy na konci kmene jednodiicliélio nalilaiiené,

wcliké, wyStCrbené, zmládí zkraucené, bezpalisté. KwCty dwojdomó

na jelmCdáli fili palicedi koneuýcli.

Dosawád znají 24 rod we 3 pokolenícb, jež toliko mezi

obratníkoma nebo blízko jidi rostan.

T)(o rostliny stojí ii prosted mezi dw«idC1ožnými a tajno-

snnbn^mi, jmenowitC kapradími. Podobají se posledním wzrostem a

listím konern)m, dále žo kn)pu jejicb nenasazuie let a že kwty jc-

ji h poílipeiiy jsau .šupinami t. listím promnným, brownáwají se

z ise s prvNníiiti patrnaii tlwojdioiností kle a audy rozplcmefíowacími,

po oiclii nej*íi:e jsau pHbuzny se sosnowitými a kupresowitými. Pro

ty píiny jiJ-- r. 182U jsein jo postuwil lincd za sosnowit^, coŽ po-

zdji Uartiiug také udCIal.

CvKAft. CVCAS.

Spojidla prasníkowá kopisowilá, na slaupku ty*

inkowém rownowáxn sedící, dlají /piisob jehndy
glcchowité, pehusté, a ncsau na zpodní ploše mnoho
prašnikw 1 pauzdi-y'ch. Kwly sumuí ua jchndách íd-
kých, jcjíchi osa íislowiiá, kožowiiá, wraubkowaná zo

wraubkúw wypauští kwétv t»jedinlé, ponkud do nich

ponoené. Okwlí kulowaié, kolem zawcné, na dc-

chalcc w trubku otcwenau piodlauzené ; wajenik u

wnll liomolowiiý, nlkau králkau ukonený. Plod : ho-

lénka obklíená okwSlím zdužnatlýiu a skoápkau Icn-

kau dcwnatau, s bílkem twrdým.
C. in(/s/,i'f. C. ciícinalis Lin. Lam. t. 8íH. Df. tc

nat. all, i. 3J0. 31!. Todda pana lihcrd 3. /. 13—21.
Olus calappoides Huinpli 1. t. 22. 23. Strom podlé jmó-
ni palmám podobný, 40' wysoký ; kmen pímý, nejje-

dnodušší, nkdy nkolik wlwí nejhoeji wypauští, šu|)i-

natý, celislwý, i konce hoeniho wypauštjící uprynu
z lifclú mnohých. wyštrhený<*h t. pecnodclciiýchi 3— \'

dlauhýrli: dip mnobVcb, slewícc delších, o" širokých,

sudých, árkowiiycb, koso*viU» nakV-iw-cných, wehni pi-
hlížených, Ižil}'ch, plochých; í-apik dole kolci drob-
n)ini, picostryini opatený •, kwly samí na Z[)úsoh jo-

hndý dost weliké , konené , mezi listy wynikající,

asi 10 " dlauhé i kwty samicí na jchndách mezi li-
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šty na konci kmenow(^m wypuilýclj, mnohých, jejichž

osy jednoduché, kožowité, meowiié, nahoe pod kon-
cem wraubekowané, po krajích oslalné hrubými wruhy
opatené, w nichž sedí kwéty ; holénky zwící malélio

pomarane, wejcowité, crwenavv žluté, maliko smá-
knuté. — VV Indii wýchodní. "fl •

Mladé listy dáw.ijí zelenina sladkan, liborliutnati ; inladistwé

apfky jedí se jako špargl a mají skoro takowau též diuf. Jádra uwa-
ená, celau doc moená a na slunci sušená dusí s mlékem koko-
sowým anebo poléwkau masowau. Kmen jelio jako nkterý<'li pa-

lem dáwá ságo ; prodáwané ale picliázf od rostliny docela rozdílné.

C. iapanslcij. C. revoluta Thnnb. Smifh lin. trans.

6. t. 29. Arbor zagoe Seha. 1. t. 25. /. 1. Arbor calap-

poides sinensis Rinnph 1. t. 24. Strom pedešlého nižší;

kmen šupinatý, 5' wysoký, wtewnalý, ztlauští stehna,

wšude obrostlý chlupem náryšawým po opadalých listech

pozstalým; listy wyštérbené, 2'/j' dlauhé : dip árko-
wilých, hrotitých, Jžilých, po kraji podchlipených, do-

lenícb 3" dlauh/ch, prostedních 6palených, nejhoej-
ších opt kratších ; holénky wejco-vité, erwené, smá-
knuté, iVí" dlauhé. — Na Zapanu, w ín. "f^^.

27apan(aé jedí owoce a z kmene doUýwajl ságo welmi oblíbe-

né. Za Cas wojny weltni bedliw owocem se zásobují, protože pema-
lé množstwí postaCuje k udržení wojákw; protož i pod ztrátaii

hrdla zapowuzeno, za Cas wálky wywážeti je. Z jehndowýcli os

poranných prýští se sliz, která zkrehnuwš! podobá se tragantu a

jest potrawau welmi zporau.

Keják. Zamia. Keulpalmu.

Kwéty dwojdomé, na jehnflách šiškowitých, ho-
molowitých. Kwéty samci: šupiny štítowité, stecho wité,

nesaucí u wnitr mnoho prašníkúw sedawých, 2pauz-
drých. Kwéty samicí : šupiny štítowité, nesaucí po 2 wa-

jenících se nélkau hlawowitau. Peckowice obsahující

2 pecky podluhowalé, wláknaté, Isemenné. Dlohy 2

slepené.
Listy peené lístkami klaubem na rapíku pripewnnými.

K* otrubnatý. Z. furfuracea AU. PalmifoJia Treut

Ehr. t. 26. Palma americana Herm. lu^d. f. 2l0. Kmen
alespo zwíci lowí hlawy, zwýší stewíce, wné hn-
dý, rozsedalý, oblaunký, dole kolcatý, wypauští mnoho
listilw asi 2' dlauhých, nejodstálejších peených líst-

ky sedawými, obyejn slínými, kožowitými, pretu-

hými, lysými, lesklými, kopinatými ,
3—4" dlauhymi,

8'" širokými, ostraunkými a pod koncem zaubkowaný-
rai, dole klínowit ztenenými, na rubu posypanými ja-
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kobv olrubanii drobaunkými, ponailutiymi ; rapík ten-

ký, ilabowitý, dutý, nejlysejší, ncjdoleji winatý, ozbroje-

ný nkolika trníky drobnikými. — W Indii západní.
Zpluzuje klowatinu blawau.

PícHoŠ. Encbpiialartos.

Znaky pedešlého pokolení. Prašníky podobným
zpsobem pipewnné jsau Ipatudré. Lístky po apíku
dol bžící, aniž klaubeni pipcwnné.

P. hotenlolskif. E. caíFer Lhm. Zamia «^.Ycadifolía

Jacq. fraj^. t. 25. 2G. Cycas cafra Thunh. Koen tlustý,

weirai weliký, rozdlený na mnoho wtwí dlauhých

;

kmen málo md zemí wywýšcný, asi cibuli welikánské,

wcjcowité podobný, plsnatý, pikrytý šupinami ste-
chowitýini ; listy wehké, wyštrbené: dip ÍOi (po kaž-
dé stran 52) tlustých, kožowitych, lysých, podlauhlo-
kopinatých, na konci vv hrot wybíhajících, od hora do-
lw se umenšujioích ; apíky trojboné, na líci žlabo-

wiU', pýíité; jehnda samí wejcowitopodlauhlá, samicí

podobného twnrii, tlustší, stopkau podepená, asi 1' diau-

há, složená ze šupin štítowitých, kosolvvcrených, na
obojím konci zakonitych, koiowitých, korkowitých, hn-
dých, opatených u prosted a na dwau stranách epe-
li smakiiutau a na konci epclkau malíkau wehnutau |

pod každau šupiaau dw peckowice wejcowUé, pítroj-
lirané, lyse, dužnaté, ukryté slupkau tcníkau, bledé
llutau; jádro weliké, znkulatl. — VV Africe jižné.

P. hrozny. E. horridus !yhm. Zamia horrida Jact/.

fras;* 1. l. '27. 28. Podobá se pedešle po wýšce a

množstwí lístkíivv; liší se ale kmenem lysým, dipami
kopinatými, ostrými, hrotitými, hust jínalými, u pro-
sted na kraji wni^šuém se temi zuby delšími { apí-
ky lyrboné. — U wnit na Pedhoí dobronadjském.

P. wlnkownnij. E lanuf^inosus I^hm. Zt4mia lanu«i;i-

nosa Jncíj. Jra'^. L t. 30. 31. Kmen zwící hlawy éloweí
a tlustší, winkowaný ; listy 3' dinuhé a delší, wyšlrbc-
né: dip 20—30 po každé stran, stríných, tuhých, ko-

pinatých, ostrých, hrotitých, u prosted na kraji wnš-
ném anebo radji doicntm kolcatodwojzubých , lysé

;

.ipíky lup tyrboné, lysé, dole winkowaoé, bezkoU
cé, na konci ostré, ohnuté. — Na Pedhoí dobro-
nadéJH'iém u wnit.

Z kmenu Iilito naduwetienýi-fi rodftw dobýwiýt we wlaatQcb
z]t&sol) sag4, jelioit potebují jako iirawho.
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ád 197.

Cešujatkowité. chlorastíieae.

Okwgtí žádné. Tyinky kwtw samcích ojedinlé,
šupinatí podepeno, anebo stechowil nahromadné,
nahé; nitky prekrátké, právníky 2pauzdré: kwiw obo-
jakých; nitky Ii, jcdnobratré a s wajeníketn srostlé,

poboní o prašníku jednopauzdrém, prostední wlší
s prasníkem 2pau7.drým, pauzdra wšude na dél štérbi-

nau pukající. Wajeník ojedinlý, Ipauzdrý, o wajcku
1, pekocenéin. Blizna hlawowitá, celá nebo pílalonatá.
Peckowice šáwnalá, se skoápkau tenkau, krachau. Se-
meno wisící tlustobílené. Kel w paulci bílku zawený.
Koínek dolení.

Ke nebo strfiinky, pofdku byliny. Listy strfCoé, jednoduché,
pefeiioiebré, obyejní; i)ilow3né ; apfky Jole srostlé w po5wy
obak dwojziibé. KwSty drobné, obojaké, liiistoklasé, nSkdy riitno-

pohlawé a tenkrát samí klasené, sauiií cbouiáené nebo pilatc«
né, obyejné šupinami podepené.

Do totio ráda náleží asi 19 roJw, které krom 1 žapanské-
ho wSecky rostau mezi obratníkoma w Indii wýcbodní, Oceánii a

Americe.

ešujaika. Ghlorathus.

Kwéty obojaké. Okwtí žádné. Tyinky 3 srostlé

w tílko plátkowité, na wajeník pirostlé. Prašníky 3,

splývvawé, prostední dokonalý 2pauzdrý, poboní l-

pauzdré. Blizna hlawowitá. Peckowice Isemenná.
C innohoklasá. C inconspicuus Swartz. Hcril. scrt.

1. t. 2. Nigrina spicata Thanh. Greodus odorifer Lour.

Ker (Jstewíný, pímý, dewnatý, wétwí dlauhých, sla-

bych, íkoro pnulých, bezbranných ; listy kopinaté, lysé,

stíoné, rapíkaté, zubaté; kwéty žluté, wonné, na kla-

Rftch konených, latných, árkowitých, dlauhých, se-
hnutých. — W Cíne a na Žapanu, \.

Pro wúni sázejí ke ten do zabrad..

LIbowoS. Hedyosmum. Hbdyosmum.

Kwety jednodomé nebo dwojdomé. Samí jedno-
mužné, husté klasené, bezlistenné; prašníky písedawé,
odstálé, podlauhloklinovvité, 2pauzdré, prodlaužené we
ípojidlo tupé, po dél pukající. Samicí ojedinlé, bu
p(» tyech nahlauené, listennaté. Wajeník trojboký, l-

pauzdrý. WajeCko wísuté. Blizna sedawá, obraubená.
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zpIeSlilA, nerozdlená nobo nopalrn lalonatá. Pocko-
wico Isemenaó, so skuápkau iwrdau, jichž nkolik aek-
dv s listeny zduznatlýrai srostlých. Semeno wisulé,

se slupkau blanowitau.

L. nachiflcnd. \\. nutans Swartz. Ker zwýšf 2— 6'

nebo wvšší, pítiiý, wlwitý ; rozhy 4úhlá, žlabaté, bewná
;

listy kopinaié, dl.iuzc zakoníte, bledé zelené, IVt" dlau*

hé, se apíky, pekrálkými a srostlými s poiwau uatau,
lalokalau, hrvvitau ; kwty Idoiné; klasy samicí stopkaté
stínc w íi/Jabíkách, podlauhlé, ztUcaé, skoro V dlau-

hé ; hrozny samicí konené a úžlabíkowé z týehz po-
šew s klasy samími wyniklé, ua konci ua tré poroz-
klané, mnohokwélé; kwélv hromadné, drobné, zelené,

každý s listenem wejitýin , zakonitým ; plod solwa
wtší zrna peprowého, lesklý, hndý, pohance tvvareni

podobný, zastený okwtím dužnatým, šarlatowým, S-

bon kulowatým. — Po chlumech na Jamaice. Kwte
poád. \.

C«lý ke píjeinnS z.ípá liá, rlintná koeDfin a za!ifíwá ; rozliy

a lUty potebují na Jamaice k posilouaí žalúdka a ukojení kreCí.

L. stromkowUd. II. arboresccns Sivartz. Stromek
12— IG' wysoký ; wtvve tuhé, pímé; rozhy tlusté, pe-
dužnaté ; listy podlauhlé, lupaunké, s poswami wclikými,
obak dvvau/.ubými; kwty dwaudoinó; kwty samí o
nrasníkách pidwojalných, poodwislých; hrozny samicí
konené, krátiti listtv, Udílné, kwtuw potrojných a po-
depených listeny wejitými, prohlubenými i plody bé-
lawé, náproswítawé. — Na chlumech jamaických. 5-

Wiastoosti mi jako pede.ílú, i taktéi: se užíwá.

L. séwd. II. lioiiplandianum //. el Knnlh. 7. /. G3l.

635. Dici. se. nnf. atl. 3. /. 287. Ke wtwí oblých, ly-

sých ; listy stíné, rapíkaté, podlauhlé, zakoníte, dole
klínowilé, pilowané, síkowanožílnalé, lysé, 3'/4— i" dlau-
hé ; apíky dole srostlé w poswu bwnau ;

palisly nic-

ziapíkaté, dwojatné, malé, šídlowité ; stopky samí ú-

Zlabíkovvc, dwojatné, vvnitní o tech klasech, wnáný
o jednom, stíné; klasy walcowité, dwa dolení stíné,
od hoejších obdálné, dolo listnaté ; kwty samí 8C-
dawé, jcdnomužnc, nahé, ztuha piblížené; kalich a ko«

runa žádné; praš niky scdawé, 2pau/.dré; spojídlo tlusté,

píklínowité, pauzdra pesahující i stopky samicí stíné,
odstálé \ plody ojedinlé, scdawé, kalichem dužnatým
tsn pikryté, podlauhlé, trojboké, dole pokryvvkaunu-
skowitau, trojlalokau obklíené. — Na wrchu (^)ijindiu

w Nowé Grcnad. Kwlc w íjnu. "R.
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IIkuzbíí. Ghetm. Gsetum.

Kwty jednodomé, pospolu na jelmde. Okwtí
žádné. ííwty samí: šupina peinalíká, wejilá, harwc-
ná ; tyinka jediná ; prainílv konený

,
jednopauzdrý.

Kwty samicí prostední: šupiny ro/.trliané ; wajeník
wejcowiiý, \v lžku ponoený, zde'lí tyinek ; n«?Ika ho-
molowitá, o 3 bliznách, Peckowice wejcowitá, s peckau
podluliowalau, árkoívanau.

H. Icopinafd. G. Gnetnon Lin, Gnemon domestica
liumph í. t. 1 1. 72. Strom kmene pímého, kraužkowa-
noklauhnalóho a tudy jako lánkowaného 5 rozhy dlaulié,

klíiubnalé, pod každým klaubem rozšíené, nesaucí listy

stíné, wejitokopinaté, zakonité, hladké, lysé, nejce-
lejší, lesklé, jakoby pokostovvané, na rubu bledší, 5—6"
dlauhé; apíky krátké; jehndy úžlabíkovvé, stopka lé,

ol)yojn podwojné, s kwety postawené w peslénkv hu-
sle, drobné, jichžto wšaký podepen listenem okrauhlým,
nejcelejším, prorostlým osau jehndowau, na hoejším
powrchu mozolatým a mnohými kwety sedawýini opa-
teným; kwty samicí umístné na hoením dílu pe-
slénku, samí ale po jeho kraji; owoce : peckowice wej-
cowitá, olivvce podobná, pak erwená, Ipauzdrá, obsa-
liující pod dužninau nellustau jádro bílé, podluhowaté,
lahodné. — W indii wýchodní a na Molukách. 5 •

VVe wlasti jedí jádra, listy a jehnedy uwaené, protože surowé
jisobí swdCní w ústedi. Lýko potebují jako koaopi.

H. tuejcolislá. G, ovalifolium Poir. Gnemon sylve-

stris fíiimpk 1, t. 73. Podobá se pedešlé; listy ale men-
ší, podlauhlé, obak ztenené, dole ostré, nahoe sotwa
zakonité, obak lysé, na líci ani pokostowaaé, ani lesk-

lé
j
peckowice wejéité, ostré. — Tamtéž. 5*
Taktéž se potebuje. Lýka jeStS obyejnji se užíwá.

Ula. Thoa.

Kwety jednodomé na spolené jehnédé. Okwtí
žádné. Weliké množstwí tyinek na každém kolínku

jehnédowém
;

prašníky kulowaté. Kwty samicí: waje-
niky dwa, dole na jehnédé pod kwty samími ; nlka
žádná ; blizny 3 — 1. Holénka Ipauzdrá pod korau opate-

ná chlupy licdwábnými, pichlawými; semeno jediné.

U. paliwd. T. urens Jiihl. t. 336. Lam. t. 784.

Slrom mírné wýšky; kmen bakulatý, ponkud ohebný,

s korau hladkau a prýštící dosti mnoho klowatiny

;

wlwe hebké, uzlaté, paulé ; rozhy stíné, lysé, uzlaté,
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na konci sochati, na akažddpi uzlu opatené dwoma li-

slí stiénýina, wejilýma, apikalýma, nejcelejšíma, 2 —3"

dlauhýinn a delšíma, asi 2" širokýma, lysýma, ostrýma,

sílkowanýma, po kraji' píeilýma » apíky pekrátké; je-

Imédy I dome, w ú/Jabícku hoeních Hstinv, roiworách
rozhowých a na konci rozeh jednoduché, autlé ; osa

složená z lánkuw srditých; na nejdolejších sedí dwa
samicí, bezokwtné, sedawc, s wajeníkem majícím li—-4

hlizny; na ostatních láncích sedí kwty samí s pra-

sníky drobnými ; holénka jako oliwka wyhlížející, wt-
-ší ale, krátce a oste zakonila, dole maliko wykrojená
a tím pupem pripewnná

;
jádro wejitopodlauhlé, chut-

né, we skoápce tenké. — W lesech Guianských. 5 •

Z kmenu a wStwí naíznutých prjstí se sok prozraCitý a lep-

kawý, na wzduiliu krelinauci w klowntinu proswtawau ; též vsidti jeho

Izy na kmenu a wtwfcli. Usekneli se kmen anebo wtew, leje se

mnoho soku wodnatélto, jasného a tistého, který nemaje duiti, píti se

mže, neníli wody. Clilupy pod slupkau liolénkowau u wrstw po-
ložené snadn se rozdlují a padSe na kži psobí silné swrbní.
Jádro we slupce nárysawé, wareno anebo peCeno bywSi, dobe chut»
ni. Nkteré kury guiunské celé ty oechy zobají.

U. kaštanowii. T. edulis f^dld. Ula Rhecd. 7 t. 22.

Ker pnuly; listy .3— ipalcnó, podlauhlé, zakoníte, nej-

celejší, stíné ; kwty samí na klasu koneném, šatnicí

na klasech stopenatých trojnaté, úžlabíkowé. — Neda-
leko Kalekuty w Indii wýchodní. 5 •

Jádro jako kastanowé cliutoající jedí.

ád 198.

POKLANICOWITÉ. LACÍSTEMEAE.

Okwélí prosté, hluboce 4 dílné. Tyinka 1 : nitka

socliatá, na každém špíru nesaucí prašník Ipauzdrý, na
pi pukající. VVajeník (obyejné) na teri sedící. 2—
'ípau/.drý, asto nedokonale pehrazený, mnoliowaje-
ny ; wajcka wisící. Hlizny 2— 3, šídlowilé, scdawé, a-

nebo prekrátkau nélkau podepené. Tobolka I pauz-
drá, 2—3bhlopná ; semenice stedochlopné, i —poídku
mnohoscmenné. Semena w míšku dužnatém zawinuiá,

bilenatá. Kel rowný, osowý : koínku hoeoího, déluh

I)lochých, na sob ležících.
Stromy nebo ke. Li»ty stídawé, jednodiirlié, relé nebo pi-

lowané, kožowité, wždy zelené ; palifty blanowité, prdiawé. Kwr-ly
obojaké nebo jednodomé na klasedi (jcUoSdádi) liateoalýdi, úžlabiC-
kowýdi. -
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Sin n'tleží toliko G roJftw (wc 2 pokoleoícli) toliko w Aiiie-

ricu lueziobratiiíkowó rustaucídi. O jcjidi iižilku nic ueu( známu.

POKLANICE. LaCISTEMA.

.lehnda se šupinami lk\v('tvn)i. Okweií 'idílné.

Ter celý prohlul)ený nesaucí tyinku a wajeník. iNit-

ka rozpoliená. Wajeník kulowalý. Cnlky 2 nejkratší;

blizny jcdnoduclié. Tobídka zbobulelá, Isemenná.
P. woskownkoivá. L. mviicoides Swar/z. Nematospcr-

nium laevigatum Jíích. Pipcr ai^^grcijatuni B£rí( acl. ficln.

1. t. 10. Ke rozeb lysýcb, na konci prístuaknulýcb ;

listy slrídawé, apíkaté, lysé, wejitokopinaté, '<£ — 4"

dlaulié, pod koncem zaubekowané, pibc/žebié. — ÍNa

Jaujaice, Kayen a Suiinamu. "^4

ád 199.

PEPROWITÉ. PIPEIIACEAE. [j. s. Prcsl

18-20. lUch. 1823).

Kwty obyejn obojaké, na klasech (jcbndách).

Okwetí žádné. Tyinky 2, ídko 'Á nebo mnozší: nitky

prekiáiké, dole na wajeí-ník pirostlé; prašníky wne
pipewnné, o 2, ídko o I pauzdi u, na dél štrbinau pu-

kajícím. Wajeníkv ojedinlé, Ipauzdré, o 1 wajeku pí-
mém. Blizna sedawá, nerozdlená, nebo 3— -ílaloná,

lysá nebo chupatá. Bobule Isemenná. Semeno oby-

ejn kulovvalé, s bílkem tlustým, obyejn dutým. Kel

na echalce semcnowé \v iilubince bííkowé.

Zeliny, hyliny, kí-e. Listy stíné nebo pfeslenCné, poí/ilkM

stídawé, jednoduclu', žilnaté, nejcelejší, zuiládf složené nebo swinu-

tó ; apíky dole. posewnaté, b;-zpalisté. Kwety drobné na jelinedC s

osau dužnatau, do nfž ponoené nebo kratítkýuíi stopeckami podepe-
né a chránné šupinami stítowitýini nebo dolii bžícími. Od ostat-

ních dwojdCIožnjch liší se rozpostawenfm swazk\* žilowýcli, kwty
rodiiw zelinnjcli jsau roztrauseny w lodyze, dewnatýcli ale ojedinlé,

vždycky rozpostawené w kruh.
Asi 3fi0 roduw známých (we 2— 4 pokoleních); rostau skoro je-

diné mezi obratníkoma, njwíce (270) w Americe, w ponukni ub\\vají-

ce w Asii (asi 70), w Africe (11), na Ostrowech australských (5).

Nkteré pízi wné na stromeclt. Pewládajfcí prwek iest silice a

|)ryskyice paltiwi, iined we wsecli dilech, hned toliko w koenu,
Uutíd w plodech, obzwláste ped iizráuim.

•
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PepR. PiPFn. PFF.FFRn.

.Ichnéda wšudo pikrytá kwty. Kwóly obojaké

nebo dwaudomé, wšecky podepené šupinau. Tyinek
innnislwí neurité. Prašníky 2pan/.dré. Wajoník Ipau7.-

ílrý ; wajcko ojedinlé, pímé. Biizna na Iré neb mno-
bokráto klaná. Bobule.

I\ cniý. P. ni<,'rum Lin. Plcnk t. 25. Diisscld. 12.

/. ;>. Dkl. se. nal. 3. t. 271. Melago codi RluaL 1. t. I2.

Ke pnaucí se a koenující ; wétwe oblé, na klauberli

zllusli; listy slídawé, apikalé, široce wcjcité nebo
cliplicné, xakoncité, 3 — 7žilé, kožowíié, lyse', po kraji

podcblípnutc, na rubu siwé ;
jcbnedy protilislé, stoj>eó-

nalé, 3—.5" dlaubé, aullé, odwisle'; biizna 3— .'jdílná ;

bobule oddlené, sedawé, kulowalé, uzrálé a swixí z er-
wena bndé. — W Indii wýcbodní, obzwlásté na IVlala-

baru, taniléž jakož i na Sumate, Žáw a Borneu, w
nowéjšíeli asecb i jinde mezi obralnikoma u welikém
nino/slwí se sá/.í. \ .

Sázením innoliolptým powstalo nSkolikero odrodkfiw, jichž nck-

tPrUn |)<'<lnost dáwajf tu a ní;kter<,in Jinde. Bndiile ku swéinu u •

zrání potebují 4—") inosíciiw, protože zralé nejsau tak ostré, slií-

rají se a s.nsí pod uzráním ; tak jsaii =prné, swraskalé a slo-

ivau ;><•/>? ernili obecni). l'Qi hlhj jsau slalisí senu-na diižniny zba-

wpn:^, když totiž, do zeni; na iikcilik t)f:luln( se /.aknitují nebo u

wotl MioCf, až dir/nin;i rozpuklá s nicli setíti se nuVŽP. Pep jest

po celém íwSl skoro koením nejobecnjším. W Indii asi 'iQ uiiiio-

nftw lil>er corofri se bo dob^wii jichž asi '/j do Kwropy se zawáži,

neiw<*(S díl ale do (Jíiiy. Pep toliko w Ickasíwí dom.^cím se po-

Ii-biije, afkoli fasto welmi nepiinenc. Pepinu (Piperinuni)*

prwck jeho osoblíwV, pnraui^eji proti licholiradkáin.

P. wodnnh), P. Malainiris Lin. Sirium íiumph 3. t.

\{Ci. f. 2. Anialngo Rheed. 7. 1. 16. Ke wysoko se

pnaucí po sfroineeb, dole ztlauští palce až i ramena, nn

d^l brázdowaný a bakulalý ; listy wejitopodlaublé, ne-

stejné, zakoníte, 'v/Jlé, lysé ; jcbnédv pípolwerné, plo-

donosné odwislé. — \V Indii wýrbodní.^ .

Za|)árlii pižmein a pece chutná. .Slalianny bcrau lodniVi

l>lawíce <o na ostrowy skalnaté, kdežto není wody sladké, (irotožo

z ro/.íznul^idi wvtéká uinolio wody pitelné. W tom soku také peraii

iaty, aby zwoawly.
V. kiilnha. P. Cubeba Lin. H. med. I. 140. DllssdtL

12. /. 4. Ke pnaucí .se, koenující, listy doleni ze zpo-

diny píneslejnó skoro srdilowejilé, ostré, boT-eni /o

zpodiny okraublenc podlaublowejilé, zakonilé, wšeckv
dole úkosné, nclyscj.sí, žilnaté, sam^írb ózilé, samicích
t»— í)žilé, narubu nasiwlé; jebndy ojedinlé, pímé ne-

bo nacbjlené, I— h^," dlaubé^ na slopkácb co ony dlau*
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hých, samí stihlé, samicí tlustší : listeny srstnatc ; we-
teno wálcowilé, tenké ; bobule oddlené, na stupkách
delších nežli jsau ony. — W Indii w^chodní diwoký a sá-

zený, ti-
Owoce ostré, koenoé, lindé slowe kubebn a potebuje se

proti slizotokiiin a nedtiliin žalúdka.

P. betelu, P. Betle Lin, P. qui Saururus Burm,
zeyl t. 82./'. 2. Betela coA\ Rhced. 7. t, Ib Ker pnaucí se

lodyh šlahaunovvitých, nejlysejších, hranatých a árko-
waných, rozeh p}' itých ; listy široce srditowejité, za-

koníte, 5 —Tžilé, dole nestejné, lysé, nejcelejší; apíky
pýité, žlabowité, dole 2zubé ; stopky pedlauhé, ojedi-

nlé, nesaucí jehndu rownau, wálcowiiau, odwislau, asi

4— 8" dlauhau; bobule drobné, kulowaté, zelenawé, 1-

semenné, nahlauené a srostlé po dél na ose. — W celé

Indii wýchodní a na ostrowech poblízkých diwoký. \.
We wlasti wšude se sázf na policii jako u nás réwa wianá, a

swými réwaini pne se na stromy nebo tyCky do beteliš( zaraženýcli.

Jeho listy paliwe koPenné a hoké wcházej do zoámých žwancw
betelnn nazwaných, jenž newyhnutelnaii |)utebau ubywateiuin krajin

horkých jsau se staly. Doma i na cestácit nosí ji pi sobe a kdo>
koliw pijde, tomu hned nabízejí w truhlici n(^bn na talíi už
pi^iprawené porcie {butjo), které ráno na celý den dlají, natauce pá-
leným wápoem powrch listu a zawinauce do nlio kausek oechu a-

rekowélio, tkatechu nebo gauibíru. Tento žwanec barwí sliny siln
Cerwene, žlázy slinowé a ústroje zažíwací siln dráždí, umenŠuje wy-
zewowání kožní a tím steže ped slábnutím kže^ které tak snadno

w koncinácit horkých a wlhkých 'pílišným potem se pihází. Bete-

la žrawá, porušuje zuby, takže lidé jí užíwajíce zkolozubatjí nž w
stáí 25 nebo 30 let. To ale nepekáží betelu žwýkati. Obywatelé
horkých krajin jsau jako pírodau pobídnuti ku koeni we wlastech je*

jich tak hojn rostaucímu, ntiiže býti, že jim pros|)íwá ; to ale jisto,

že nadužíwání jelio welikau škodu pináší pedráždním celého tla.

Pro tu wšeobecnau potebu každý, kdo má kus pole na pí weliký,

sází betelu, a do mst list betelowý codenu u welikém umožstwí na
trh se piwáží.

P. pípula. P. peepuloides. Chavica peepuloides Miq»

Rozhy, apíky a stopky autle chlupaté; listy celé, bla-

nowíié, proswítaw tekaté, dolení wejité, Tžilé, do-

le zaokrauhlené, na konci zaužené, nejhoejší píjino-

stranné, kopinaté, 5ž.ilé, na konci zaužené
;
jehndy sam-

í krátkoitopené, tenké, s listeny okrauíilými, samicí

též krátkostopené a wálcowité. — W Indií wýchodní.

P. položený. P. Roxburghii Chavica Roxbourghii

Miq* Piper longum Lin. (dílem). Nees. pl. nud. t. 23. Ke
rozsochaný, pi kwtení wzstupující, jehož rozhy autlé,

chlupaté pak olysající; listy tlusté, blanowíié, díwe po
žilách autle chlupaté, pak olysající, pedrobn proswíta-

w tekowané, dolení dlauhoapíkaté, ze zpodku srdci-
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t('ho okraulilowejilc, hoení sedaw^, pocllniililei.>;í a /po-

dinau nestejn srdilau objímající
;

jehnJy saméí
nirowitowálcowilé na stopce co apíli dlauiié; jehnedy
samicí o polowici kratší, llusiSí ale, zdélí stopek swýcli.

— W Indii pední \v kowištích wlhkých. '^.

W Beniialu wtiJe se sází a jako pVedfSlá dáwá pcpf dlnnhý

(Piper longiiin) z kolonií anglickýcli pocliodfrí, kterýž w ledmi %v.

fesá a na slunci snsí. W Indii na nifsto jelmd berau k týmž kon-
' °.m koen a wftwe na drottno rozkrájené.

P. dhtnhij. V. lonjjum [{uwph Plenk 1. 26. LÁn. (dílem)

Cliavica oíTicinarum il/í,íf. Calu Iripali niicfd. 7. f. li. Ke
pnidý, wíjawý, lysý, hrilv; dolení lire ili bakuhí

jsaii lykodry ; wlwe prauikaté; listy 2—3" dlauhé, I

"

široké, kožowité, docela drobnice proswítawe tekaté,

na rubu bledší, dolení déle rapíkalé, 3— 5iilé, srdité',

hoení kraišeji rapíkaté, podlauhlejší, na zpodin zac-

kranhlcné anebo zaužcné, neslcjnoslranné : stopky je-

bndowé delií apíku
;
jehndy samicí krátce wáIco«iié,

na konci tensí, 2—3" dlauhé. — INa Filippinách, Sun-
dách. Kwele w plíšti.5'

Od tolio pochodí pep dlauhij z kolonií liollandskýcii, jeliko2

ohzwlást na Žáw blízko more se sází. Jelindy na polo zralé s»

ísajf a na slunci siisí. Zap/x-liají si hit- koením a mají riinf paU-i-

wau, prudkau, aromatnau a silujJÍ nežli pep ferný obecný. Harwy
J88H Sedoimí-lé nebo Sedoskoricowé, wálrowité, vrzlifirii tenejirí u

tupannkéí na stopce smaT^knutooblé. Hobule husté bží we winterli.

We wlasti potebují je na místo ernélio pepe ku koenní jídel.

Zpaeninu z nidi we mnolié wodu pijí proti bolení žaludku ; též jinti

xesilují ocet na salát: nechajíce je we wodi- se kwasíti, dobýwají zp-
sob pálenky. U nás drnhdy w lékastwi býwaly užite{:né. We wlasti

potebuji také koen toho ke proti nadýmání.

P, jfsifíocas. P. Siriboa Lin, Siriboa fímuph .'». /.

1 1 (. Ke po stromech se pnaucí a koenující r wtwc
brázdowané, hranatc ; listy srditopodlauhlé, zakonilét
piscdmižilé, lysé, O" dlauhé, 2^1^' široké { apík i/?po*

lenýt jehnSdv wyhlížejí jako ocas ještrí, co ruka
dlauhé, a malík tlusté, na stopce dwakrát delší apíku.
— W Indii wyrhodní. '^.

Jehnedy se žwýkaii, jíiauce ale fnz« horké íenau krew ku hlawS,

P. opojní). P. methvsiicum lutrst. Ko (í' wvsoký,
rozsorhaný; li.sty srdité, zakonilo, mnoho/.ilé

;
jt;hr»é(íy

ii.labikowé, ojcdinélé, nojkraišeji stopkaié, neiodslálej*

ií. — Na Ostrouech plátelských a sandwišskýcli wc ko-
wí ídkém podlé moe. \*

Z koene roztlur-eného n wodau nebo mlékem knkonowým dí-l.iji

we wl.isti n.^ipoj, lUtn nebo iiUrn na/wan^, ostrý, hniisn(, iispáw"<lící

a opfjejírí, ostrDwanum welmi oblíliený. W Anglii z koene (r.idtx
Avae) thotowují tinkturu mocnu na pot ženaiirí.
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P. sickowanij. P. reticulatiim lÁn. Saurtirus botry<»i«

dcs Plam. am. 1. Jaborandi Marc^r. 37. Piso í)7. Ke
ó— 6' zwýší wypaušlí mnoho rozeli smacknul)oh, iizla-

tých, listnatých ; Hsty 4— 6' dlauhó, 3—4" široké ; apíky
objímawé, Vj" dlauhé, na Uci ilabowiié ; jchnody prolili*

sté, tupé, zdélí hstuw, zponcnáhla tcnející, zllaušlí

brka busího. — Na Ostrowecb karibejskýcb. \*

Od nelio potebuje se koen (radix jaborandi) w lékastwí.

P, okolíkntý, P. uinbellatum Lm. Jacq ic. t.1'\l. f. 1.

Saururus arborescens Plam. am. t. 73. Podke 3— 4,

dle Kuntha i
20' wysoký 5 kmen pf-íiný, brázdowaný, p) íiiýt

rozhy lysé ? listy príokrauhlé, ostré, srdité, blanowílé, sí-

kowanomnohožilé, lysé, po žilách a zebrách pýité, pro-
swítawotekowané, na konci lodyhy nejwlší ; jebhdy
3—4 na konci každé stopky úžlabíkowé. — W Ame-
rice jižné. Kwte w erwnu až do záíí. %_.

Koen jeho (radix Caapeba) w lékaístwí se potebuje we wla-

5ti a též w Ewrop jej porauCeli, jelikož žaludek sílí a na pot žene.

Pepkisec. Pbprkomia. Pinselpfrfbr.

Jehnéda wálcowitá, wšude pokrytá kwty oboja-
kými, jichžto wsaký podepen listenem. Tyinky 2; pra-

šníky Ipauzdré. Cnélka nerozdlená. Bobule Isemenná.
P. ncstejnolistij. P. inaequalifolía R. A. Pav.pcr. \. t.

46./. A. Bylina; koen bélawý, mrcasatý ; lodyha asi

wysoká, pímá nebo pla/iwá, oblá ; listy peslenéné,
twernaté nebo šestnaté, písedawé, sehnuté, obwejité,
príwykrojené, bezžilé, dužnalé, píkwélní wtsí a tenší

;

jehndy konené, po 2— ó, wnšné kratší, pímé, šidlo-

wité. — Okolo Litny w Peruwii. Kwte skoro poád. "^

.

Na wšecka welmi woilawá, takže se wáže do kytek ; též pije

se co thé proti nadýmání a jednostrannéiim hlawy bolení.

P. anyioivonmj. P- crystallina R. cl Pav. Bylina ste-
wíná ; lodyha tyrhraná, kruchá, proswítawá, erwen
žíhaná ; listy sedawé, podlauhlé, na líci tekami wypu-
klé, na rubu prohluben tekowaná; jehndy smaknuté,
niowité, ídko lOkwté. — íNa pahrbcích okolo Limy.
Kwte w dubnu až do íjna. "4-.

Celá naí woní siln anyzeni, a pije se co thé proti nadýuiáDÍ.
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ád 200.

JEŠTÉR0REI»0W1TÉ. SAHIV1\EAE.

Okwétí žádiu'. Tyinky 3—6 anebo wíce, prosiýcli,

podplodních nebo nejdoleji na peslík pirostlých
;
pra-

šniky o 2 pau/.drácb, u wnilr anebo na krajích spojidla

tluslaunkého se nak'zající, na dél slArbinau pukající.

Pestík z worekw o— ó, dole wíce mén srosllýcli, nino-

howajených složený ; wajeka we wniluína kautu dwoj-

rad piipewnná, wzslaupawá. Blizea co worekw,
jednoduchých. Tobolky na wnitní hrané pukající, nebo

pízdužnalélé nepukající, I— niáloseinenné. Semena
wejitokulowatá nebo wálcowitá, bílku welikého, u pro-

sired nkdy dutého. Kel na echalce wc hlubince bilko-

\vé a zawený w stálém pláštíku. Koínek hoení.

Byliny nebo zeliny wodnf a bahní. Lisly strtdawé, asto na-

lilauFcnokoenowé, nejc»"l»*j5í, žilnaté a sífkowanožebernaté ; ai)íky s

poSwau pirostlaii úžlabítkowaii, poídku nalié a dole poswowitC roz-

ífeiió. Kwííty obojaké na klasedi anebo hroznecli ; wšaký podt-pcný

iislen*Mii šiipiaowit)iii iediuxiii anebo podwuÍD5ni; klasy konené
nebo protilistú, ojedinlé nebo podwojné, nahé nebo taulein oj)atri-né.

Do toho ádu náleží 12 rodw (we \ pokfllení(Ji)) ježto kroin
2 seweroamerickýcli wiecky rostaa w Asii a Africe jižnýcli.

Kalatka. Apobagbtok. Aponogetoh.

Kwly na klasu Usteny barewnými oddlené. Ok\vé»

ti žádné. Tyinek G— 12, okolo wajeníka zo 4, poíd-
ku ze 'A neb 5 worekw složeného. Dlizen šídlowi-

i)cli, nakiwených co worekw. Tobolky 4, o 3 se-

menech.
A'. dlauhoUstá. A. dístachys Lin. Thunb. t/iss. I. p.

14. c. ic. Koen cibulovvity. Listy koenowé nejdéle

f-apíkaté, kopinatowejité, hladké, o.slraunké, plovvající

jako rdcstu wzplýwawého ; klas rozpolténý, na wnilni
stranS kwéionosný, slcchowilý ; kwcty bílé, stídawé, pí-
n)é, listenem wejitým podepené; tyinek (j— 10; wo-
reky ?>— 4. — Na Pedhoií dobronadéjském. '^.

Cibule pefené »e jedí. Kwfíty nejwohawií.

K. s^rdiilá. A. monostachys IJn. Thunb. diss, 4. />.

73 íf. liiKvb. t. Hl. Saururus natanH lÁn. Spathium chi-

ncnse Lour. Parva-Kelan^a Hhcfd 11./. K>. Koen cibulowi*

tý, mnoholetý ; listy nejdéle apikalé, koenowé, srdité, wa-
jíínp, nejrclcjší, jako rdestu wzplýwawého plowajíci ; slwo-
ly bCwné, nepatrné, 3boné ; klas jednoduchý, (ihraný, na
prsldlauhý, pikrviý tauleni prchawým j listcnv 2 pud kaž-

Ú2
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dým kwlem drobné, dužnaté, kejowiié, tupaunké, stálé
;

tyinek 6 šídlowiiych, delších neili listeny > worekv 3
nebo 4, podluhowalé, oste ; nelka sotwa kratší peslí-

ku ; blizny tupaunké. — W bahnech zatopených, w rý-

žowišlích Indie wýchodní. Kwte za as deštiwý, 1f.
Cibule piln wykopáwají, protože cliutnají juko zeui6ky.

JeŠTEROÍÍEP. SaDRVRUS. ElDECllSEjiSCHWAHZ.

Hrozen beztaulý. Listeny pod stopckanií pi-
rostlé. Tyinky 4, 6—8, podplodní; nitky prodlauže-
nokejowíté ;

prašníky spojidla úzkého. WoreCky 3—
4 s tolikéž bliznanii, uzráním zbobulatjící, 1 — 2se-

menné.
J. nici. S. cernuus hin. Lam. t. 276. Dici se. nal.

ad. 3. t. 29. Koen oddenku plaziwého ; lodyha polo-
žená nebo wzstaupawá, I— 2' dlauhá

, píjednoducliá,
hranatobrázdowaná ; listy stídawé, apíkaté, širokoncj-
ité, dole hlubokosrdité, obak jako apík pýité, neles-

klé, na rubu siwé : apíky poswau pirosllau, na konci

toliko prostau úzce kídlaté: hrozny prolilisté, dlauho-
stopené, wálcowíté, wzhru tenející, 2—4" dlauhé,

od prostedku nií; supiny a osa srstnaté > tyinky
mnohem delší pestíku, slálé. — W bahnech, na kraji

stojatých wod a rek Ameriky sewerné, z Wirginie až

do Pensylwanie. Kwle w erwnu a lipnu. '^.

Oddenek a listy západiu koeoného a cliuti náostré we vlasti

jsaa lékem prostonárodním.

Taule. IIouttutnia. Houttuvnib.

Klas dole taulem barewným 41upeným zahaleny.

Okwtí žádné. Tyinky 3, prašníky 2pauzdré. Tobolka
3boná, píiSsenienná.

T. srdcolistá. II. cordata Thunh. jap. f. 26. Lam. t.

739» Polypara cochinchinensis Loiir. Koen oddenku
plaziwého, z kolínek wypaustjíciho mrcasy peslenéné,
wyhání lodyhu zelinnau, jcdnoduchau, lysau, brázdowa-
nau, pímau, kiwolakau, 8— 10"wysokau; listy apikaté,

stídawé, srdité, lysé, celé, ostré ; rapíky árkowané,
kratší listu, dole o 2 palistech podlauhlých, dole sklime*

ných < kwtíty pehusté na klasu ili jelindé ojedinlém,
podepeném o stopivu kratší apíku z iizlabíka nejho-

rcjilío listu wyniklém, pod nímž taul ze 4 lupenw waje-
ných, bílých, poddutých, tupých ; tyinky roztraušené a

smíchané s pesfíky, okolo každého možná 1 poznati : nit-
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ky pekrátké. — Na Žapanu w píkopech podlé cest.

Kwí'le w crvvnu. H*
Potebuje se co lék obmekCajfcí. Lourciro pruwí, ie w Kocin*

Cfuu ji jedí w salátu.

ád 201,

KYSALOWITÉ. BEGOSlACAE.

Kwiy jednodomé. Okwetí s wajeníkem srostle :

kraje korunowilélio, ó— Gdílného, j-amc/ 4lupenné .• ušl\V
wiiiných plochých, krajemi se krjjících a ostatní, oby-
ejn složené, pikrýwajících. Wajeník .'{pauzdrý, nino*

liowajený. Cnlka na dwé neb tré klaná; blizny tlu-

slaunké, po nMkách dol bžící, kiwené, anebo
pihlawowilé. Tobolka 3pauzdrá, skrze stny trojchlop-

ná, ninohosemenná. Semenice hipenowit rozšíené do
pauzder daleko njící. Semena pedrobná, bílenalá.

Kel osovvy, rowný. Koínek proti ose lobolkowé elící*

Byliny nebo ke Síáwnaté. Listy stfdawé, jednodiulié, dlanU
tosené, obyejn zubaté nebo pilowané, dole obyejn nestejné ue>
bo polosrdcitú, w pupenu krnjcnia wewiuuté

;
palisty blanowitú, oíU

dlené, prcliawé. Kwišty prawidelné na wrrJioUcícli koueCo5ch roz-
sodiao^rii.

Do toho ádu náleží asi 50 rodiw w jedinóin pokolení,

je-Zto wSecky rostau w kr.iiinácJt nieziobratníkowýdi Ameriky a ludie

w5<liodní, wyjmauce 2 w Oía a Žapanu u 2 na Madagaskaru ss ua«

cliázející

.

Kysala. HéGomia. Dbgobib.

Znaky pokolefiowé jako ádowé.
A', kniilatd, B. cucullata ff^illd. Ke; listy nestejná

srdité, podlauhlé, zaubkowané, lysé, kuklowité* krútko-
apíkaiú ; palisty podlauhlé, zubaté, weliké, zelené, nniž

blanowilc jako ostatních; kwéty samí ušlTtw 2 slícných
wt'tí.ích, zaokraulily-ch, 2 kopinatýcb, úzkých; tobolka
trojkídlá, kfídla ncj\vt*t.šíh() okrauhicho, ostatních

dwau menších stejných, obak ztenených. — W lirasilii.

A' iofus/rififd. \>. spatbulata ff^illd. Zelina lodyžnatá ;

listy nestejné srdité, tupé a nepatrné 2aubkowané, ly«

saunké ; listeny kupisfowlté, nestejné, brwiié \ tobolku
kídel tupých. — W lirasilil.

A', srsfnntaimlui. B. hirtella IJnk. I.odyžnatá ; listy

nestejn srdité, rohaté, nestejné pilkownnubrwité, na
rabu po iilách srslnataunké

;
pahsty niázdroivité« kopi*

J)2»
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mié, icpenilé ; tobolky kídel ncslejnjch, pimoiililýcli.

— W Brasilii.

Listy jejich nakyslé jedí we \t-Iasti jako my Sfnwfk ; též je jio-

tebuj w lékastwí.

K. Icskutd. B. nilida Dryavd. B. obliqua Htrit. slirp,

/. 46. (eoccl, syn.) Lam. 1. Í"8. B. minor. Jnrq. rar. t.

618. Ke zwýší muže (u n.ís sotwa 3) uteunatý, pí-
mý ; listy nestejné srdité, nepalme ziibíilé, nejlysejší,

lesklé, ostré; palisiy kopinatoárkonité, kýlaté ; kweiy

ržowé, na wrcholíku rozsochaném ; kn^ty samí ušlúw

nestejných, 2 wtších wejiiycl), 2 meniícli kopinatých,

podlauhlých, tupých ; kwéty samicí o G uštech nestejní*

welikých, podlauhlých; tobolka kídla jednoho nrjwt-
šího, piokrauhlého. — Na wrsích Jamaických. Kxvimc w
dubnu až do prosince.'^.

Wšecky í-ástky nakyslé potebují |)roti kurdjím, na rány a d.

K* rúznohanvd. B. discolor /?. Brown. Dici. se. nat,

ad. 3. t. 17. 48. B. Evansiana Andr. Ke pímý, wievr-

natý, erwený, klaubnatý, uzlalý ; listy nestejné srdití'-,

rohaté, pilkowant', na rubu co krew erwenéj tobolka

kídel nestejných, tiipoiihlých. — W Cíne.

K. bulwalá. B. tuberosa Dryand. Empetrum arelo-

SMvn Jtumph 5. t. 169. Koen oddenku pla/iweho, bílt^ho,

mrcasaiého, wvpnuští nkolik lodyh zelinných, plazi-

wých j listy co dla veliké, nestejn srdité, rohaté, zu-

baté, tlustožilé ; kwéty na wrcholících wn erwené, u
wnit bílé ; tobolka kídel rownobéžných. — Na RIo-

lukách.
Zeinfnowé a Ewropané naf jedí w saláln. Koen ale n<>ii{

jedlý.

ád 202.

TAKOWITÉ. TACCEJE.

Okwtí korunowilé; trubky s wajeníkem srostlé;

kraje Gdílného, stálého. Tyinek 6, dole na ušty okw-
owé pirostlých, prostých : nitky plátkowit rozšíené,

na konci prohlubené anebo kápowit klenuté ;
prašníky

u wnit pipewnéné, 2pauzdré : pauzder oddlených.
Pestík ze tí woreluiw srostlý; wajeník Ipauzdrý ne-

bo polo3pauzdrý ; nélka krátká, tlustá, 3brázdá ; bliz-

na pramenit na tré klaná: uštw 2laloných. Bobule

stálým okwtím somolalá, Jpauzdrá nebo nedotrojeno-

pauzdrá, mnohosemenná. Semena na 3 semenicích po-
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stennícli anebo na krajích preljrádck nedokonalých
pííjiewnéná, w/.staupawá nebo rownowážná. Kel wej-

cowiiý, w jcdnuin konci bílku rawený.
Byliny odilnnku lilízowitélio. Listy wSecky koenowé, celé nebo

aaituspaú : ukrojuw celýcli aaebo protiseCoýcIi, žílnatý>'Ji a žeber-

natýcli; rapiky dole poIupoSewaaté. Kwty obojakó, na konci stwo

liiw w okoUk listenuatV rozpostawené.

Troje rody we 2 pokoleníili rostan w Asii ineziobratníkowé a

na ostrowech ind8k5cU a oceánských.

Taká. Taccb.

Tyinky nilek na konci kápowilých, na wnilní
slrané káp ncsaucích, prasníky konci swými prostými

dol smérující. Hobulc Ipauzdrá.

T, protisciui. T. pinnatifida Forsl. TAhlove^ Rumph
h./. I li. T. sativa Rumph b. 1. 112. Kalu-schina IXhccd*

II, /. 21. Koen sesláwá z mnoha hliz co 2 pést vve-

likýih jakoby bochníkw nahromadéných, u wnit bí-

lých, šfáwnalých, nahoe mrcasy prorosllýoh, po slran
f)palcných uzly, nowé pazaušky wypaušljícíuii ; lisly

koenowd wcliké, apíkaltí, 3laIoné nebo dwakrát 3-

l.iloné: lalokw proiisenfch anebo nestejné chobot-

n.iiých, ostrých: rapík 2' wysoký ; slwol 5— G' wysoký,
pímý, duly, nahoe brázdowaný, nese na konci okolík

/ i — S kwéiw pokrywkanii obhrnutý
; plod wyhlíží jako

kašlán, Cizebrý, s mnohým Imdým semenem, pšenici

podobným, smradlawým. — Na Oslrowech moe ind-

ského a tich(<ho. "^

.

IIKzy koenowé jsau hofkj a ottry ; s&zeoíin ale ty wlastnosti

8n zuiirhuji a pistrojením docela zmizejí; dob^w^ '^ ' "i^^l* P^kni
matika, i. níž d<-laj{ chléb w^lmi chutný. Protož i wSude se šázi.

lilfzy erstwé nastrauhané pikládají na liliiboké rány od tlípuw.

T. dlauil T. palmata ttlnmc. Z jejích hliz l6i dobýwají

inaukut ježto prý ipataCjlí nežli od pudeblé-

ád 203.

P0DRA2C0WITÉ. AlUSTOhOCmEAE,

Okwlí ol)vCcjn6 barcwn»* : trubka dole na wajc-
nik pirostlá; kraj prawidcin 3-, poídku 5 — íidílný

anebo tlamalo ipvský nebo celý a jednostranní! ili ja-

zykowitó prodlaužeijý, stalý nebo padawý. Tyinek G

—

12. ídko wícc, na waje^níku nebo nlce pípcwnných
;

t)bycinf» zkrácených
;
prašoiky wo plpownnt'. Waje-
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nik 6—nebo ídko 3—4paiizdrý, nkdy s nedokonalými
pehrádkami mnohowajený. Cnlka králka^ slaupowi-
tá ; bliiny 3 — G, aslo hwzdowít rozpoložených. To-
bolka 3 — i —' Gpauzdrá, chlopnmi pukající anebo
nepukawá : pauzder mnoho—-, ídko chudosemenných.
Semena rownowážná nebo wzstaupawá. Kel malý w
jednom konci bílku zawený ; koínku doloního anebo
dosiediwého, dloh pekrálkých (ped klíením solwa
patrných).

Byliny, podke, ke. Koen oddenkn plaziwého nebo Iilzo-

^itclio. Listy stídawé, jednodmlié, peenožehré nebo znožen oži-

lé, celé nebo pofdku znoženolulonató, dole obyCejn srdité. Kwty
obyCejn obojalió, úžlabíCkowé, ojedinlé, cbomáené, nkdy hroznné.

Ten rád sestáwá z 8Q rodaw (w 7 pokolení rozpostawenýcU)
a pn pásn) horkém a obojím mírném rozlosowaných, takže nejwtSf díl

C/a^ pichází na Ameriku, jmenowite inezi obratníky, ostatní na te-

plejší Asii a obzwláSt na krajiny stedomoské, na Kwropu clilad-

njsí ale toliko 2, w jižné Africe a na Nowém Hollandu ani jediná.

Pro silicí asto kafrowitau a prwek hoký a ostrý jsau wážené léky

a w horkých konioácb hl^wuu^ proU uštknutí jedowalých h^duw se

potebují,

Podražec. Aristolochia. Osterluzei.

Okwlí korunowilé, padawé : trubka dole s waje-
níkem srostlá, nad ním baííal rozšíená, pak rowná
nebo kivvá ; kraj úkosný, jazykowítý nebo '2—odílný.

Prašníkw 6, 2pauzdrých, kolem do kola pirostlých na

nlku krátkau, tlustau, slaupowiiau, nebo píhlawowi-
tau : blizna na trtí neb šeslero klaná. Tobolka o 6

pauzdrách a chlopnch mnohosemonná.
P. wclolístjj. A. Sipho Lm. Hcrit. slirp. I, 7. Bot.

mag. 1. 534. Rosil. II ob. I. Koen dewnalý, málo w-
tewnatý, nestejn prohýbaný, oblý, díwí lehkcfho, dr"
nattího, kry tlustaunk^, šediw^, kafrem zapáchající;

kmenw nkolik, IG
— "20' dlauhých, šlahaunowitých, ne«

uren toiwých ; kra na wtwích pírozsedalá, skoro
korkowitá, na rozhách uzlatá, hladká, lysá, zelená ; listy

stídawé, apíkaté, píokrauhlé, srdité, zakoniti? nebo
sotwa ostré, celé, lysé, na líci syt zelené, na rubu na-

sivvlé, síkowanožebernaté, 1/2"- 1' dlauhé, 4 — 8" ši-

roké; kwty ojedinlé nebo podwojné, lížlabikowé, na

dlauhých stopkách odwislé, na nichž pod prostedkem
listen srdilookrauhlý nebo wejitý, píblanowitý, síko-

wanožíinatý ; okwtí 2" dlauhé: trubka siln nadkiwe-

ná, dole skoro tup homolowit nafauklá, od prostíedu

až k okraji siln zaužená, nahndle zelená, hndoer-^



wen žilnatá a žebernriiá. kraj i/j""'//' široký, prolilu-

bený, prawitlcln na tré klaný: ušlinv okrauhlýcli, o-

strýcii, tmaw lisaw}'ch, ústa kraužkeui bochatým obrau-

bená; nlka zakulalolá ; bli/.iiy 3 oslraunké, píwehnu-
ló, pod ka/Alau prašníky 2 óárkowilé, 2pauzdré, docela

pirostlé ; tobolka wálcowitá, ponakriwcná, 21/2—3" dlau-

lui ; semena wejcowitá, zplcšlilá s píwskcm tluslým,

liaubowiiýni, stcjnotwarým we wšecb šcsli pauzdrúeh na

sebe hust narownaná. — W teplejších dílech Ameriky

sewerné. Kwte w erwnu a lipnu.Tx.

W naSeiii podnebí dosfi dobe se dare slaiiií pro weliké a lui-

sté listí k porostání besf lek. We wlasti jest lékem.

P. snlcoliivP.tij. A. cordiflora Mutis. Toiwý; listy

srdité', zakonité, píštílowité ; okwtí nafauklé, lysé, úst

/.tsnných, okraje nejobšírnjšího, nachowého, stejno-

l)are-.vn('iio, srditého, KJ" širokého. — Nad ekau raaj-

dalenskau Ameriky jižné.

LC'k wiilíPC známý proti jedu. Kwofy Jeho, dosawad w celém

rostlinstwn neiwtsf, slauží chlapcm za epice.

P. nrjwnší. A. maxima Lin. Jacq. am . t. Ií7 Ke
toí a pne se do wýšky 30' po stromech; listy podlau-

hh', zakoniit', 3žilé, lesklé, nejcelejší, na rubu síko-

wanožílnaté, apikalé, stíídawé, asto 1' dlauhé; stopky

ú/,labi6ko\vé, ojedinlé, 2—3— , poídku ikwté; pod kaž-

dým kwéteni listen kopinaiý; okwtí ern bruniUné,

ocjvvéliii, kiwé: jazýku jednoduchého, wcjitého, liro-

liiélio; tobolky pewcliké, jejichž patizdra se rozdlinšo
wisi pak na stopkách též rozštípených jako na šníirách

dolu. — W lesech na Karlha^en. Kwte w íjnu.

P. frojlaluhij. A. trilobata Lin. A. trifida Lam. Ke
toiwýt listy 3laloké, tupé; okwtí nejwtší, nafauklé,

/kiwcné, dole w pytel prodlaužcné, pysku nejcelejšího,

<l()!e srditého, ocasalozakonitého, s ocasem tikrát

trubky deUim a zkrauccným. — W Indii západní.*^.
Celý kornnj, tžce zapárliajícl, holky, psobí dáwení, wyliá-

ní pot a zuhiwá ; protož jfj potebnií w Americe co lék. Indowú
surynamSti zwaenÍDii z nuho proti icdin a nakažlioám pijt.

/*. xÁtrhiwi), A. rin(^cns ra/il. A. f;randiíl<>ra f^a/il.

iijmh.t. M. (absij. synom). Ambuyaombo. Kmen toiwý
;

listy piokrauhlosrdilé ; listeny ojedinlé, píokrauhlé,

srdité, objímawé : okwótí nadkl-iwcné, banotonalauklé, ií-

kowanoskwrnaté, 2pyské : pysku jednoho kopísowilého,

ilruhého kopinatého. — W Brasilii, (Julan, na .lamaice. 1\ .

Chuti icst hoké: dlají z nSho kaiip«le poHÍIujir( a rozbán-
iirC I podkiiiiii se jím k zotawení niidw a útrob ochablých ; též

pijí zwaeainu z nlio proti za|irtalosti útrob bíloích.
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P. nejwonn^jsL K. odoratissimn Lín. Sloan, 1. /. 101.

/. I. Ke toiwý} listy srdilowejitó, oslré ; stopky li-

stu delší, Ikwté; okwtí pysku nelielnalého, srditoko-
pinatólio, trubky delšího, brunátného. — Ka Jamaice, w
Mexiku. \.

Koen Iiofký, líorký, koíenný, wonný, potebuje se proti zim-
nici, wodnatelnosti, wnS co ka3e proti otokm, co inas proti uŠíknutí
jertowatjcli liadw.

P, mirysný. A. fragrantissima Raiz. bej. ic. Ke to-

iwý ; lisly srdciílé, zakonité, hebké; stopky ojedinlé
nebo dwojcatné a trojatné, Ikwetd, krátké; okwtí
trubkowité, pysku kopinatého podhnutého. — W Peru-
wii. '^.

Peruwiané dSlají z jeho ?la!iaanfiw prowazy a lana.

P. hadomornij. A. anguicida Lm. Jacq. an. /. 141.
— piet. t. 220. Koi^eny oblé, wtewnaté, u prosted b-
lawé a plné soku pomaranowého, hokého, hnusného a

smrarllawého, kra korkowitá ; kmeny oblé, wtwe d-
lení šlaliaunowité, dewnaté, mnoholeté s korau korko-
witau, hoení lysaunké, árkowané, toiwé, po stromech
do wýšky 10' se wvpínající ; listy srdité. zakonité,
npicelejší. rowné, lysé, na rubu síkowanožílnaté; rapík

oblý, pýitý, krátký ; stopky saukromé, úžlabíkowé, Ikw-
té, fapíku kratší nebo delší; listeny w.eliké, srdité,
objímawé; okwtí zelenaw žluié, brunátn fárko-
watié a žilnaté, nadkí-iwené : ústí rozšíeného, uatého,
pysku kopinatého, zakonitého. — We kowinách na
Karlhagen. Kwte w srpnu a zái^í. "f^.

Zapadl jeho hnusný. Stáwa korenowi kausíníin se Rliiriini

smíchaná, gti-ytii nazwaná, a w tiaimi prostedního jpdowatélio ha-
da po 1—2 kapkádi ucwrknutá zwíe z|)itoiiuije a omatiiuje, takže
bez úrazu se muže clauinati a za riadra striti; po nkolika hodinail
pitomost op5t zmizí. Ji^stli had nucen n^íkolik kap«k polknautí,

l)rzo keí tesawau, po celém tule patrniu zhyne. Malchanowá ili
dryáPuíui amerití polapiwSe hada za krk anebo hlawu a omáiniw¥e
jej nadeenýni zpsobem zlehka lidu powSrenému dáwají se na
odiw, wy.Jílaubajíce se býti bezpenými ped jedowatými hady. Pro-
tož rostlinu tu proti uSfknutí hadímu potebují užíwáním jí u wnit
nebo pikládáním na' rána W Americe slowe confracapilan.

P. mnoliúhvrhj. A. indica ,m. CareloeVegon Rhced.

8. l» 25. Bylina lodyh toiwých; listy eliptiné, tupé,

píwykrojené, zlehka srdité ; stopkv mnohokwté;
okwtí pímé: jazýku kopinatého delšího trubky. —
W Indii wýchodní.

Semeno aahoklé, ostré, wonné a koenné jako cicwar. Zwa-
enina z rostliny s olejem hojí usrknutí hadí. Koen w lékastwí po-

tebují wnit proti zimnici, bolení hlawy, zaprtalosti útrob, tSžké-

nm moení.
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P. hrubobvélg. A. grandiflora Swartz, Ker loiwý,
listy šírokosrdit^ ; stopky ojedinlé, listennalc ; okwlí
hnítaié, u prosted ztsnnó, ilui a imaw nachow
skwrnaté: ústí nejobšírnjšího (8"), pysku nejwélšíhot

písrdilého, nejcelejšího , ukoneného nejdelším (8

—

10") ocasem , irubky u wnil wraubkowané. — Na
Jamaice. Kwte na jae. \ .

CelJ' jsa ten smrdí Iiousd asi co inerlík sinrdutý, a puch
t«D dlaulio na prstfcli wázne.

P. dlauhi). A. longa Lin. Blak, t. 257. Clns. 2. p.

'O- Podražec dlauhý Mal. Háj. 183. (krom koena) —
fVrU 216. Kokorák dlauhý. Koen stár) zllaušií ra-

mena a zdélí slewíce, jednoduchý nebo na konci málo
wtcwnatý, wšude mrcasatý, mladý, autlý ; lodyhy t ko-

ena mnohé, rozprostené, wzsfaupawé, nahoe toiwé,
brá/.dowané, bitce lyrhrand, lysé, zdélí J — 2 pídí;

Ušly wejilé, dole okrauhlosrdit wykrojené, nejtupjší,

zmlka wyíznuté, rowné, na líci hladké ; apíky zdtílí

lvvrtiny listowt? ; stopky ojedinlé, Ikwl, kratší apí-
ku ; okwtí rowné, pímé, špinaw z zelena žlutt', dole

wejcowitobaiaté, k ústí zponcnáhla šíející : jazýku
kopinntdho, ostrého, nadchlipeného ; tobolka hruškowitá,

odnislá. — Mezi obilím a na wínicích we Francii, Itálii

a Dalmácii. Kwte w dubnu a kwtnu. tf.

N:í( zíipachu dosti Wliezoélio, giispníni ponSkiid nlaltnaarilio.

Cliiif iiiú oatraii, hokati, protiwnaii. Staí ji Tasto w lékarstwí po-
(t/twali, pipisujíce ji moc Piii5ry ženské, plod nirtw) wyíiánCti, u

jdy roíddnó uioiti.

P. nlownlk. A. Serpentaria /.///. Jacq. schomh. I-

380. Plnik t. t;i7. Ihuju. 9. A 21. Diissdd. 17. (. 22.

Oddenek '/« dlauhý, hrbatý, prírownowážný, dol wy-

pauštjíci pemnoho mrcasúw dlauhých, tenkých, nílo*

wiiých , rozdíln kiwených , šed nebo žlutaiv bí-

lých, nahoru ale wyhání nkolik lodyh wzstaupawých,
slabých, jednoduchých anebo píwlwitýrh, zprohýba*
ných, ROtwa pýitých, dole opatených nkolika šupina-

mi ohdfilnými , drobnými, úzkými; listy na iipících

krátkých, pýitých, 2— .3" dlauhé, M/t" širokc'. srdito-
wejit?, dlauze zakoniti*, pýild : ikrojíiw krátkých, za«

okrauhlených stopkv dole z iilabíka šupin wynikld,
1—12" dlauhé, štíhlé, drobnými listeny opatené, ne.

prawidcln zprohýbané, takže 1— li kwty skoro pod
lemí nebo pod spadlým listím anebo mechem so na-

cházejíc okwtí špinawc z nachowa finlcjwé, G'" dlauhé,

pjiiét trubka wicc mdn csowilú zkriwcnái pysk uad-
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linuly, o lalocích 3 nejkralsícli, pítrojúlilých. — Na
chlumech Ameriky sewcrné, obzwlášt we Wirginii a Ka-
roHnc. Kwte w kwinii a erwnu, podruhé w jeseni. '4-.

W Americe se m!i za bezpený lék proti usfkniUí clirastNMB ;

w Kwrope ale koen (radix Ser|)eiit:iriae virgiiiianae) podáwá se proti

cltorobúiii ruzdílnýiii) obzwláStu ziiiinicíiii stiulenýiii a zl>nilýii>> Hla-
wní jeho prwek jest silice, jtryskyiice a W)tazek.

P. iUcnij. A* oicinahs ISces. DUssdd. 18. /. 2'5.

A. Serpentaria IVilld. Podobá se pedeikMnu. Lodyha
wzsfaupawá, zprohýbaná, wždvcky jednoduchíi, a ojedi-

nlá z koí-ena ; listy 2— i'!?" dlaulíé, li — 18'" široké,

srditopodlauhlé, déle zakonité, obak pýilé, dole klí-

nowiié: úkrojAw 2 mMoe wykrojenvch, w pomru del-

ších ; stopky též nad koenem wynikají, wJSdycky íkw-
té, I" dlauhé, plodonosné ale 3— i "

; okwélí zkiue-
né s pyskem kopinatým. — Na chlumech w Americe
sevverné. Kwte te'hož asu. "^-^

P. mnoliomrcasíj. A. polyrrhyza Pluk. t. 78. /• 1.

A. serpentaria /? )p''iUd. Hayn. 9. t. 21. f. Podobá se

pedešlému, rozeznaná se ale lodyhau pimau, nikoli

wzstaupawau , zprohýbanau , listy kopinatými , dlauze

zakonitými, na zpodin srditošípon-itými, 4" (i wice)

dlauliymi, 10" širokými, pyskem okwovvým wcjilým.
— Roste tamtéž. '4-.

Obau tCcIito rodw koen wyldíž jako u podr.iice užownika,

a maje stejné wlastnosti taktéž se potebuje.

P. olcroiihlij. A. rotunda Lin. Podražec okrauhlý

Mat. ird. 2iG. B. Rosil. 2. ob. 2. Koen oddenku bam-
bolowitého, kulowatého , twrdého , mrcasalého , wn
hndého, u wnit šaíránowého, wypaušljícího nSkolik

lodyh dole maliko položených anebo pímých, tyr-
liraných, lysých, zwýší I — 2 pídí, prohýbaných; listy

lile obwodu wejité, dole srdit wykrojené, ncitiípjší,

nkdy wyíznuté, nejcelejší, obak Ivsé ", apíky kratiké,

takže listy lodyhu objímají; stopky z hoejších úžlabí-

ek wynililé, ojedinlé, mnohem delší apiku, Ikwlé;
bkwtí pímé, VU" dlauhé, dole wejcowitobaaté, brá"

zdowané, ernonachowé : jazýku podlauhlého, rowného,
nejtupjšího, wyíznulého, tmaw ernonachowého; tO'^

holka odwislá, zakulatlá, Ghraná. — Na skalách a lu-

kách Kvvropy stedomoské, Kwte na jae. '4-.

Powaliy má podražce dlauhélio.

P. obccnif. A. Clemalis Lin. Fl. dan. 1233. Plmk
fir^O DiissehL 4. t. 14. Mat. Hdj\ 183. P. obecný

Mat, JVd, 216, A. RqsU. 2. ob. 3. Podražec, kokor.
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ák, wlkowé jablko, hoký tr«ik. Koen oddenkii pla-

ziwélio, co malík tlustého^ mnoho mrcas wysílajícího :

lodyhy z koena mnohé, oblé, brázdowané, nejlysejší,

uzlalé, I— o' zwýiií; listy píokrauhlowejilé, liluboce a

obšírn srdilowykojené , tupé, chruplaw obraube-

né, na líci ipinawé, syt žlutaw zelené, na rubu bled
nasiwélé, znoženožebré, 13" dlauhé, o málo užší ; apík
zdélí polowiky lislowé ; stopky po 3

—

(i w úžlabikách

hoeních, mnohem kratší apíku ; okwtí rowné, dole

zakulatélobaíiaié, šestibrázdé: trubka aullá í jazýek po-

dl.-nihlý, tupý, wyíznutý, lysý, špinaw ze zelena žlutý
;

(obolka obvvejitá, 1— li//' dlauhá. — W plotech a wini-

cích po Ewrop až k 50"š. s. Kwle w erwnu a lipnu.'^-.

Koen západní a cliuti silnycli a nepríjeinnýcli ; iiat Cerstwá

mnuta jsauc smnlí a cliutná horce a protiwne. Auiuky jako po-

ilražre (llaiiliélio a okrauUiúho. Orfila poítá rostlinu tu mezi jedy

omamující.

KoPYTBÍK. ASARIIM. [Ia6F.LWURZ.

Okwtf zwonkowiió, u wnit barwcné, slálé : trub-

ka s dolejškeni wajeníka srostlá ; kraj na tré neb lwc-
ro klaný. Tyinek 12, na wajeníku okolo nélky pi-
pcwnných : prašníky u prosted na nitkách prostých

pipcwnné. Cnídka wálcowitá; blizna pramenitá, (i-

laloná. Toholka nepukaná, nedokonale Gpauzdrá,
mnolioscmcnná. Semena na wnitní stran pehrádek
|)ipcwni'ná.

K. tnpolisfý. A» curopacum Lin, VI. dnn. t. 6ó3.

Lam. t. 39 í. /. I. Plmk i. 3.S8. Schk. t. Vn. //«//«. J. /•

4 4. Diissrld. '2. /. 23. Hosti. 2. ob. 4. Kopylník Mat.Hiij.

8. — ////. 9. Kopvtník, omylník, lesní špika. Oddcnek
plaziwý, autlý, dlauliý, oblý, mrcasalý, na konci wie-
slupující a nad zemí wypausléjíci lodyhy krátké, dole

blanowilošupinaté j listy po 2 z konce lodyhy wyniklé,

pVodlauhoapíliaté, iirnkoledwinité, celé ncho pf-íwykra-

jowan, na konci zaokrauhlcné nebo zatlaené, zmládí
mkké a silné pýité, pak mcné pýité, kožowité, s»ko.

wanožflnaté, na líci tmawú zelené a lesklé, na rubu
bledší, bczleské ; kwéty ojedinlé, konené, mezi li-

sty wyniklé, stopkaté, nií; okwétí .')— ()'' dl.iulié, wnc
spinawé bicdozelené, hndé nabhlé, ii wniti- tmawe
krwawé : ušttW wojilych, ostrých, wchnulých. — W le-

sech listnatých, pod krowím na pude kamenité nejwt-
iího dílu Kwropy, Kwéte w dubnu až do crwna. H-

Celá 1>>-Iina zapáiiiú kíIuu a kueoDÚ jako kufrem a oiloleocin
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(kozlíkem) a clintiii oste, odpornoliooe, koennC ; horem u dolem
poriisfuje, protož w lékaistwí bjwala užiteCná, nyní zustawuje se lé-
kaiiiia dobytím.

K. hrofifý. A. can.')clensc Conuit. t. 2.ó. Moris. 3. á.

13. /. 7. /. \'. Lin. Jjim. t. (V6\. f. 2. Bart. mat. t. 32.

A. latiToIiuni Snlisb. Podobá se pedešlému wclmi; lisly

ledvviniié, lirolilé, obak nejaulleji pýilé; wajeiiík ne-
patrní* 3bocn} ; ušty okwowé dole poddulé, na kon-
ci wícc mén rozložené, plochaunké, po krajícli pod-
chlipené? nitky sotwa zwyši cnélky. — VV Americe se-

wcrné. Kwéte vv kwtnu a crvvnu. T^-.

Lékaíowé seweroamerití podáwají koen k dáwenf. Též jej

pidáwajf do iiiestn, aby wíno nabylo rJiuti lahodné.

A', ivirginský. A. virginicum Lin. Koen a lodyha
jako piedešlého rodu; lisly ojedinlé, srdité, píokrau-
Iilé,. náoslré, kožowité, nejlysejší, na apících dlauhých

;

kwéty kratší listu. — W Americe sewerné, w ín, Ža-
panu. Kwte w dubnu a kwtnu. "^

.

Koen jeho zawážejí do íny, kdežto jej potebují, jako u

nás ij)kakiiaiiliii we skrownýcli dawcích.

K, aronotistij. A. arifolium Mic/ijr. Blak. f, 3.^9.

Oddenek pekiátký, neplaziwý, mnoho tenkých mrca-
suw wypauštjící ; listy na apících dosti dlauhých oje-

dinlé, menší nežli kopytnika tupolistého, srdilonášípo-
wilé, bled zelené, tiDaw skwrnaté ; okutí male, trub-

kowité, nahoe skrené, tmaw ccrwcné, pekráikostop-
katé. — \V jižnjších koninách Ameriky scwernc. Kw •

le \v kwtnu a crwnu. "4-.

We wlasti jej jmenují plnnijm zzworcm, protože koen má
dm zázworowau slabau ; w lékastwí jej potebují.

ád 20Í.

OZORNOWITÉ. CmSEJE.
Okwtí obyejn harwené, dole s wajeníkem sro-

stlé: kraj prawidelný, na tré neb šeslcro klaný, s ušty

ped rozwitiin stechowitými nebo asnatochlopnitvmi.
Tyinek mnohokrát wíce uštw, ídko stejnopoetných,
a srostlých w slaupek na wajeníku nebo okweti sedící;

prašníky wn na slaupku pirostlé, 1— 2— nebo wíce-

pau/.dré, štrbinami nebo drami pukající, poídku sau-

stedn pauzdraté a spolenau drau pukající. VVaje*
nik Ipauzdrý, o A — 8 nebo wíce semenicích nástnních,
které nkdy w nedokonalé pchrádky prodlaužené ; \va-

jeka mnohá, pipewnná po obojí stran seaieoir«
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scdawá nebo wisícf. Cnclck co semenic, dohromady ja-

kož i se slaupkcm tvinkowým srosllvch, a nesaiicícli

bli/nu jedinau, Icrdwii.iu anebo bli/.ny oddlené, ostré.

Bobule obyejn okornatelá, u wnii kecatá. Semena
mnohá w kecu rozíraušená. Ríick a kel neznámé.

Byliny nelio zfliny na korent-rli iiJížiwné; lo(l)lia Sn|iinat.^i

nkdy welmi zkrácená, nepatrná. Kwty prawidelné, oltojaké nel>o

jednopolilawé, k<>ne^né, ojedinlé nel>o klascné.

Do tolio rádu zajisté náleží toliko (>— 7 rodúw (we 4 poko-
lenfcli), jicliž 1 roste w koninácli stiedoinoískjcli, 1 w Africe jižné

a ostatní na Arcliipelagu indském. Rostliny to anstrojností audfiw
rozpleineSowacích podiwné.

Rozdluje se na dwé podndí

:

1) (rWli^Oim. (wlasiné). Pauzdra prainíkowá
štrbinami na dél pukající. Wajeka sedawá.

2) PATMOJriTl':. Pauzdra prasníkowá, dCrau (nk-
dy) spolenau se olwirající. Wajeka wisící.

Podadí I.

OZOIlNOmrÉ. CYTIlNEAE CEíNUIINAE.

OzoRNA. CvTinus. IIypocist.

Kwély jcdnodomé. Okwfití irubkowilozwonkowité :

kraje na Ire, lwero nebo šcstero klaného. KwvVj samti

:

Slaupck tyinkowý s nlkami zakrnlými srostlý, na
konci nesaucí prasníky 2pauzdré. Kwly samicí : Waje-
nik podokwni, o scmenicech 8 nástnních. Cnlka I,

wálcowitá ; blizna blawowitá. Bobule mkká, kecatá.

O. obecná, C Ilypocistis Lm. Cav, ic. 2, C. 171. Ad.
Tironf^n. an. riius. 12. í. 4. DicL se. nat. atl. 3. /. 3*
Hosll. 2. ob. 3. Ilvpoeislis Mal. WcL .S3. ct óí. Lo-
dyha pímá, 2— 4' wysokó, wtšíni dílom w zemi wá-
/naucí, jednoduchá, pikrytá šupinami (listy) podl.-iuhlý-

mi nebo wcjiiými, sttechowiiými, obyejn brwitými,
ž-iutaw hndými nebo krwauými; kwly konené, po 3
— í) dlající chocholík, pímé, žluta^vc, dolení samicí pí»
sedané, hoi^eni samí krátkostopkaté; každý podepený
dwma listenoina árkowitopodlauhlýma, brwjiýnia, na wa-
jcnik piirosiiynia ; trubka okwowá se slaupkcm tyin-
kowýin a nlkau blanami jakoby pehrádkami spojená;
b<»l)ulc kulowatá, co oech Hskowý weliká, žlul.nvá. —
VV Ewrop, Asii a Africe podlé Moe slícdozemniho na
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koenu rozdílných cislw pížiwná. Kwetc w beznu a

dubnu. "4-.

Past5ri a clilapci tu rostlinu jedí. Dohjwají ale z n( sok (siic-

cus liypocistidis), druhdy co lék swraskující proti auplawici a krwo*
toku wáženj.

P^CHORA. ApHYTEIA. PiLZMALVB.

Okwlí weliké, nálewkowiié, dužnalé, pímé, stálé,

dopola na tré klané. Tyinky 3, dole srostlé, krátké.

PraSniky spojené, srdité, árkowané. Wajeník s trub-

kau okwéowau srostlý. Cnlka tlustaunká, krátká. Bli-

zna 3boná, žlabowitá. Bobule Ipauzdrá. Semena mno-
há, w kecu hnízdivvá.

P. africká. A. Hydnora Lm. Tuim. 1. 5G8. sccs Pilze

tilxd. Hydnora africana Tliunb. Gaert. 1. 137. Ta obzwláš-

ní roslíina nemá ani lodyhy ani listw a skládá se to-

liko z kwétu asi 3" dlauhého, wonného ; kraj okwowý
u wnit bíle skwrnalý ; bobule jest ztlaustí psti. —
Piížiwná na koenu rozdílných pryšcw na Pedhoí
dobré nadje.

Bobuli netoliko rádi žerau lišky a pucliolowé, aaobrž i Ho-
tentoti je surowé a w popelu horkém upeené jedí.

Podadí 2.

PATMOWITÉ. RAFFLESIEAE.

Patma. Rafflesia Rafflbsie.

Kwty obojaké nebo dwojdomé. Okwlí trubky

baaté, kraje rozšíeného, ódilného s ušty w paupti

stechowitými ; w listí wenec nejcelejší. Slaupek tyin-

kovvý talíowitý, na široké echalce plochý, pod krajanem
podwinutým nesaucí prašníky sausledné mnohopauzdré,
pukající drau spolenau, kolmo smující, na teri sa-

mém mající blizny nkdy siln njící. Wajeník pod-

okwní, Ipauzdrý, obyejn se semenicemi mnohými,
nástnními. Bobule twrdokorá, kecem naplnná.

P. idwskd. R. Patma Blum. 1. t. 1—3. Zelina prí-

žiwná. Z wýroslku polokulowatého, díwe korau ko-

enovvau rostliny žiwící docela obklíeného, pak pukajícího

zponenáhla wywinuje se paup docela šupinami ste-

chowilými pikryté a co do twaru a welikosli mírné

hláwce zelní podobné, které rozwíjejíc se dlá skoro

celau rostlinu pro náramnau krátkost lodyhy » okwtí
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dužnat^, llusté) ploowí, pak ernolincck' ; (rubka zkrá-

cená, ohak na dél bráx.dowaná, lysá, kraj I'/?—2' w
prinru dlanliý: niluw pVíokrauhlVch, celých, odstá-

íých, pozdji podwiniil}'rli, wní' hladkvch, u wnil belo-
bradawinaiýcli » kruli úsíní wné naddulý, u wnil b»
Idbradawinatý ; slaupck lycinkowy \v irubce okwelowé
zawený, jasn karnnnowý, dole kruboina obklíený,
jicli/.to wnšny sirši, píícbobolnatý, na pi árkowaný,
wnilní posázeny tilky nesíslnými , zakulalelymi nebo
kcjowiiými, ernými ; na krku lobo slaupku as 30— 38
sirokaunkýcb, na obojím konri užšícb, w nichž prasní-

ky co mléko bílé a co hrách wcliké ; konce slaupku
štílowitý nese nkolik saustedních ad blizcn pihouK^-
lowiiých, tupých, písmakniilych, na konci chlupatých,

slcjnobarewných , skoro l" dlauhýcli a obraubených
krajem pímým, wraubekowaným. 4 — 5'" Širokým. —
Na oddenku koenowíMU, pod powrchem zemním skoro
rownouáiném , laubincc niá7.draicho (Cissus scariosa
lUutiie) w lesech na Záw. Kwle skoro celý rok. Q.

Tato znanipaitú rostlina, ježto kwCtauc skoro toliko z kwtii
sestúwá, rozkwtíi piriine zdcclilinau. >Ve wsccli dílocli prwk
BWruakiijfcf iiiajc potlnijc se we wlasti co lék swraskaw^ ; ob-
zwlá^lS ji poilúwají s kiilkaiin iiiui>katow5iiii a jiii)!!! koením Se-

tinedlkám.

P. siimaterská. R. Arnoldi /?. Broiím. Imn. (rans. 13.

/. ló.—28. Krubul. Též skoro z kwtu složená, jenž
rozložený pikrýwá 4 archy papíru , ztíží lO liber, a

tudy wscch kwlíiw nejwélší. Wyhlíží jako hlawaticc zel-

ná ; wné pikrytý mnohými šupinami wctcivnatožílnalý-

nii ; kraj okwfowý o uštech o co cihla erwených, '/»"

tlustých, wchul dužnatých, pikrytých bradawiccmi we-

likými, nestejnými, l' dlauliých ; w ústí jest kruh V w
prúníru ; kwét tedy celý jest 3' široký ; u prosted
stojí nkolik luctinv blizen tlustých, tepeni tých, a na
kraji asi 40 prasníkiiw nahoe se olwírajících. — Na
kolenech laubince úzkolislého (Cissus angustiíolia) na

Sumate. 0»
Kwíít <iiiircl( inrrliaii a pofAd na niíui roje mmli, Rwft waicrku

oa nj fináSejícícIi. Do trubky tyrinkowé wcjdau le 2 uiúsy wodjr.

ZllLKATRr. nKt;c;MANSIA.

Okwli u.^lúu w paupli clilopnilýciii po kraji wc-
hnutýh ; ústi opalené kruhem z mozolúw oddlených.
Slaupek lyinkowý píhomolowilý, nahoe prolilubeoý,



a pod koncem lim nesaucí do kola prasníky pirostla,

2pauzdré, drama pukající.

Z. iáivskij. B. Zippelii fílam. 1. t. 3— O, Podohá
se jmním pedešlému pokolení. Kwét i " široký. —
Též na koenu rozdílných laubincw na Žáw. Kwte
poád. O.

Wlastnosti maje jako patina žawská taktéž se potebuje.

ád 205.

HLIWENCOWITÉ. BALANOPHOllEAE.

Kwly rznopohlawé. Kwly samí : okvvlí 3—ílu-

pcnné neb na tolikéž klané : uštw w paupéli chlopnilých

nebo wehnutých nebo peídko stechowitých. Tyinka I,

3— 4, povídku wíce prostých anebo jednobralrých : pra-

sníky prostých 1—2pauzdré, na konci nebo na dél docela
štrbinau pukající, jednobratrých též srostlé. Kwty sa-

mil : Okwétí obyejné nedokonalé, s wajeníkem sro-

stlé, asto žádné, nékdy šupinami nahrazené. Wajeník
ojedinlý nebo mnohožilý : woreky plewami oddlené,
nkdy také srostlé, hned nahé, hned obrubau okwo-
wau krátkau , kruhowitau, poídku na tré neb twero
klanau wnené , I —3pauzdré: pauzder Jwajených;
wajeka koncem piwšená Cnlek co pauzder, niowi-

tých anebo zkrácených ; blizny hlawowité nebo tero-
wité. Nažky suché , ídko obdužnatlé, nkdy srostlé

nebo spojené, Isemenné. Semeno jádra stejnorodého

(bez patrného kle).

Byliny pížiwné na korenecli iÍDorostlínný(-l), s korenein hlí-

zowitýin anebo plaziwvmj wtewnatýin, lodyliau šupinatau nebo na-

han. Kwty 1— 2doiné, sestawené w strbauly, klasy nebo laty ko-
neCné Ten ád sestáwá z 15 rodw w 9 pokolenícii, rostaucíili me-

zi oliratníkonia Sweta starého a nowélio, jediná toliko dosahuje nej-

jižnjších konciiw Kwropy.

Hliwenec. Cvnomoricm. Hiindskolbkm.

Kwty jednodomé, promíchané s šupinami štítowitý-

mi a plewami. Kvvty samí: šupina okwowá obho-
molowitá, uatá; tyinka 1: nitka niowitá, prašník 2-

pauzdrý, wn štrbinau na dél pukající. Kwty samicí:

wajeník krátkonožiný, Ipauzdrý, po jedné stran ma-
jící nkolik piew pí-irostlých a dole nkolika obklíený.
Cnlka niowitá; blizna píhlawowitá. Nažka wnená
plewami pirostlými.
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//. rudý. C. coccineum Lin. Lam. t. 742. Rich. mcm.
H. /. 21. Oddenek lilíiowitý, na koenu kcowéin sedící a

wyliánjící lodyhu wzstanpawau ncl)o pVímau, ^/j— l'

wysokau, wíce inéri kcjov%ilau , dole šupinami husle
slechowitymi, wejitými, zakonit) mi, bílými porosilau,

po/.dji docela naiiau a swraskalau, na konci n esaucí

paliku 2 kwlLiw obojího pohlawi hustých a Supi n na-

chowých nebo šarlalowých. — Na koenu trysly,nivrty,

nepily a jiných kuw w AIrice sewerné, na Sicílii a

Mallé. Kwéle w dubnu a kwtnu. ^.
Rostlina ta pížiwná má clinf swraskiijío zahoklan a pfísla-

nati ; swíží jest u wnit bílá a wytlaiená dáwá Sfáwii co krcw terwe-
nau , usuSená docela zerwcná. U nás ped asy w lékastwí
le potrvl>owa1a proti krwotokum, auplawici, weduui ; we wlasti ješt
iná tu sláwu (fuuijug mclilCHsis)^

HllZABKA. IIbLOSIS. tíÍBLOSlS.

Kwly rúznopohlawé, promíchan a spolen d*
lající strbaul a oddlené piewami átlinowitýnii, na kon-
ci žlá/.natými a šupinami itltinowitými padawými. Kwty
samí: Okvvií 3dílnó» stopkalé. Tyinka 1. Praiiník 3-

pauzdrý. Kwly samUi : Okwtí ztuha srostlé s waje-
nikem a jej krajem nejužším wacující. Gnlky 2. llo*

Icnka.

//. ^uianskd. II. guyanensis Rich. I, 12. Dici. sc%

nat. atL 2. /. 82. Cynomorium cayencnsc Swar/z, Cizo-
paska na koenech. Koen welmi wélewnatý, plaziwj-,

spletený, 1'/?"' tlustý, na stewíc dlauhý, a tu i ondo
wyhúní z pupcnw troisupinných mnoho lodyh G"
dlauliých, 3" tlustých, docela nahých a ncsaucích na
konci strbaul zakulatlý šupin okrauhloštítowitých. —
W Guyan a Kaycn.

//. jnmaifkd. II. jamaiconsis Rich. Cynomorium ja-

maiccnse Swar/z. Podobá se pedešle; lodyha alo šupi>
naiá, strbaul prodlauzcný, se šupinami stircchowitými,

polokosoiwerenými. — Na .lamaicc.
We wlasti potebuje se jako liliwenec rudý.
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TLUPA DRUHÁ.

UOSTLINY JEDNODLOŽiNÉ ili HZNOCEWM:.
MONOCOTYLEDONEAE s. EXOGENAE.

Rostliny jewnosnubne, cewnate, kle jednocloloinc-
ho, cew nedlajících sausledné wrslwy, nébri swazkv
rzn poslawentí.

TÍDA PRWNÍ.

SAUiMATElNÉ. SYMPHYOGYNAE.

Rostliny jednodložnd ili rznoccwné wajcníka
s okweiím srostlého.

ád 206.

WOANKOWITÉ. UYDIWCIIARWEAE.

Kwt)' dwaudomt?, poídku obojakó. Kwly sanui'

:

Kalich 31upennv, zelinný, w paupti píísícchowitý. Koru-
na o 3 plátcích w paupti neprawidelrié do sebe násobe-

ných, nkdy žádná. Tyinky ze dna wynikle, 3 s plálkv

stídawé, anebo jich '1—4krát wíce nežli plátkw, s n-
kolika hluchými; nitky prosté nebo dole srostlé. Kwry
samiSí : Kalich trubky s wajeníkcm srostlé, která jakož

i koruna co kwiw samích. Wajeník 1—6- anebo
wícepauzdrý, mnohowajený ? wajeka wzstaupnwá. Cnl-
ka 1, asto nepatrná; bliznv 3 — 6, obvcjn na dné
klané. Plod nepukající, zbobulelý nebo kožnalý , ti

wnit kecaly, 1—6 — mnohopauzdi v, mnobosemcnný.
Semenice nástnní anebo na pfehrádkách. Semena be/-

bílená. Kel rowný, wejco\«itý nebo wálcoiviiý s koín-
kem dolw obráceném ; pírko obyejn patrné w dlo-
ze po boku zapuštné.

Byliny bahní a wodní. Listy obyíejn korenowú, shlaiiíené,

poídku obdálné, stPíiné nebo preslenené, aitfkaté, plawající, nej-

celejší, žilnaté ; apík dole posewnatý, Pasto bezlistý, Cárkowitý a

pak asto zaubkowaný. Kwty ped rozwit/m w tasilcícli blanowi-

tých nebo listowitjcli, 1—2cl)Iopnýcli . scdawých nebo nožkatýcli,

prav»ldeln4, samci obyPeinS slilaufené, samicí ojedinlé.

Dosawád znají 18 rodiw (w 11 pokolení postawenjch), ježto

dílem po celé zemi jsau rozšíeny. Nalézají se w Iiorkéiit a mírném

pásmu wSerh zem díliiw, jirliž každý Krom obecn rozšíeného má
jeStS v^lastuí.

WofíANKA, HyDROCHARIS. FroSCHBISS.

Kwty dwojdomé. Kalich a koruna jako iv znaku
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iádowdm udáno. Kwély samí : Tyinek 9; Pestíky 3,

pometaNvé. Kwly samic/: Tyinky 3 pometawé , nifo-

wiie. Medníky šupinowiití 3, dužnati^ Cnlek 6, blizen

ro/poltíMiýcIi. iMaIwice Gpauzdrá, tuliau slixí naplnná.

/f. i/iOí. H. Morsus ranae Lin. Fl. dan. t. w78.

Schk. t. 333. Rosil. 1. ob. 8. Lodylia wýbžkalá. ten-

ká, oblá, pod hladinau wodní se láhnaucí, z kolínek

wypaušijicí dolu nircasy koenowé dlauhé a wzlirti

listy a kwély; listy apíkalc^, pí.štítowite, wzplýw.ijící, srd-

itookrauhle, nepatrn žílnatt^, lysé, na líci swtieji tina-

wji zelené a lesklé, na rubu bezleské, asto ponacho-
wlé ; stopek obyejn wíce z jcdnobo swazku listowé-

ho wvniklýcl), dole nebo pod prosiiedkem opatených
taulccni bianowilým, jenž na rostlinách samích jsau

2liipenné a 3k\vté, na sau)if'ích ale tlupenné a Ikuété;

kwty nad hladinau wodní njící, 8— 10'" široké; ušly

kalichowé weióilé, podklenuté, drobné; plátky okrauh-
lé, aullé, bílé, neprawideln asnaté; prašníky a blizny

zlulé; plod kulowaloivejcowilv, 4 — b'" dlauhý. — \Vc
wodáh stojatých w nejwétšítn dílu Ewropy. Kwte w
lipnu a srpnu. 14-.

Druhily nif její w lékárnách inSli (tierba luorsus ran.-i9 s. di-

aboli) co lék sliznatý a stuliiijící,

Kbzah. Stratiotbs. Waksbrschreke.

Kwty dwojdonié. Kwty samí: taulec '.Mupenný.

Kalich 3lupenný. Koruna o 3 plátcích. Tyinek II— 13

plodných, 20—30 hluhých. Kwty samicí : taulec, ka-
lich a koruna též i 20— 30 hluchých tyinek jako w
samích. Wajeník šestihrany* ninohopau/.drý : njck
*i, 2lalokých Maiwice 6pauzdrá, mnohoscnienná.

li. nlorsouitij. S. aloides Lín. Fl. dan. I. 337. Schh.
I. 38.S. Osoka. Koen z mnoha mrcas asi co brko
liusí tlustých složený, které, an nn we wod jakoby
/ ivvéšená, od hora až na dno sahá, a tu hojným wlá>
scníkoMj wšude se pokrýwá a do zem wniká ; z

lioejiika koenu wyniká na podobná njakému .ilocsowi

bezpiiowémn ; listy wšccky koi^enowí', které, když rost-

lina kwtaticí na wodu se podnesla, dlají trs asto 2'

široký, ostatn jsau I' dlauhé, n)cowito3hrané , za-

koníte koh-alozaubkowané, krnché a wlasln pedšla*
^Mjjí apíky, jejichž epele pomeialy » z prosted Irsii

^vynikají stwoly smáknuté, pt)lowinó wýšky listowé»

nejjednoduš.ší, zllau>lí brka slepiiho, hladké, lysé : laii-

!• c z lupcnúw 2 wejílukopioatých, tupých ; kalich lu-

93»
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pcnw wejitých, tupých, zelených? koruna I—4Vi" ši-

roká, plálkw obwejcowitookrauhlých, dwakrál welších
nežli lupeny, bílých, ponažlullých. — We wodách sto*
jatých istých, po Ewrop soweine a Sibirii. T^-.

Pokud rostlina nekwGte, jest u wod potopená, pak ale listy

její po wod se rozkládají a stwoly do wzducliu se podnáŠejí. Se
šrotem jeCným smíchaná slauži ku krmená prasat.

R. siszvorcotvifi/. S. acoroides Lin. Acorus marinus
Riimph G. t, Ih. f. 2. Koen plaziwý, málo wlownaiý,
klaubnatý, jako šišworcowý ; listy koenowé shlauené,
árkowilé, ploché , obraubené , na konci okrauhlenó,
nejcelejší, ku konci pípilowané, píikožowité, 4' dlouhé,
po kraji tupé , nejlysejší

;
pošwy blanowité , s lisiv,

srostlé; stwol mezilistý, nejjednodušší, ojedinlý, pímý,
niowitý, wzhru tlustnaucí, 3—4' wysoliý, Ikuelý; tau-

lec árkowítý, smáknutý, zhnda zelený, 2Iupenný ;

malwice wejitá , smáknutá, srslnalá , zwící slepiího
wejce, 4—Bpauzdrá; semen 14 nebo wíce. — ^a Molu-
kách, po pímoích, mezi wzduchem a wodau. '4-.^

Koen wyblíží skoro jako šišworcowý, mén má ale mrcasfi
a nechutná oste. W písku leze jako USlý Cerw a wSude wypaušti
na, takže písina jako lauka wylilíží. Semena sotwa že uzrála, hned
klící. Plody jedí surowé, waené nebo w popelu horkém petené,
dost laliodnS chutnající; dužuinu slizkau a hokau náleží wypliwnnuti,
naež mají chuf jako kaštany. Z tuh>ch wláken po zeiíelém listi

pozstalých dglají trwanliwé sít, jirJiz nepotebují žlutiti, jelikož
samy sebau tu barwu mají. Taktéž bamboly jedí.

Otbla. t>AMASONirM, Damasosiuii.

Kwty obojaké. Taulec llupenný, ázubý, ptikí'
dlý. Kalich 3dílný. Koruna Splátená. Tyinek 6— 12.

"Wajetiík s kalichem srostlý, se 6 semenicemi wystáwaji-
cími. Cnlek 6; blizen tí— 12. Malwice lOpauzdrá, mno-
hosemenná. Semena drobná, se skoápkuu proatau) mis*
kowitau, kídlatau.

O. srdcolistd. D. indicum Jf^illd. Roxh. t. 185.

Oteha alismoides Pers. Slratiotes alismoides hin* Bol,
mag. t. 1201. Ottel-am-bel Rheed. 11. /. -íG. Koen bam-
bolowitý wypauští mnoho mrcas dol, a nahoru swa-
zek listw srditých, nejcelejších, žilnatých, apíkv
podepených a nad wodau njících , welikých ; mezi
nimi wyniká stwol 2' wysoký, píniý, jednoduchý, 1-

kwtý; taulec kídel eabatých ; malwice lOpauzdrá. —
We wodách Indie wýchodní a w Egyptu. T^-.,

Bamboly w Indii wýchodní a listy jedí co jinau zeleniun.



WODOZEL. ROOTIA. BoOTIB.

Kwrty taulnló, dwaudomé. Okwtí Gdílné: ušliiw 3

wnitnicli plálkowitých. Taul samí innohokwetý, s kwé-

ly dlaulíostopkatýini, umícími. Tyinek 12; nlky 3;
bli/ny dwaulaloké. Taul samici^ Ikwelý. Wajeník mno-
hopauxdrý, mnohosemcnný. Cnlek 9; tyinek 9, po-

metalycli.

/f. srditá. B. cordata Jf^all, ass. 1. /. Oó. Bylina

ladná, wodní, k mule pitlaená, bezlodyhá, mrcasalá,

lysá ; listy nkteré wynoené, dlauhé, kopinató, píseda-
wé, jiné wzplýwající, dlauhoapíkaté, srdité, mnoli(jžilé

;

kwiy lirubó, dole taulcm obalené, na stwolu wysokém
z wody oni*iící. — VVc wodáitb stojalýcli na bezích
Iiiwadských nedaloko Awy. Kwte w záí až do listopadu^

Zfiinii tu za fí<*r3twa xbírují a wfliké iimožstwí jí na trh

ilo Awy a jinjclí blízkých inSst pináSej, kdežto ji jako jinmi ze-

U-niuu jedí.

Zakrijticha. Yallishbria. Vallismerib.

Kwiy dwojdomé. Samí : palice homolowitá, w5u»

dc pokrytá kwty , w taulcc zawená. Kalich Sdílný,

Koruna 3[)Iátená. Tyinky 2-^3, prosté. Samicí : taulec

Ilupenný, Ikwélý. Kalich a koruna jako samí. Tyinky
3, bluchd (boz prašníknw). lllizny 3, na dwé klané.

Maiwicc Ipauzdrá, wálcowitá, mnohoscmonná. Semena
nástnní.

Z. hornozubd. V. Linneí ./. .S'. /'/y>/ UoslL 1. oh. G.

"ijk. 10. Vallisncria spiralis Lin. Ifítld. Koen oddenku
Loimojdaucího, co slepií brko tlustého, bledé hndého,
/. kolindk nepatrných wypauštéjícího mrcasy dlauhcf, do-

hromady ocas á—G" dlauhy dlající ; konec i»ocjií

prodlužuje se w lodyhu asi I"dlauliau; listy obblíiné,

árkowiió, I — 2' dlauhé, Mlj" široké, pímé, plowajíd,

tupé, na hoením konci pilkowané, dole laužcné, Sži"

lé, nesíkowané, obak stejné jasné zelené, dole bledší,

nejdoloji w poštvu rozšíené, jejíž kraje blanowité, bíU;

z úžlabíka wynikaji kwéty dwojdomé; samí na stwolu

I' málo delším, tenkém, niowilém ; paupé wojcowité;

t lulec 2dilný, uštúw podlauhl;ých, na dwé klaných; pa-

lika smáknutá, wšudc kwíiím pikrytá ; kalich a koru-

na nejrozloženjší a pípodhnulc ; kwét samicí na slop-

( u tenké, niowitc, zakrauccnó a došli dlauhé, aby roz*

kraucená mohla kwét swuj na hladinu wodní podni^sti

;

laulec Ikwétý, wálcowitý, dlauhý, na dvvc klaný \ wajcO-
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nik wálcowilý, dlauliý; blízna písedatvá, 3dílná : uštúw

eliptiných, do pola na dwó klaných ; tobolka wálcowitá,

dlauhá, Ipauzdrá, na stn wnilní mnohosemenná. —
We wodách ínýcli w Languedokn. Kwle w lét.

Z. nejcelejší. V. Jaquini J. S. Prcsl. 1. c. ob. G. wýk»

II — 19. V. spiralis Jacq. eclog, 1. t. 1. Podobá se pe-
dešlé ; liší se ale listy dole zauženými , tupynn", nej-

celejšími, ožilými, nesíkowanýini ; kwty snmíítni 3-

mužnými; slwolcm samicím niowit}m, zkrauceným. —
W Brente ece w Itálii.

Z. ziibald. V. Michelii J. S. Prcsl 1. c. ob. 6. wýk.

20. V, spiralis Lhu JVilltl. Valisneria Mích. gen. t, 10. /.

1. Valisneria Mích. 1. c. /. 2. Též podobná pedešlým.
Listy plowající árkonité, dole zaužené, Sžilé, sífkowa-

né, tupé, po krajích wšude zaubkowané ; kwty samí
dwojmužné; slwol samicí niowitý, zkraucený. — We
wodách okolo Pisy w Itálii.

Rostliny wv|iauši!Íce z koena innolio wybžkfiw siln se

rozpleineiinjí, takže inolily pruplaw languedocky neplawnýin uiniti.

Wšpcky zpsobem urodííowání jsau znamenité. Kwty samCi na krát-

kýcli stwolecU nemohau se nad wodu podnésti ; pro ta píCinu pod
•wodan trhá se taulec a ulinije, naež kwty odtrliše se ciiknutún od
osy wytonau a tu rozwíjejfce se plowají po woif; mezi kwSty sami-

finj, na n nž cekajícími, na swém okwtí rozloženém jakoby na
lunku, držíce tyílinky wzliuru, které wytrušiijí pel Inispeninowatý'.

IScžii samci nad wodn se podnesly, už samice rozkrautiwŠe swuj

stwol wynikly do wzduchu. Jest znamenitá poílíw:má, jak samice na
swém stwolu sem a tam wrtí se, hned sem lined tam plowají, jakoby

samce hledajíce a mezi n se míchajíce. To se .stáwá, tebas wzduch
sebe tisSí. asn ráno, když shineCné paprsky padnau na wodu,
stáhnau se stwoly a kwty hledají útociStS ped nimi

; jak mile ale

slunce zapadlo, hned se wyrojí. Samice zurodnny bywše zkrautí

opt swj stwol, aby u prosted mezi listím plod došel zralostí.

To jisto, že samicí kwt nkolikrát pichází na hladinu wodní, aby
Eurodnn byl.

ád 207.

BANANOWITÉ. MlJSACEAE,

Okwtí barwcné, korunowité : trubka s wajeníkem
srostlá ; kraj Gdílný s ušty 2advmi, nestejnými , 3 wn-
íadými asto rozdílnými od nitroadych. Tyinek 6,

ped ušty okwowé postawenych, a na jejich dolejšku

anebo na echalce wajeníkowé pipewnnych, s 1 a-
sto Dometawaii ; prašníky 2pauzdré, do wnili* obráce-

né, pod koncem nitky pipewnné, na dél pukající. Wa-
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jccník 3pauzdrý: paiudcr I— aslji mnohowajenydí.
nlka i ; blizna Sílnií nebo lup Glaloná, prohlubc-

tiá. Plod '-ipauzdrý, 3— ninoboscinenný, hned tobolka

^kv/A' p.iu/.dia pukající, ^ichlopná, hned nialwice. Seme-

no bílku niaunatlío. Kel rowný, elipsovvitowálcowitý

nebo hibowity, s koínkem dolením anebo dosledujícím.
Byliny, (líleiii peweliké, slromowité, s lodyLau jednodiicliau,

^kdy zkrácenaii. Listy str/dawé, jednoduché, celé: apfk doI<^ po-

wiwi, epel ziiiládí swiuiitá, ruwDobžaS žebernatá. Kwty obojaké

nt;bo iiiootiodoiné, oeprawidelné, po swazcfcli poswaiiii listowjmi ob-
klíené nebo palici (lí-lající, ua konci stwolii umístCné.

Sem náleží asi 36 rodiiw (we 4 pokoleních), rostaucích toli-

ko nie/i obratníkoiiia anebo blí/.ko nich na obojí polokanli. Ozdoba
jsau prawá kwteny obratníkowé. Nt;kter5ch owoce se jí, jin5cli wlá-
kna se j)oti'ebiijí, a jiué dáwají léky.

Banán. Mcsa. Fisang.

Kwty innoboinaoželné. Okwlí kraje pyskatodwoj.
dílného, s pyskem jedním pímým , zubýin , druhým
kraliín) proíilubeným, dole med wymšujícím. We k\v6-

tii samtiin iviinek 6 plodných, w obojakém úrodn*Mn
*> dokonalyrli , w ohojakéni neúrodném 1 plodný a

'> pomelalých. Wajcník podok*vt'ní, 3pauzdrý. Cnl-
ka tlustá; blizna nálcwkovvitokejnwitá, krátce Glaloná.
Maitvicc hranatá, Spauzdrá, mnohosemenná.

B. obecný. M. paradisiaca Ltn. Lam. t. 83G. 831.
l\i}jb. t. 215. Dia. se. nat. all. 2. 1. 1. /. 2. et t. 67.

"M. cliforiiana Lin. Trew. Ehr. t* J8—29. Musa fíumph b.

'. (iO. Hala Wirtd. 1. t, 12— H. KoVen oddenku bam-
bolonítdho, wypaušléjtcího pemnoho mrcasíi tlustých :

I vol w/tyený, 8 — 15' wysoký, dole tebas 1' tlustý,

siáwajíci toliko z posiew dlauhých, ztuha nawinutýeh,
hiobarewný, neskwrnaty, na konci obšírný koš z li-

n bez vviwí ncsaucí ; listy nad pošwau swau apikal,
<»— 12' diauhé. l'/i— 2' široké, podlauhlc, obak zaokrau-
lilcné, hrotité, nejcelejší, álaré po kraji natrhané, tenké,

naoto l>hin(>wité, nejlysejší, swtloztdené, na rubu bledší

se žilau silné wystáwajicí a s žebry nejmnožšími hu-
>mi, rown')béžnými, jednoduchými ; stwol wlastn od

dola wyniklý w pošu-áclí swinutých zawený a mezi nej-

hoejšími listy wyniklý, nese palici klasowitau. 3—4'
'ilauhati, odwislau , na jejímž dolením dílu sedí stvai^

kiiw 12— IG, z 12— 20 kwétí\w úrodných, jichž každý
obklíen laulccm podlauhlýni, oslraunkým, obak fialo*

"^••n; na hoením dílu sedí kwéty neúrodné, a na kon-
l>aiui> wejco.vilolíomolowiié, z nacho^va luodré, wždy
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nedokonalé kwty obsahující; okwtí stáld, blaw žlulá,

na konci špinaw erwenawé ; malwice wálcowito— 3»

boké, dol. kosowilozkiwené, rozdílné welikostí a bar-
wyj semena zpleslilukulowatá, s pupkem hlubokým, ro-

stlin sázených obyejn pomelající. — W Indii wý-
chodní a oslrowech Moe indského, kdežto také jakož
i vve wsech koninách raeziobratníkowých se sází. Kwte
w íjnu až do prosince. '4*

B. blamatij. M. sapientum Lm. Diet. se. nat. atl. 2,

1. 66. M. caudice maculato Trcxv. Ehr. t. 21—23. Jm-
ním docela podobá se pedešlému, stwol ale nachowó
žíhaný a skwrnalý ; listy dole nestejn srdité; kwty na
boením dílu klasu padawé ; taulce podlauhlé, tupaua-
ké, dolení toliko wn fialowé, a wn zelené ; owoce
elipso wité kratší a mén nakiwené. Pebýwá tamtéž a
taktéž sázením rozšíený. "4-.

To jsau ty dw6 byliuy obrowské, ježto vre wlastech welít^á

uinožstwí odrodkiiw i)oskytiij, wbec se sázejí a banány ili pisan-

gy slowati. Banán blainat^' ale i za obratníkeiu sewerníiii až k 30
— 3Ó*' š. s. ješt se sází a we wjšce 5000' nad moem se daí, co
banun obecný krom obratníkw a aad wýškau 3000' už i^enese zra-

lélio owoce. Tisíciletým sázením w ro7,m:inité odrodky se wyrojily,

hlawue ale ovYoce (bananky) se zmnilo, jež obyejn býwá bez-
semenné, a tím lépe se hodí k jídlu. Bananky obyejn jsau slad*

ké, |)íinaucnaté, nkteré také qáwinné a natrpkalé, wíibec po duiti

j)odobají se fíkm. Jedí se co pokrm každoilenní na pole nebo
dokoná zralé, swíží a sušené nebo rozdílným zpsobem pistrojené,

warené, |)eCené, smažené a d., dti pi niih Ke wychowáwají; a Bra-
mínowé toliko o nich jsau žiwi. Mogolowé jedí je waené s rýží,

Maldiwané smaží je s rybami ; Ethiopowé strojí z nich jídla, ježto

Ewropanúm ze wšech jejicli jídel nejlépe cluitnají. Zwaenina z

nich wndnatá jest každodenním nápojem a wykysawši poskytuje ná-

poj wínowitý. Nedokonalé kwty na konci klasu dáwají dobrau ze-

leninu. Listy potebují na místo ubrus, talffi, záclony, oháky,
k zaobalení zboží ; Indowé též do nich zaobalují maso, jež w ja-

mách roz|)áleuýcIi pekau. PoSwy dáwají zpsob konop, z nho^
shotowují trwanlwá lana, šry a udice (wláSn), ano i tkaniny na
Sáty. Koen, owoce a šfáwa ze kmenu wytlaená dáwají léky wá-
žené a obyejné. K té obšírné užitenosti pichází ješt to, že

nepotebuje welikého opatrowání. Když stwol dozrál, owoce hyne, což

se stane po 10— 12 msícecli ; u nás we híjnecii ale roste nkolik
let nežli kwte a úrodu dáwá, protože naše teplo nestaí, aby už

prwní rok to zpsobilo. Nejlépe roste w pd wlhké a bujué a na
místech kopci ochránných , aby netrpl wtrem , a nebyl jíiu

wywrácen, protože listí jeho poskytují jemu obšírný powrch. Když
kwty se rozwfjejí, už odnože wystelují, které pak dokazují stwol

starý, zahynulý nebo useknutý ; jestli jicii ale wíce, zbytené se

uíznau a zasadí, ímž rostlina se roznmožuje. Odnože po 3 m-
sicech už owoce mají. Wubec dáwá jeden kmen bananowý 30—40
liber owoce, neídko i 60—80 liber, a protože po useknutí starého

stwolu z koene do roka ješt 3 stwoly plodonosné wyi)auští, mže
jediný koen bananowý coroCn 1—1 '/j centu ovioce jjoskjtnauti.
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8p{sowatcl6 se donmíwují, íq z listí té rostlin; AJam a Rwa
dPIali si swj odw ; jínC líí, že oni jedením toíio owoce prolieSiii

se proti pikázání božímu. Jiní zase mají owoce to zu lirozen,

jejž pinesli ze zaslíbené zem nalezené. Useknutým stwolem krmí
dob}tek domárí jako slony, skot, braw, a t, d,, a ielikuž tu píce

dlaulio swíži zstáwá, beran ji na cesty moské. Hebrejsky slowo
duiíaiin., ecky fyxiliiiion, jiortugalsky pncocirn^ anglicky Ihe platíme

tre, SwéJsky tftní fcrbutin trajct^ žaponsky baso, (ínsky paquo,

koqgickY quihna- aquiliha, bengalsky quflli, žáwsky pisnni/, které

jménu I Nmci a jiní pijali, malabarsky bála, z oliož i l^lioiowa

pala po(bodí, ceylonsky kokclliaha, giiinejsky banán, jejž mnuzí jiní

núrodowé pijali, a Francauzowé banniver udali ; etliiopsky inuinyn,

egyptsky mnuz, dle Avicenny mu:ii/, z uUož latinské Mm*«, w Ame-
rice pnéquoveeu a d.

B* plinoklasij. M. Troglodylarum Lin. M. iirano-

Bcopus ÍUimpk 5. /. Gl. >V celku podobá se pedešlém,
krom ic klas jest pímý a že laulce padají. — Ma
Mulukách, w lesech jakož i \v Americe a ladii západní,

wbec sá^cná»

Užitek jeho jest jako pedeSlýcIi. Owooe jelio jedí BWÍžf nebo
rozdOn pistrojené ; též d£lají z nuho wíno. Když Uorko, rozstláwa-

}í sobu listí HWÍží. Auroda jeho wíce nežli stokrát toliká co obilí.

Wlekazowé (Termes) hubí rostlinu a uwoce její. Do Indie západní
byl z Qstrowuw kanárských r. 1510 pesazen.

/?. hnídij. M. niaculata Jíuq. schocub. t. 'iiC. Po»
doba se pedešlým: klas nachýlený; kwí-ly samí pa»

dawc: taulcc wejité, liipaunké, obak hndé; owoce
podluhowalé, skoro 3pak*n('>, nepatrn 3boné) žlulé^

hnédé skwrnaté. — Na oslrow «w. Maurico.

B. rtllutiuj. M. rosacea ./«r//. sohomb. (. 4 4ó. Též
pedešlým podobný; klas nachýlený; kwély samci pa-

dawc; taulcc clipliné, na konci nejtupjší, zaokrauhlo-

tié, un lialowé, u wnil krwawé; owoce podluhowalé,

^palcné, nepatrné 3boné, zelené. ^— S pedešlým.
B. nádfumij. I\I. superba Hu.ib. Klas nachýlený ;

laulce «Uilé, srditowejiié, ostré ; owoce pgdluhowalé,
oblé. — W lodii tvýtliodní,

fí. hoHcolistý- M. Ualbisiana CoUa, Klas nachýlený,

na konci listnatý ; kwly .<iamí scdawé ; owoce zelené,

s boky mnohými nestejnými. — Na Amboínó.
B. dolnoUstif. M. Hertcroniana Colla. íM. Berlerii

Sprtnif. Klas nachýlený, dole listnaiý, na konci laule-'

natý ; kwly sami padawiS ; owocu obwcjité, 3boné,
-!^ Na Molukách.

Wnieliké tyto nwedené rody nesau owore liboi butné ; owoce
pcdposlednílin obyfejn se suli a k lékaíkem nin^eliim potebuj*.

0. laHOWij, M- textilie S. ab Ktvnb, Owoce není jedlé ; %
poiew dobjíwají zpúaob kooopí tnanllikijm iti awnckým naznaoúho ,
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jež nyní už wywáiojí a k roben( pPcdobrých laa lodnítli potebují.
— Na Molukidi.

íB. abysinshif, M. linsele GincL Enscte Brue voy.

h. t. 8. 9. Stakh. exir. o/\ Brace t. 2. l^odlé obrazu
Brucetn podaného dozajista sem do toho pokolení ná-

leží. Koen inreasalý ; slwol z pošew swinutýcli složeny ;

listy sedawé elipliííné, \v»»liké ; konec klasu nahý 5 okwe-
tí dwojpyské: pysku hoeního pedlauhého, úzkého,
doleního krátkého, 3laloného s jazýkem ; tyinek G

s nitkatni širokými, jichž dolení krátká s prašníkein za-

krsaiým ; malwice li/^" diauhé, 1" tlusté, o 1 pecce bo-

bowité, hndé a semena malého, vvylilížejí po barwé jako

zhnilielá broskew, jsau nikke, wodnate, nechutné, aniž

se nejedí. — W Abysinii na místech nízkých bahnitých.

Stwol jeho newyniírá coroí-.n jako ostatních hanina ; celý se

mfiže jísti a uwaFen byw má cliuf jako cerstwý pšeniný chléh. K
tomu cíli uízne se nad sainýni koenni, zelená slupka se oškrábe

až na l)ílý díl, který pak jako epa uwaeny, mlékem a máslem po-

litý se jí a i)oskytuie potrawu leiikau, zdrawau. VVe wlasti swi; je.«t

welini diiležit, jsa jedinau potrawau, potože tam neroste nižádnú

obilí.

Rawenala. Rawenala. Ravtenalb.

TaulfíC spolený, mnohokwetý; taulec ástený,
Slupenný. Okwtí pedlauhé, idílné : ušet do'^"' mno-
hem širší, baíiatý. Tyinek 6 pedlauhých. VVajenik
podokwéní. Cnlka jediná; blizny 3 o 2 zubech skli-

lnných. Tobolka oboná, Spauzdrá, na konci Schlopná.
Semena mnohá w míšku zawená.

R. ozdobná, \\. tnadagascariensis. Sonn. voy. 2. /.

124— 126. Lnm. t. 222. Jacq. schoenb. 93. Urania spe-
ciosa fFilld. Voa foutsi. Kmen anebo radji stwol dost
wysoký, nejjednodušší, plný bradawic ili radji šrá-
invv po opadalých listech, ukonený košem ze mnoha
(asi 30) listvv, dwojad jakoby wjí rozpostavvených,
bananowým podobných, mnohem ale delších a tlust-

ších, príeliptiných, tupých, dole zmlka srditowyíz-
nutých ; apíky 2' diauhé; z rozdílných úžlabíek wy-
nikají asi \ stopky, na nichž kwty i plody \vjíov\it
jsau rozpostaweny ; tauloc spolený jest twrd, dužnat,
petlust a zahaluje asi 10— 12 kwt, jichž každý n)á

laulec obzvvláštní, rozpoltný na laloky 2 diauhé, ostré,

stálé; okwtí 7— 8" diauhé, bílé, až k wajeníku roz-

dlené na lupeny 4, úzké, žlabowité, dolení tlustší ob-
sahuje audy rozplcmeúowací j tyinky nitek kožowiiých.
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tuhých, dole málo ilustSích, asi
'" dlauhých ; wajcník

podokwí*l'ní ; nólka zdélí tyinek, luhá, hranatá, bráz-

duwaná ; hliziia tlustá; tobolka tlustá, podluhowalá, 3-

boná, 3pau/.drá, na konci temi chlopnmi se otwira-

jicí ; semena wejcowitá, ernawá \v misku pékn mo-
drém. — (Na místech l)ahnil} ch po Madagaskaru ostrowu»

PoSwy listowé wžilycky jsau plny wody cist a íerstwé, po-

cliodící od rosy codennC na welikych listech se srážející a w pos-

wúcli se nasliroiiia/.iijící. Pocestní potebují pošwii napiclinaiUi

nebo n3Í2oauti, aby swau žíze uhasili. Proto slowe ten strom

we 8wé wlasti pnutuickiim (Arbre du voyageur). Tamtéž dlají 7.

iiiauky semeauwé a mléka kaši, z modrého semenowého uiíšku olej.

BiHAJ. Hrliconia. IIrliconie.

Kwty na klasech taulcem spoleným a ástený-
mi opatených. Okw»ií hluboce rozdlené na 2 díly,

jichž hoení o 3 lalocích, s jioboními 2 užšími a pi-
loženými na hbet |)rosledníh() žlabowitého, dolení díl

žlabowitý, jednoduchý. Tyinek G, jichž jedna kratší

liluchá t. bez prašníku. Wajcnik podokwnf ; nlku
jednoduchá, ukonená bliznau kiivau. Tobolka 3boná,
o i pau/.drách Isemenných.

/i, (upalislij. II. caribaca Tmuu Hihai Plum. ic. 50.

Hylina na pohled podobá se do konce néjake'mu banánu ;

lodyha 12' wysokú, píu)á, od dola na horu a2 do 5'

wýšky pikrytá pošwami, zcela se objímajlcíníi, ím
nabýwá llaušky stelinowé; každá pošvva na k(»nci od-
sláwajíc od lodyhy nese list asi (>' dlauhý, l' široký w
celé délce, na konci a dole zaokrauhlený ; klas kone-
ný, 2' dlauhý, pkn barewný, složený asi ze J2 taul-

cúw dwojadých, ernných, za jichžto každým ada
kuétuvv pímých, welikych, salránow! žlutých; tobolka

dužnatá, erwcn a fcrnaw! peestá; semena podluho*
watá, swraskalá, na semenici slaupowilú, prostedni. —
W lesech wlhkých na Anlilúch.

Negrowf kryjí listím swé knlrrc. Kreolowé a Galibowé w
Gnianu dlají z listí kotce na sw^cli lunech, uby ped dellm a au-

pekem slunutn5m byli ocliránni.

D, ostrolislíi. II. WhMSwartz.}\.\n\n\\\'\sJarq. Sfhonih,

t. 48. 40. Musa Bihai íah. W/.czcním a wýškau docela

podobný pedešlému; liší se ale listeny d<»le a na

konri ostrými. — ^'a místech mokrých po wršícli

Ameriky horké.

Listy licbki^ a iiladké Mauží na místo ubrusúw u lerwitAw • k
zaobalowní rozdíin5cli wCcí.
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ád 208,

DOSNOWITÉ. CJNXylCEAE.

Kalich s wajcníkcm srostl}-, kraje Sdílného, Ro-r

runa na tré klaná nebo Sdílná: plátkw obyejn stej-

ných. Wcncc 3-r- mnohodílný: uštvv nestejných, je-

dnoho (mednikij) odslálého, asto wtšího, celého nebo
lalonatého. Tyinka I, nejdoleji na wénci pripewnuá :

nitka obyejn rozšíená, pláikowitá
;
prašník Ipauzdrý,

na konci nebo po stran na nitce pipevvaný, délnau
trbinau pukající. Žláza (tyinka zakrsalá) obak dole

na nlce, obó nkdy srostlé, nkdy žádné. Wajeník 3'

pauzdrý, ídko J pauzdrý : pauzdcr i— lunohowajených.
nlky 2, tlustaunké nebo plátkowit rozšíené: blizny

konené a ztlustlé nebo pobon pukající. Tobolka
Gpauzdrá, skrze chlopní pukající, 3chlopná, 3— mno-
lioscmenná, poídku malwice Iseinenná. Semeno bílku

maunatého uebo rohowitého. Kel rowný nebo kiwý,
w hlubince bílkowé umístný bez pytlíku, koínek z

bílku malíkonjící, hned u pupu položený.
Byliny koena plaziwnlio, Imstoinrcasatélio, lodyliy jednoduché

peho wtewnaté. Listy stídawé, jednoduché, celé, rownoliužn že-
hernaté, na apíku poSwiwém. KwSty obojaké, nepravsidelné na
jvlasech, lirozntch nebo latárli úžlabftkowjch anebo konenjch, taul-:

ci astecnviiii opatenycii bez spolefnélio.

3ein milení asi 12.') rodtiw (w (3 pokoleních), rostaurch toliko

mezi obratníkonia a blízko jicli, nejwfce w Americe, w Asii a Africe

^nuqlieiK ménC. Oddenek boiiatý na škrob nemá koeonosti.

Marakta. Maranta. Marantr,

Kalich kraje Sdílného. Koruna krajo 3dílného,

ustw stejných. Wnec mcdníku na dwé klaného, a

uštw poboních menších. Nitka plátkowitá, -idílná :

uštu jednoh(í prašník nesauciho, druhélio nlku zao-
balujícího. Wajeník Ipauzdrý. Cnlka dužnatá, háko«

wk zkiwená ; blizna príSboná, prohlubená. Malwice
píwyschlá, Isemenná.

M. tíinowitd. M. arundinacea Plum.ic. 10. Lin. Lam-
t, 1. /". 1. Ihdout. til. 1. óT. Koen oddenku rowno-
wážného, dlauhélio, co prst tlustého, píwálcowilého,

klaubnatého, bílélio, wypauštjícíbo mnoho mrcasw
dlauhých, bílých, tuhých, postrann pazaušky po zemi

plaziwé a wzliru lodyhu pVímau, 2—4' wysokau, uzlat

klaubnatau, ohyejnS od dola rozsochanau, pýíko-
wanauj lánky dolení pQswau zastené; Ušty weji>»



148S

topodlaulilé, zakonila, obak autU', p}Mló, dolenf na

pošwácli apíkal»5, hoení sedawé; k\vt'iy po 2 na kon-
ci wtwick 1" dlaulié ; kalich trubky prckrálkó, iiš/xv

kopinaiých, ostrých, zelených? koruna \vchni autlá, bíhM
trubky nakiwcné, dole bichaté: ušlfiw píistejných, wej*

ilopodlauhlých ; wncc bily, wtší koruny : mcdníku
oba ušty zaokrauhlené, dole nchelnaté; plod 3boný»
elipsowitý, -I" dlauhý; semeno hnédé, lesklé. — \V In-

dii západní a Americe horké. Kwle w lipnu a srpnu. '^-t

Oddenek sw(ží jest ostrý, takže kaiisiín piisohi silné slint/inf,

a rozmakán a na kfiži piložen ji zprii7.ii]e ,* potrelmjí jej co ai>
inliwý lék proti otráwcní oworein iiianrineluw)iii, ol)Z\vláSl(~ proti

otráweni 7.piisol>enéiim sípaiiii nilékt-in niancinel<>w)tii na|)ii.šlnNini.

Též olisaiiuje weliké niiiužstwí skrolni, jt-jž d()li\\vaj(, do olxliodii

pusftajt a jiiH-nnjí Arrow-root (p«> ani^lirku), j^-nž pro sylíwost a zá*

žiwnost asto Co diettickj prostedek od iékaiiw sle i)ed|)isiije

;

welau wodau neproinfiuje se w maz.

3/. indskd. M. indica Tilís. Mart. cent, t. 39.

Ihyn. í). /. 20. Canna indica Slonn. t. /. I4í). Podobá
se pedešlé. Pa/.aušky Ic/.au pod zenií, jsau dlauhé,

wálcowilé, šupinami trojúhlýnii pokryté j lodyha 3' wy»
sokii: listy lysé, wejitokopinrité : lály bwné, konené,
složené z kwtúw bílých; kalich uštw poddutych, ko-
pinatých, ostrých; trubka korunowá delší kalichu, o*
blaukovvit prohnutá, dole bíichalá ; uštúvv 3 Wnj.šiht
stejných, wejuiiých, zakoncilých, 2 wnitních mnohem
wlšich, wejitýcli, stejných ; nitka 2laloná ; nlka s

korunau slepená; plod wejcowitý, [ilritrojboný, nejoby-
ejnji Isemenný" — W Indii wýchodni, odkud pené*
hena do Ameriky, kdežto u wclikcm množstwí se sází,

Kwtc w lipnu a srpnu. if.

Když lodyha nsctila, wyknpúwajf se koeny ticlio radji pn*
CanSkjr podzemní, které waené Juan dobrau polrawau a sytau. N<'j-

Koameniti-jSí užitek ale dáwú Škrob z koene dobytý, zdrawý a

zporý. 1'wléwka j. nelio udlaná obzwláSt pro dt^ ne hodí, též d-
lili z nlio i jiná jídla. Lékaowé jej pedpisují jako píedcSlý. Do-
býwají ale ten íkrob xtrauliajíre koen we wod?, ji* roZmíí-lianau

procesují plátnem, z níž pak pomalu nsazuje ne ikrob blostný ja'

ko nej|iknejší uiuuka. Otruby zwacoé slauží ke krmení drbeže a
prasat.

Aí. lUawntd, M. Allouya Jara. frn^. /. "I. Curcu-
ma amcricana ímiii. Allouya. Podobá se pedešlým. Ko-
en wejcowiiohlizowitý, neostrý ; lodyha 2—o wysoká

;

listy wcjéitokopin ité, apikaté ; klas wejcowitý, slrbau-

lowitý. konený, zwicí slcpiiho wejcc, slopeOnatý, lau-

lenalý. — Ma Marlinice, Domingu. 'H-.

Koen též dáw& ilkrob podobný.
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PodCeSolka. Calathba.

Kalich obklíený mnohými lupeny stechowitými,
Pilupenný. Koruna Sdílná, osH;i. Wenec na dwé klaný,

tupj. Tyinka 1, prašník poboní na nhce plátkowité.

Pestík plátkowilý. Blizna oboná. Tobolka 3pauzdrá,
podokvvní. Semena 3, pílyrboná.

P. ilutá* C. lutea Spreng. Mnranla lutea Jacq. rar.

t, 20. Cachibu Jacq. frag. t. 69. 70. Listy 2' dlauhe',

široké, wejitokopinaté, jínalé, se žilau naryíiawlau

;

fapíky koenowé 4— ó' dlauhé , dole pošwiwé » slwol

me/i listy wyniklý, 9— 10' wysoký, oblý, na konci je-

den anebo druhý list nejwlší nesaucí; klasy 2— 3. na
konci šiškowité, hnda narysawlé ; kwty ojedinlé,
drobné; plod 3pauzdrý, 3semenný; semena podluhowalá,
bélavvá. — [Na místech lesnatých, wlhkých, podlé ek
w Novvé Grenadé. Kwte vv erwnu až do záí. "4-.

Pocestní po Andúrii kryjí bandy Jistfin té rostliny, kteréž

iniiže 10 Iiodiu chrániti ped deštm, jsa na rubu potaženo jakýmisi

otrubami. Tento powlek, jak se zdá pryskyicowitý, se odškrabuje

a proti tžkostem strojw moíiowýcli potebuje.

Dosna. Canka. Bli;menrohr.

Kalich kraje Sdílného. Koruna okraje Sdílného,

stejnoušefného. Wnec s medníkem celým anebo jenom
wykrojeným, asto podchh'pnutým. Tyinka (, plátko-

wilá, plochá, nesauci po stran pod koncem prašník

toliko dolejškem pirostlý. Tobolka 3pauzdrá, Schlopná.

Semena mnohá, kulowatá.

/). obecná. C. indica L.in, Red. lil. t. 201 . Cannaco-
rus Ramph 5. t. 7J. /. 2. Katu Bála Rheed II. /. 43.

Cewník. Koen hlízowitý, mnohomrcasý; lodyha 4— .'/

wysoká, pímá, jednoduchá; listy dwojadé, wejitoko-
pinaté, 1' dlaflhé, 4" široké, nejostejší, rownobéžn a

oblaukowit žebernaté, nejlysejší ; hrozen konený, je-

dnoduchý, pímý, mnohokwétý ; osa ili Iáp ostrotroj-

hraný, nejlysejší ; taulce okrauhlowejilé nebo wejité,

tupjší; kwtv dwojaine', jeden sedawý, druhý králce

slopenatý; wajeník podluhowatý, mkkoostnaiý; ka-

lich uštw podlauhlokopinaiých, ostrých, wajeníku del-

ších; koruna plálkw kopinatých, mnohokrát delších

nežli uštv kalichowé, ostrých ; wénec delší nežli koruna

jakoby 2pyský : pysku hoeního Sdílného s ušty ko-

pinatými, pímýuii, bled erwenými, prostedním ko-

pinatým, zakonitým, poboním kopisnatoárkowltýma.
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ostrýma, pysku doleního tupého, na kdnci na dw<» klané-

ho, pak pod\vinul«''ho ; lobolk.i zwící liskowého oechu;
tup .{hraná, éerwenakvvnii oslnv porosila, Schhipná,

3pauzdrá; semena kuh^watú, erná, lesklá. — W obojí

Indii. Kwte w erwnu až do záí. "4.

U ii.ís obyejná w /.aliradúch. W Indii zá|)adní zaobalují

pryskjici eiemi do jejího listw.

D. iliifá. C. lutea Aif. C. indicn /?. lutea JrUld,

Arundo indica ílorida M<)n.\-.'Á. s. 8./. 1 4-
y"

í). Jmnún
podobá se prcdc.šle'ínu, liší se ale lisiím wejitopodlau-

klým, ostrým, žebernatým, hlawn korunau u.šlúw o*

slraunkveh a wncem žlutým, pysku Fioeního 2dílného a

pysku doleního žlutého, crwen áreko\vane'ho. — W
Indií wýchodní.

/;. Ininadi. C. paniculata R. ct Paw fl. \. t. I. Li-

sty wejitopodlauhlé, na rubu winalé, siVíbrné ; koruna
delií wnce u(írvvenlio. — W Peruwii. "4-.

D. inkolittd C. anguslifolia Lin. Alabara s Paciva-

ra Piso í. '213. Jest nižší dosny obecné a rozezná-

wá se hlawn hstíut kopinatým, rapikatým, žebernatým.
— W Braši li i.

Tfcli tí roJuw jakož i 1). Inlnc (C. speciosa Rose.) koeny
lilí/.owit<^ \vi* wlusli se jedí. Semena tch a jiných rodíiw zase po-
skytují barwti iiknaii oachowau, ne<tálati ale.

KLriiicB. Thalia. Tiiamr.

Kalich kraje pemalého, Odílného. Koruna .idilnH:

ušlinv podlaulilých, erahaivch, odsláwajicirh. VVénec 3-

dílný, lípysk v : pysku hoeniho í2dílného, menšiht), pí-
odstálého, doleního (mcdníku) kopínaléhu, zakonileho,
poddutéjio. Tyinka 1 : nitKa šídlowiiá, z mcdníku wv-
niklá ; prašník kyjnwílý. (znlka niowiiá, ohnutá. Hlizna

llslowitá, wehnul. Oech podluhowalý, hrbatý, lpauz«
drý. Semeno I.

A'. koUnatá* T. gcnículata Lm. íloltb. coll. hav. 2. /.

'2. Maranta geniculata ImviI. \' /• ^. (^ortusa arundína-
cea Plutn. ic. 108. /*. 1. Aguli gucpo—obi Mnrc<:. (. .33.

Koen mnoholetý, blawý, pctlustý. wypauští lodyhu (J— 7'

wysokau, pímau, Ivsau, oblau, ncjjcdno Jiišši ; listy sti*

dawé. apíkalc, wcjitopodlauhlc, dole písrdíie', lysé,

nejcelejší, zakonilé, husté rounobžn žehern.ti ; .i-

piky oblé, klauhnaté, dole rozšíené w poš\v\. \\

Americe jižné.

Ameriané dSlají r. lodyh íTipiStP k zahfjrní zwe. Sfáwn z
rostliny potebují pfoti otr.'iwrnf.
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MKZARtjSKA. PlIRYXIUM. WASSRRtNOWEB.

Kalich kraje Sdílného. Koruna truhky dlaulu%

kraje 3dílnélio« Wnec idílný, pirostl)' w ušlí irubkv
korunowé. TY<;inka í, nitka niowitá (ncpiálkowitá),

pekrálká, ohnutá. Blizna nálewkovvitú. Tobolka o 3

pauzdrách, obsahujících po semenu w misku ocbablém,
M, sochala. P. dichotomum fíoxh. Riiuiph 4. /. 7.

Ke ozdobný, 3— G' wysoký, na palec tlustý, rozsochaný
z koene díewnatého, wtewnatého ; listy králkoapikaté,

srdité, 4— 8' dlauhé; kwty konené na dlauhých hro-

znech, bílé, po dwau za každým taulcem plewowiiym

:

ušiv korunowé podwinuté, wncowé píme ; tobolka

zwící tešn; semeno kulowaté, w dužninu wyschlé. —

•

W Indii wýchodní podlé Icsw. If •

lánky wtwowé jsaii dlaulic a nai)lnCné b/lým denin juko

sítina; rozstipané slaiiž k pletení kosuw. Do list zaolialtij owo-
ce a jiné wci. Kdo kausky jich pi sob nosí, jest prý ped kroko-

délem jist.

M. hlatvatd, P, Capitatum JFilld. Phvllodes place-

taria Loiir. Pontederia ovata /L/«. Naru kila Rhccd. 11. /.

3+. Koen mnoholetý, hlízowilý, nircasalý, plaziwý ; lo-

dyha žádná; listy koenowé, wejitopodlauhlé, ostré,

nejcelejší, ploché, úkosn brázdowané, lysé, kožowité

;

apíky oblé, nejpímjší, nejstejnjší, lesklé, odstálé
;

stwol óstewíný; kwty bílé, shlauené we strbaul po-

lokulowatý, pod prostedkem st^olu wyníklý s taulcem

wšeobecným 2lupenným a ástenými mnoho kwt
zahalujícími; tobolka lup 3boná, lsemenná< — W
Malabaru, Koinín a ín na místech stinných, wih-

kých. H-
Listy slauz k zaobalowánf jídel, hlawn kolá, w nichž se i

pekan, protože tak nabýwají laliodnosti. Listy nerozwité kindaa

do Iflm rýžowého nebo cukru w trojuúsobnéui uinožstwí wody roz-

pnstného, chtjíce míti ocet«

ád. 209.

ZÁZWOROWITÉ. AMOMEAÉ.

Kalich trubky dole s wajeníkem srostlé, na hoe
prosté, celé nebo po jedné stran rozštípené; kraje

3zubého nebo na tré klaného. Koruna Irubkowilá: kraje

dleného na 3 ušly pístejné nebo nestejné. Wnec 3-

dílný: uštvi prostedního, welikého 2 poboních, pema-
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lých, nebo lliipcnný, ušlAvv poboních pomctalých,
tenlo 'lupen wncowv (medník) plochý nebo prohlube},
cely nebo 2—3laloný. Tyinka 1, z ústí korunowóho
naproti medníku wyniklú: nitka niowitá, árkowilá, xláb"

kowiiá nebo pláikowit rozšíená, asto nad prašník
prodlaužená protažkem celým anebo lalonatým

; praš*

nik 2pauzdrý, na dél pukající. Žlázy 2 (tyinky zakrníé)
wodlr zpodku njkowého, nkdy srostlé, nékdy iádné.
VVajenik 3pauzdrý, íídko 2-^ Ipaiizdrý : pau/dra mno»
howajená, ídko Iwajená; nlka niowitá, mezi pauz*
dra pra.šnikovvá wložená ; blizna ztlustlá, obyejn ná-
lewkowit prolilubená. Plod: tobolka 3pauzdrá, skrze
' hlopn pukající, 3chlopná, ninohoscmenná, poídku
zbobulelá, 2— Lpauzdrá, 2— Isemenná. Semena bílku

niaunaiého. Kel rowný, osowý, obklíený pytlíkem i

konec koínkowý nahý, nad bílkem njící a pupu sko-
ro se dotýkající.

Byliny, koene plaziwého nho lilíutélio, lodyhy jednoduché,
asto welmi zkrácené. Listy Btfdawé, jednodiiclié, nejcelejší, rowno->

bžne žehernaté ; apíky poswíwé. KwCty ohujaké, neprawidelné, na
klasech konených nebo koenow5ch, na liroznech, poHdku na latách
a taiilceni wšeoliecn^m a JíasteCnyiní.

Doxawad znajf asi 2J0 roJiw (w 15—20 pokoleních), jichž

nejwlSÍ innožstwí roste w Asii iiieziotjratnfkowé, niensí w Americe
a nejiuenSí w Africe a na Nowéin Hollatidii mezi oltratníkoma. Jm-
ním podohají se dosnowitým, Ii5í se ale prasnfkem ^pauzdrým,
klem w míSku zawen^m a koonnjrn prwkem (silicí) w nati a aeme*
no, hlawnC ale w oddenku koeoowéin.

Galarga. Karmpfc.ria. KámpperIb.

Kalich trubky dlauhé, po jedné stran rozštipcné«

Koruna trubky dlauhé, tenké, kraje rozdleného na u-

sty ti. Wénec Ilupcnný, celý. (Vilka plátkowitá, nad
prašník prodlaužená, na konci 2laloná. nlka nio'
witá ; l)tizna hlawowitú. Tobolka kulowatá.

G. welikd. K. Galanga L>í. cli/f. 2. (, 3. Latn. 1. I.

/, 1. Hol. majf. i. 8S0. Soncharus thimph ó. /. 60. /. 2.

Wanbom Kacmpf. t. 002. Kastjula kclengu fíhred. 11. /.

41. Po listech podobá se jitrocel štirokému. Koen
mnoholetý, složený ze hlíz dužnatých, blawvch, i—
.V dlauhých, zázworem zapáchajících, píjemn, koen-
n, horce a zahokic chutnajících ; listy toliko kofcnowé,
scdawé, wcjilé, zaokrauhlé, tlusté, ctužnaté. ukonené
hrotcni pudhnutým *, z koene wyniká nkolik kwtiW
erweuých, jrjicliz plátky a woec pauhým dutknulíiii

Oi
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550 irímjí a zapSclinjí jako kofcn. — W Indii wýcliodní,

sama od sebe i sázená. Kwte w kwtnu a erwnii. "f.
Listy jedf co waiwo, a koen w lékastwí potebují k piizrn í

mot-e a potu ; též piJúwá se do betely a wonawek.

(i. kulatá. K. rotunda /^m. Blak. t. ÍÍ99. Lam. 1. 1.

/. 2. Bot. viag. t. 920. M.ilan kua Rlucd. 11. /. 9. Koen
sestáwá ze hlíz wejcovvit)cli, zakulalC-lych, hladkých,
nircasalých, ní'kdy dwojainých, wn popelavvych, u

wnit bílých; listy koenowé 7—8" dlauhé, kopinaló, o-

slré, dole wespolek se objímající, jsaucí dole zaužcnó
w apík pošewnalý; kwety wynikají z taulce koienovvé-

ho, na dwé klaného; koruna a wí^ncc modré, nt*Kfiv pe-

esté riižow, nachowé a ble , líbezn asi llalkami

zapáchající. — W Indii wýchodní a Ceyionu. Kwle \v

dubnu a kwtnu. "H-.

W nkterých konPinácIí zadláwají hlízy mladé do cukru; do-

SpSlé potebují jako zázwor. S obccnau wndau peka|)á\vané dúwalv

silici hustau, tžkau, brzo w kafr fuhnaucí, jenž prý w>borný proti

usrknutí jedowatých liailw. Koen jakož i nat weliiii wonné pote-
bují prý ke línání na pot, posilíowání žalúdka, proti dáwení a pro

rychlejší obíhání krwe. PráSek se Šisworcowýin, skoicowýni a cu-

krowýni šmfclianý nžíwajf proti hlistáni a kurdjiiin.

G. welikolisfá, K. longa Jacq. schocnb. 2. 1. 317.

Redoiit. lil 1. t. 49. Koen složený z ó— 6 hlíz po-

dluhowalých, tlustých, dužnatých; listy koenowé na

apiku rozšíeném w pošvvu a tau se ob|ímající, weli-

ké, wejitopodlauhlé, ostraunké, na rubu erwcné ;

kwéty líbezn wonící, koenowé, po .5— 7 spojené w
swazek, jeden po druhém rozwíjejicí se ; laulec crwona-
wý ; okraj koruny a wnce pkn bílý, na konci pona-

erwenalý. — W Indii wýchodní.
PdeSlé isauc vvehni podobná taktéž se potebuje.

G. tvcjcowilá. K. ovála Bose. G. pandurala tioah'

Curcuma rotunda Lin. Bhccd, 11. /. 10. Bumph 5. t. 60.

f. 1. Hlízy zázworowým podobné, 1" tlusté, na pr-
ezu (ika/-ující kruhy žluté a erwené, siln chutnající a

zapáchající, slahji wšak nežli galangv kulaté, sladké,

jsau wšak i spolu zahoklé j mrcasy silné, dnlii wisící

jako klíce na emenu ; listiiw 4— 5 kocnowých, h" dlau-

hých, 2" širokých, wejitých, ostrých, apikatých, s ne-

mnohými žebry, po -í msícech wadnaucích ; stwol V ne-

pewyšuje a podporuje 6— 7 kwtinv bílých, dole er-
wených, za 2— li dni wadnaucích ; tobolka zbobulelá niá-

lokclv zraje. — W Indii wýchodní, obzwlášl na Sumate,
na Žáw a Baleye w zahradách obyejn se sází.

Hlízy potebují ku koenní jídel ; též w lékárnách ewrop-
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SkVcIí je niívT;i)( a jinpniijí radix Curcnimír roliinilac, ježto sla!)5í

jauu nežli kurkuina dlaiihá.

KURKUMA. CURCUUA. KuRKME.

Kalich krátce Irubkowitý, 3zubý. Koruna kraje 'i'-

dílného, prídwojpvského. Wncc Sclilný : u.stu prosted-

ního wliího, odslálého. Tyinka nitky plátkowilé, kyia-

i, na konci 3Ialoné : lah^kú prosí cdniho ncsaucího

jjrašník dwojoslruhý. CnMka niCo;vitá ; blizna krátká.

Tokolka Jpauzdrá, Schlopná, mnohosemenná. Semena
\v míákn.

K. (llaahd* C longaXm. Blak, í. 306. C. domeslica

liímiph h. t. 67. Ammomuni Ciircunia Jac(f. h* vind. 3.

f. 4. TraU. arch. í. 201. Bla/c, t. 390. PUnk t. \. DUs-
hl. 1. /. li. /Art^. I* 131. 132. Koen oddcnku hU'/,o-

vvatélío, zázworowému podobného, na welvve ale delší

ki au/.kovvanc, skoro wálcowiié rozdleného, u wnit tma*

w porna ranouého a porostlého mrcasy ukonenýn)i
jedn.ik bainboly bílými, wcjoowiiyini; listy kocnowé
na apících tllauhých, pošeunalých podlaiihlokopinaté,

obak zakonuilé, lysé, lesklé, obak zelené, bezcskwrnéí
klas na stvvolu z prostedku mezi listím wyniklm, král*

l;«'ni, p().še«natém a apíky obklíeném wálcowitý,
1 j' dlauhý ; listeny kopisowitopodlauhlé, ostré, nahoe
piípodhnutéi bílé, na konci nabrunúlnlc ; kwty /.liita*

u bílé 8 mcdníkem ilulym. — \V Indii wýchodní,
kdežto jakož i \v ín a Hoiníne u welikém množ*
hlai st; sází. K\ví'lc w srpnu. "4-.

Hlízy ji-jí oblé, kraiixkowané, wní: z linila fcrwcnf Šedé,
n wiiitr poiiinraDowé, zžíparhit a clinti 767wori)w5' '• slowaii w oIh

ciiJii knrkuina iHnultá nf\io zAzwor žlulij, inlnin itutskij. We wtasti

putiijí cu koení a lék ; ii n.'is na místo itarrúnii k žlutt-nf nk-
r)cli jídel, liluwn ale k iiarwiií pro liarwiiui žliitaii pryskyíico-
<tau, je2 dlowe kurkiimiun (Ciircuiiiin). Z IkiiiiIioIiV bíljidi na
rrascili wisfririi dfiliW:ij( jako r. inarnnt wflini jciiin^, ,skroI», 'jenž

.fir, tikhiir n<'l)o koná n« zowr, a UPpochylmC co prawý arow-root
ilo Kwr(»i>y picliá/.f.

A', htlokofiinn. (".. Icucorrhiza fíaxh. Hlízy dlani-

l»', prodlaiižcné, u •.vnit rusé; listv .široce kopinnté

;

klasy kron) prosledka mc/i listím \vynikh>, chudokw*-
té

i upryna zdélí klasu. — W Indii uýchodni.
A'. íizkolisiá. il- an{;usiiíolía lioxb. Hlízy a bantbu*

Iv pndjiihowaté ; listy kopinalé ; kla.s jako u pede&lé*
ho wy nikly ? listeny bartvené, kratší kwlu. — W Indii

w^nhotlni.
Z i> I obaudwau rodúw dob^wají »krob jeiuoý, jako b

ktirkiiiiiy (II

t. 9 i*
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K. zerumbet. C. Zerumbet Roxb. t. 201. DilsstUL

8. t. 1. Ammomum Zedoaría Lnu Kua Blued. II. /. 7

Hlízy dlanité, u wnil naskrze rusé, mnoholclé, na pí
dlauhé, a na 2" tlusté, rozwtwené, koenne hoké a

ostré; listy apíkaté, široce kopinaté, na '1' dlaulié, na 2
dlan široké, obak ztenené, pod pošwami príliedwábnalé,

na líci a na rubu podlé žíly obak merbau brunátnau pe-
esté ; stwol kronié stedu wyniklý, li/j' wysok), obklí-

ený šupinami pošwowitýnii, dlauhýnii, u prosted /bi-

tými, nahoe erwenýnii a modrými, wonnynii; kwélv
w klas nablauené a chránné listeny jich delšími, zwon-
kowité, žluté a bílé, wonné ; tobolka kulowaiá s nemno-
hým semenem. — W Indii wýchodní. Kwete w dubnu
a kwinu. '4-.

Koen toho rodu slowe citwnrow»j tHauhý (radix Z(>doariae Ion-

gae) a jiudá se nžíwal w lékarstwí, jakož po dnes we wlasti, kdež-
to z nho dobýwají škrob na kaši.

K. cilwar. C. Zedoaria Roxb. C aromatica Salish.

par. t. 9(5. f. 4. Podobá se welmi pedešlé. Koen
dlanílyS u wnil žlutý; listy 2' dlauhé, širokokopinaié,

sédawé, na rubu hedwábnaté, jednobarewné ? stwol 'á'

wysoký, krom stedu wyniklý, obklíený šupinami bru*
nátnými ; klas 1' dlauhý ; kwty delší listenw, pkné,
weliké, wonné, po kraji wnšném riižowé, po wnilnim
žlulé, —W Indii wýchodní, na pewnin, po ostrowecli,

též i w Cíne. Kwte díwe listw w dubnu a kwtnu '^.

Koen slowe cHivrtrooi'/ knlntfi (Zedoaria rntiimla) a potebo-
wal so jindá u nás w lékarstwí; we wlasti sXovie jaclwar a slauží lé-

kem a kadidlem.

Zázwor. Zingidkr I^^.^vKR.

Kalich trubkowitý, po jedné stran na dél rozšti'

peoý. Koruna kraje Sdílného, 2pvského. Wnec Ipv-
ský, Slaloný. Tyinka nitky nad prašník bezoslruhý
na zpbob ržku kiwého prodlaužené. Cnlka niowiiá,
tyCinkau zaohalená ; blizna nálewkowitá ; tobolka 3pauz-
drá, 3chlopnáj innohosemenná. Semena w míšku.

Z. ohecnij. Z. oíTicinale Rose. DiLssfld. 1. t. 6. Z.

majus Runiph 5. t. 66. /. 1. Ammomum Zinj^iber Ltu.

Jacq. h. vind. t. 1h. Dici. se. nat. 2. t. 68. tf^asen. t.

119. 120. Inschi Vin^ Rliecd. 11. A J2. Koen odenku
hlízowitého, dužnatého, klaubnatého, smáknutého, krauž-

kowaného, dlanit krátkowtewnalého s wtwemi naho-
e rozšíenými a mrcasy dílem, na konci w bamboly
ztlustlými; lodyh nkolik pímých, 3—4' wysokýcb, do-
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ct;la /.aljalených pošwami dlauhými, rozštípnutými; listy

(Iwojadó, na pošwách sedaw, oárkowitokopinaté, dlau-

ze /.akonité, na líci Ivsé, na rubu pawuinopyitó ; ja-

zýek pošwowý oa konci wilaený; stwoiy mezi li-

slv z koene wyniklé, i', — I' wyio'ié, poše^vnalé,

l)ezlisló, nesaucí na konci klas šiškowiiý, 3— i" dlauhý,

itípý, siecliowitý ; listeny obwejité, hrotnaté, podduté,

piikoiowii, blanokrajné, lysé, zelenawé, pak envené

;

lislénky tcnkoblanné, prozraité ; kwty zlutaw bílé, l"

dlaulié, wonnó : kalich okraje izubého; koruna ustiW
podlauhioárkovviiýcli, dol«!nich 2 užších pod\vinutý(;h

;

nicdník brunátný, žlut biainalý, lup 3lalooný : laloku

prostedního \víMšíli<», okrauhleného, poddutého, eitého ;

tvóinka krtka s nV/.kem na ped podélnau brázdu máji-

cíin ; tyinkv '2, zakrnélé, dole podlé nélky sídlowité,

autlc zakonilé; tobolkv nezrající. — W Indii wýchodní,
kdežto jakož i w jiných koninách meziobratníkowýcli
a hlawné w Indii západní se na mnoze sází. Kwtc w
záí. ^.

Olilpnck knenowV US rostliny jest wuSec znúiný ztzivor

r-li untlilr, 8lniiž(<'( koením a lékt-iii. W otxliodii rozeznáwá ««

Uiti) a ernij, ji< ližto prwn( we slinu Z|ioncnálil:i se siiSÍ ; dále roze-

/ii iwá se wijchu loindíkii, /n*ki} a zápn loiiutskij, jiriižto poslední

inú se za nejlpsí. W Indii w5'lioiluí ot)yfeinu swiží se cukruje,
alty lépe se zacliowal, když se zuwáží. Hyai sotwa kde diwoký se

na liází.

/. hokij. Z. amarrians liliím. Hiimph 'i. /. Gi. f. I.

Podobii se nejwíce následujícímu. (Jddcnek pesilný a

ibislý, u wnit rusý; na mrcasech tlustých wisí tu a onde
hainboly bílé, zwící malých oliwck : listy sedawé, ko-
pinaté, obak zakoníte, po kraji ná)-cabalé a podchli«

|)(*né, na rubu pawuinopýité; stwol 8—12" wysoký,
s klasem wajoným, tupýrn, 3

—

\" dlauhým, 2" tlustým,

oliak zteneným, šiškowitým, složeným ze mnohých li-

'cnnw ol)tvcjitých, zaokrauhlýcli, lysých, slkwle er-
••ných, mtizdrowité obraubených ; kwéty bélawé žluté:

|)vsku Mlalokého s lalokem prostedním zaokrauhlcným.
-— iNa /áwé a Molukách "tf-

Korn (oddennk) wUstnostini podoli^ si* zeruiniietu a ne-

i>a liybniE s (fm jiixmiii do Kwropy také pirjiázl a se poiebowal.

Z. zr.rumhet. Z. Z<*rum bel liosc. DflsselU, 1. l, .i.

^mmomum Zcrumbet iJn. Ulak. l. 402, Khr. picl. I. 14.

Plrnk t. 2. Jacq. h. vituL 3. /. 5 i. Tralt. arch. 1. 203.
\. sylvcstrc íjnm. Zinjjibcr lalifoliiun Umn, lui:h. t. 037,
IiMiptiium Ihniif)!) S. /. (jí. /. 1. Katou* inschi- kua
lihrnl. 11 /. 1 ;. Koen wyhlíží jako pedešlého, jest
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ale delší a slabší; lodyha naklonní, 4' dlauliú ; lislv

sedawcí na pošwách, smstnané, kopinalé, lysé; slwol

pro sebe wyniklý, 20" wysoký, na konci nese klas šis-

kowiiý, wejcowitý, co wejco husí woliký, huslý ; listeny

obwejité, tupó, po kraji erwcni' ; kwty bled iJuté;

niedník 3lal<)6n)'. —^ W Indii wycliodní w losech. Kwéto
za as desinv, w záí a íjnu. H*

S koFenein tím infrliá se prawý zúzwor, což íest jioclwod, prjo-
že jest špatnjší, Jindi jej také w lékaPstwí potebowuli (radix Ze-
rumbet).

Z. kasiimwiar, Z. cassumanar Ro.vb. as. res. 1. t.

5. Bot. rep. t. oóó. Bot. inag. t. li 2tí. DUsscld. 10. ^. I.

Z. purpureura Rose, Lodyhy pímd, 3— ó' wysoké ; listy

sedawé, árkowitokopinaié, oslré ; slwoly I' zwýší ; klasy

šiškowité, dlanhostopené; listeny obwejité, ostré, er-
wené ; kw^^y weliké, bled žluté ; wnec 3lalooný, lalo-

ku prostedního wvíznutého, bledého, žlut obraubené-

ho. —» W Indii wýchodní. Kwte w lipnu a srpnu. "4."

Koen swíií zapá liá kafrem a chutná nepíjemné naiiokle a

koeun. Jindá porauel se proti padaitcaict a sli^l raáiix cassumu^
tiiir s. Zcodntiac Uttaac.

Kost. Costus. Costwurz.

Kalich na tré klaný, hrbatý. Koruna Sdílná. W^
nec weliký, Ipyský, širší nežli koruna, rowný, na tré

klaný, s uštem prostedním 3dílným. Tyinka s nitkau

plátkowitau, líopinatau, králkau, s wncem dole srosllau

a jakoby dlající jeho pysk hoení; prašník na dwa
rozdlený, pirostlý. Cnlka nilowitá, zdélí tyinky

;

blizna blawowitá, smáknutá, wykrojená. Tobolka za-

kulatlá, opauzdrá, 3eblopná. Semena mnoliá, 3hraná.

K. slini). C. speciosus Si)iUk. G. arabicus Jacq. rar.

t. 1. Ammomura hirsutum Ilerba Lam. t. 3. Herba spi-

ralis liumph 6. t. Gí.y. 1. Koen oddenku hlíznatého,

tlustého, twrdého, kraužkowaného. mrcasatého, bezwon-
ného, bží \v zemi nkolik palcíiw rownowážn, naež
do wýšky se podnáší ; lodvha pímá, 4— tí" wysoká,

nkdy wztyená, nkdy zprohybaná, pikrytá pošwami
huatými; listy 6— 15" dlauhé, sedawé, a na záwii po
lodyze rozpostawené, wejitokopinaté, zakoníte, na ru-

bu hedwábnohuaté ; klas ojedinlý, na lodvze kone-
ný, podluhowatý; listeny mnolié, podduté, jiné zelené,

jiné Perwenawó, jiné hndoerwené až konen wšecky
zerwenají ; kwtv weliké, bílé, jako rezaw ojínowatlé,

bezwonné ; tobolka 3boná, hladká, twrdá, tmaw cr-
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>voná, po stranách pukající. — \V Indii wýchodní. Kw-
ic w srpnu a lixvi. "^

.

Mladiátwé p iziiišky potrtíbiijf juka wariwo ; poSwy z lodjli n;i

rikary, protože jako stíbro se Mejaf. Koen tlustSÍ gulangowélio,

iiepatrii klaiibnatý, fialkami woaící a na pot ienaucí.

A', arabskij, G. arabicus Lín. Blah; 1. 394, Tsjana-

kua /{/iff(/. \l. f. 8. Koen «)dJenku hlízowitóho, wn áe*

délio, u wnit bílého, hau!)owitého, na plochách rozlo-

infíníni udMnných paprslíatého , plaziwého nmoliolelý,

wypaustí obwjášl w bc/.nu a kwetnu nowé pazaušky a

nkolik lodyli i— i' wysokých, na prst tlustýdi, uzla-

lých, itinowitých, crwených ; listy podlauhló, zakoníte,
nejlysejší ; kwty nemnohé na klasu krátkém, zwonko-
wilé, bílé, weliiii wonné, autlé a wodnaté, takže na slunci

iMzpIjwají ; koruna -^jjláiená, rúžoivá, u wnit niodrá

;

wncc wejitý, nejcelejší ; tobolka kulowatá, Schlopná ;

semena dííwc modrá, pak hndá, trojhraná na sled-
niui slaupku. — W Indii wýchodní. "4-.

Oil lé rostliny p" i li udí prawý koen kosloivi) (radix Costi

irriliici) w fciisecli 2— 8" dlaiilircli, l'/^" tlnstjríi, cliiiti sladké, wod-
ri^iii- j:iko okurky a zápachu slaljého zázworowúlto. Sladký kost jest

toliko bílá skoice.

Galoan. Alpidia. Alpinib.

KaHch kraje na tré klaného, rnalého. Koruna slej*

iiá, kraje na tré klaného, s uštem hoením poddutým,
poboníma plochýma. Wncc kratší, na tré klaný: uš-
tu doleního wen ze kwélu wisícího, ostatních] poboních,
wykrojených. Tyinka nitky plátkowité, nad prašník ár-
kowilý, 2pauzdrý, lalokem zaokrauhlym néjící. Cnélka
iednoduchá; blizna tup 3bouná. Tobolka odužnatlá,
wejcowitá, 3pauzdrá, 3chlopná. Seujcna mnohá, dole
ocasatá > semenice nejweiší, dužnatá.

(J. Iiroznatij. A. raccmosa /Vm//?. «/«. / 20.. Ammomuui
\\[)\n\o^ Ilodh. acf. ^^av.1. t. 2. Zinjjiber sylvestrc Slmin. 1.

' 103. /. I. Koen oddenku bílého, 2" tlustého} lodyhy
i— á' wysoké, skóru docela pikryté listy podlauhlý-
lai, zakonitýmí, 4" dlauhými, 2" širokými; hrozen kla-

sowiiý, prodlau/.ený, 3" dlauhý, pímý; listeny bicha-
té; kwty slídawé, bílé nebo ponarúzowlé j wencc na
tré klaný: tobolky zbobutelé, podluhowaté, iUxiné,
I" dlauhé, modraiv erné; scmcDO bodé, hranaté* —
W lesech Ameriky horké.

Korea chutná jako zázwor, a polfebuio se n

Q* obecni). \. Galaoga Swarti. Murania (^jianga

nu



1494

Lin, Plcnk t. 6, Galanga fíumph 5. e. G3. Koen mno-
lioletý, oddcnku hlízowitého, rownowážného, 2" tlustéiio,

široko daleko plaziwélio, wšude wypauStjícIho aiDoho
pazauškw erwených a mnoho lodvh 1— 8' wysokých,
pímých, oo tenká híil tluslých; lisiy tepruwa u polo<

wiky lodyhy dokonale se dlající, dwojadé, na po«
Iwách sedawé, širokokopinaté, po kraji béiawé, kožowité,

haužewné, hebké, 12—2i" dlauhé, 4 — G" široké; lata

konená na pí dlauhá, podluhowalá, pímá, sochatá,

na každé wetwico 2-— G kwtw bledozelenawí* bílých,

pímých, slab wonících ; listeny podduté; tobolky zbo-
bulelé, trochu wtší nežli jalowec, dlauho zelené, pak
žluté a konené erwené, obsahují 2—'3 semena srd«

itá, twrdá, tmaw hndá, oste a nepíjemn chutnající,

-r- W Indii wýchodní, obzwlášt na ostrowech. '^-.

Od té rostliny pochodí prawý koTen gatijnnowii (radix Galao-
gae) welini twrdV, tSžce rozlomný, zápachu koenného, chiUi kausa-

wé a palCiwé, jako hocowé, takže ho jenom málo do úst wzítí moi*
oá Mocnjší jest zázwoni. W Indii jest welmi oblbeným koením
a CastCji se potebuje nežli w KwropŠ. Náleží k lékm dráždicím
a powzbuzHJfcím. Auinky zakládají se na silici a pryskyici. Dlají
a nho bokasnn, obzwlástní pamlsku z miiSIÍ a octu udlanaa a po-
dobnau kavviáru nebo spíše garu u starých.

G. malaeki/. A, malaccensis Rofc. Galanga ma-
laceensis fíumph h. t. TI, /. 1. Rostlina wo swém po-
kolení nejkrásnjší; koen jako pedešlého wyhlížejioí,

žlutší ale, wypauští we 4 letech asi nO lodyh, 12— 15'

wysokých, l" nkdy co rameno dtškd tlustých; listy

stídawé, rapíkaté, kopinaté, na rubu žlutawé, huaté.
IMí' dlauhé, i/j' široké ; hrozny konené, jednoduché,
li// dlauhé ; kwty jako bazatutowé, wn bílé, u wnit
erwené, ozdobn árkami a tekami bílými a žlutými

peesté jako písmeny znamenané; tobolka jako holubí

wejce, 3chlopná, cerwená, plná erwených chlupw
swdní psobících ,' semena mnohá, hranatá, erná, w
dužnin co stíbro bílé, smradlawá, — W Indii wý-«

chodní. "H".

Koen žwýkajf jako pinang, aby neochraptli, když na swát-

ky celau noc zpíwati musejí. Ženy perau šaty se skoápkami to^

bolkowýuii, aby zwoilawly. Koen usušený zapáchá zázworem.

KílÍDLONITKA. GlOBBA,

Kalich na tré klaný. Koruna trubkowitá, kraje

na tré klaného, stejného. Wnec llupenný, obak na
tré klaný. Tyinka s nitkau nejdelší po stran každé

nesaucí protažek polomsíitý ; prašník pauzder oddle*
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ných. Wajcník 3pau7.clrý ; nélka niowiiá, ochablá;

biízna ztlustlá. Tobolka Jpauzdrá, 3clilopná, mnohose-

menná.
K' niaranlowd. G. marantina [Jn. Sviith. exot. bol.

2. t. lO^i. Colebrookia bulbifera Donu. Koen odden-

ku rownowáiného, plaziwébo , píuzlatéJio , neostrého,

neborkého, wyhání 4—5 lodyh obl}ch, co brko tlustých,

sotvva na 2 pídi wysoký-h, na di brázdama znatnona-

liýcb, jednoduchých ; listy stridawé, apíkaté, 4" dlauhe,

2" široké, kopinaté, obak ztenené, na rubu huaté;
apíky dole rozšíené \v pošwy na konci u;ité; klasy

konené, píínié, pisedané, šiškowité, kratší listu ; listen

8Írokoelipliuný, delší kalichu pod každým kwteni ; kwi'-

ly obdálné , w úzlabíkárh na klasu cibulky žlutawé. -

VV údolích podlé ek \ve kowišiích Indie wýchodní,

poád kwtaucí, a na cibule zakládající. "4-

Cibule sladké a koeooé jedí se swíii; též se žw)kaji s be-

telau.

A', hrnznní). G. iiviformis fíitmph í). f. r»9.y. 2. Lin,

Koen twrdý, tlustý, hlízowitý, klaubnaty, úkosný, krát-

koinrcasý; lodyha G— 8' wysoká, ano i wyšší, asi na prst

tlustá^ dole nahá, pýitá, nahoe porostlá listím stída-

xvjm, apíkatym, kopinatým, ostrým, na hci zeleným a

lysým, na rubu huatým, 15 — Ki" dlauhýni, se žilau

wezpod wclmi wystáwající; kwty bMaw, na hroznu
rowném, krátkém, po stran z nahé ástky lodyhy \vy

niklem ;
plody dohromady hroznu winnému podobné,

blawé, pak crnawé. — Na Aniboiné po wUikých n>í-

gtcch. "H-.

Plody dle swdpctwí Riiinpliowa jedí drti k iiliaSoní žízn ; w
uCktr^rli koninácli prikrjwají IÍNt(in chaty, a iiiladislwú i«d( cu wa-

>iwo ; plody inaj se za |)ros|)£Saé w kolice, koeny ale (zwao*
né) w bliawkácli,

Amom. Amobíum. Amomr.

Kalich Irubkowitý, Ozuby nebo na tré klaný. Ko-

runa kraje .'Jdílného s uštem zadním širším. VVéncc 1-

pyský, rozšíený. Tyinka s nitkau plátkowiiau, nad

prašník bezostruhý prodlaužcnau w prolaiek obyejn
na dwé klaný a pod koncem ialokoma poboníma
opatený. nlka niiowitá ; bli/.na nálewkowitá. Tobolka

3pauzdrá, uchlopná, mnohoscincnná. Semena w míšku.

A. koiatnij. A. aromaticum Ho.rb. Koen mnohole-

lý, oddenku plaziwého , klaubnalho , bezbambolého

:

lodyh nkolik piiíkosných anebo wzstaupawých, 2'--3'
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wysok^^oíi, po.scwnai/ch ; listv líodlaulile, oliak /.alionílé,

lysé; stwol/ 1— ,j"' dlaulié, dílem pod zemí ukrvt**, liii-

sl slecliowitó pošewnatts ncsnucí klas kcjowitoktilowa-

1} ; lisleny podlauldé, poddmé ; listence dlají jakoby
laulec okolo wajeníka; kaiiuli celý nebo íJ/uhy, huiia-»

tý ; koruna bled žlulá : trubky dlaube', ušlw pi-íkopi-

natýcbj tupýcb; wenec lupenu u prosted erwenébo ^

nilka soiwa Sušelná ; tobolka pídužnaiá, swraskalá. —
W Indii wýcbodní. "4-.

OJ nClio prý podiotlf knrdnmom tllnuliij lékárni', í. j. toljolky

li/j" (Iliuilió, 5"' tlusté, klftio\vito3t)oné, z hndá seró, na dél že-
brnaté, se se-nieniMu wejcowitým. žlutým

,
píjemn korenoýin, jež

pe potebuje co koení a lék.

A. úzkolishj. A. anguslifolium Son?ie)\ x^oy. t. 137,

A. niadaj^ascariense Lam. t* 2. /. I. Lodyh nkolik ja-

lowýcb, 8—12' wysokých ; listy stídawé, árkowitoko-
pinaté, preauzké, na strewic dlaulié; slwoly pekrálké,
nabé, nesaucí klas cbudokwtý, hustý, wcjilozakulatly ;

listeny podlaubié, ostré; kwiy erwené, wonne ; wnec
llupenny, žlutý, obwejoltý, celý; tobolka tlustá, asi 2"

dlaidiií, špinaw hndá. — W bahnech na Madagaskaru,
fljalwinách, w Indii wýchodní. ^.

Tobolky ielio w lékárnácli slowau inrilt\mom tcSlsi (CardqinQ-
mnm iiKijus), jeiicliž semena wlastaG se potebují a po úr-incícU pe-
dešlým se podobají.

A* kqrdamom. A. Cardamomum Lin, Roxb. t. 227,
ptisscíU, 9. t. b. A. racempsum Lam. t. 2. f. 2. Carda,
momum minus fíiimph ó. t. 65,y". 1. Koen plaziwy, ja-

ko zázworovvý, menší ale, dewnatý, bílý, mnohomrcasy

;

na nyblíží jako rákos*, lodyha 8— 12' zwýií, pímá;
listy krátkoapíkaté, kopinaté, obak zakonité, l' dlauhé,
3" šu'okó, wonné; stwoly sotwa ze zem njíoí, nesau-
<'i klas wejcowitý, na pí dlauhý, ídký; listeny kopinaT
lé, ostré ; kwty bílé, u wnit z erwena žluté ; wnec
lupenu 31aloného ; tobolky zwící malých wišní, špinawo
bílé ; semena hranatá, nahnedlá, pewonná, stíplawá. —
W Indii podlé wrchw na místech stinných, bahnitých.

Semena w ^elé Indii pro sebe neba s jiisangem se žwýkají,

nby inf li ptjemný dech
;
pílišné jich nžíwání ale krewnatwn jnisobí

hláwy bolení VV našich lékaraárh slowau knniainain knlmcntif (Car-

damomum rotuuduni}; welmi dráždí a zábíwají, posilují žaludek

a žeuau na pot.

A. rajské zrna. A. Granum Paradisit Afzel. Blak.

t. 385. DUsseld. li. t. 5. Lodyhy 3' wysoké ; listy dwoj-
vadé. I' dlauhé, kopin;;».é, zakonité ; stwol pekrálký,
uoaauci klas wujcowitý j listeny strechowUé, barwenéi,
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Ikwló; kwPly nemnohá, wclikó, bílé; wenec lupenu
welikélio, celého, kadeawého ; tobolky poclhihovvraé,

i— :j" cllauhi', u wnil ilulc ; semena hndá, zakulatlá.

— Na Cuinci, kdežto také jakož i w Asii liorké so

sází. 4-.

Semena w lók:irn;'itli riijAii zrnit (dranu Paradisii ) jiiicDowa-

iiá, liiajfce Hiiif pepowitaii, pnlciwuu, jiudá w lékaistwí se užíwalu ;

a}o{ Jimi Spalii5 ocet zustiují.

Kardamom. Elbtaria. Elettarib.

Kabcb, konina, wnec, nMka a tobolka jako po-
dc.šh'»ho pokolení; trubka korunowá ale prodlaužená a

icnká; tyinka nitky ploché, nerozdlené, nad prasník

bezostru/ný ncprodla uzené.

A', obrcnif. li. (]:irdauiomum Jf^%ite ct Martou lin,

trans. 10. 2. t. i. a* Auioinuni repens Sonner. voij> 2. t.

130, Alpinia Cardamoinuin Ro^vb. t. 22G. D/issc/d. G. t-

í). ÍCleitari 1. Illued. II. /. i. á. Koenu mnoholetého
uddcnek rownowážný, na palec tlustý, na wrubech kru-

howiiyoli siln nircasatý, bílý, bezcbulny, wypaušií 8—
30 lodyh pímých, G— 12' wysokých, na prst tlustých,

oblých, pošcwnatých; listy stídawé , kopinaté, I—-2

dlauhé, zakoníte, nad pošwau siln zatížené, na lící

pyrite, na rubu bethvábnaté
;
jazýek pošwowý zaokrau-

lilý ; slwol rownowážný, prodlaužený, wlewnatý, /pro-

hýbaný, I — l" dlauhý, nese na konoi nebo po stran
hrozny ídké, listcnaté ; kalich 3zubý, autle brázdowa»
ný % koruna zelen iw bílá, uštúw podlauhlých ; wneo
uštu obwejitúlio, nepatrn 3lalonélio, píkadi;awéhi>,
žlutého, z nachowa íialow árk(»\vanélio, dole zaubkof
ma rúžkowitýnia opateného 1 tobolka wejcouitá nebo
clipsowitá, 3braná, 4— 6'" dlauhá, wywýsien žebernatá,
kožowitá, ze iluta Hcdohndá. — Na Malabaru, kdežto
jakož i w celé Indii wy.odní se sází. Kvvle w záí.H*

Plod jeho j>-«t knnliiinom mnlij (Carilanioinnrtt minus) wsecli

knrdamnmCiw nndiiw«!d(!n\rli nrjwázen^jU a vdlti kardamniiui dlan-
hílio n nás ješt uiiwanV. WlnstnP potclmjf «« semena hranatá,
/..'•parhii pronikawlio. kocnného, rlmti podolmé, welmt ostré, kiori

wlastnuiiti |ii>r.hnd( ttilicí ohzwláiitní. odáwft so proti slal)óiini zaživ

w6af, xasliinalnf ikaliidka, nadýmání.

A', prost icdiii. L. media /lo.vb. t. U'.i2. Ijsly árko-
witokopinaté, 2— 3' dlaulié, na rubu huiialé ; stwoly nc»
njicí nesau klasy dílem w zemi uváznaiící ídké ; kw-
ly wcliké, erivcné, wonnó ; wénrc lufienu wejitoko-
pinaléhu ; tobolky stopknté, wcjcitopodluhuwalé, homo-
lowiié, Dkidló, [\t" dlauhé, l" tlusto. — INa wrsicU
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w Silhelu Indie wýcljodní. Kwlc w lípnu a zraje w
zái. '^.

od tolio prie hází knnlnmom prosIfeJul (Carilaiitoinuiit medium),
z lékáren uyní skoro wylioštný.

ád 210.

WSTAWAOWITÉ. OCUIDEAE.

Okwéií korunowilé, po ídku do cela nebo dílem

zelené a tudy kalichowilé ; trubka docela s wajenikein
srostlá ; kraj (jdílný, nestejný, asto tlamalý : ušliiw 3
vvnešnýcb obyejn podobných, nkdy 2 anebo wšecb
wíee mén srostlých, uštw 3 wnitních 2 stejné, tetí

(pysk ili med nik) welikostí a twarem ode wšecli wn-
šných a vvnitiních rozdílný. Tyinky 3, srostlé, se nl-
kau w sloupek na wajeníku stojící: prostední plodná,

poboní zakrnlé nebo docela poinetalé
,
poídku 2 po-

l)oní plodné a prostední neplodná. Prašníky 2pauz-

dré, ídko pehrádkau nedokonalau Ipauzdré anel)o

zmnoy^ením pehrádek 4—Spauzdré. Pel slepený w bryl*

ky 2, i nebo 8, woskowité nebo zrnaté, které z prašní*

ku wyhrnulé plilnau k bližn nebo nad ní ilazau lep-

kau. Wajenik Ipnuzdrý, o 3 semenicech nAslénních,

mnohowajeóných. Gnlka 1, s tyinkami spojená, nkdy
zkrácená, nepatrná; blizna poboní, plochá nebo pro-

hlubená, hladká a lepká, pod prašníkem, poídku nad
ním umístná. Tobolka wyschlá, ídko kecem naplnná)
3chlopná: chlopn obyejn ode šw tlustých, stálých,

na konci spojených se oddlující a na prostedku ne-
saucí semena pedrobná, bezbilená. Kel stejnorodý,

dužnalý.
Byliny, podku podkre. Koen z inrcasii swazených, asto

hainbolat^', nSkdy plaziYvi", Lodyha obyCejng jednodiirliá. fasto zkrá-
cená a bainbol nebo cibuli celistwau peštfrající. Listy strídawé,

Hoidkii skoro stífcnS obbUžné, asto koenowé, siustnané, nejce-.

lejšf, rownol)znS žebernaté, poídku siíkowanožílnaté, dole pošew-
iiaté, nSkdy toliko pošwy po sobS zstawuic. Kwty obojaké, ne-
prawidelné, na konci stwolu listnatélio neb obzwlástnflio, w hrozen,

ohorholik, dko w latu rozpoatawené, málokdy ojedinSlé, opatené po

listenu.

Sem nálež wce 1000 roduw (we 300 pokolení roz<llenýrli),

|iQ celé zenu rozlosowanýdi, od toen k rowníku pribýwajícMi, tak*

že jich mezi obratnfkoiiia nejwíce. W Ewrop jidi jest asi 160 ro-.

dft, jichž níkteré sahají za loCnfk sewerný a do wyšgfili konin alp-

skýd). Nejitmožsí roslau na místedi stinných anebo wlhkýdt, uúlo«
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které na wjsliiní stuclit-in, a takowú ohyPeinC rostan w podnel)í stn«

tleném anebo na welikýiíi wNSkácli. W liorkéin poilnel)í Imjí w le-

sedi hustýrli, wllik>(-li, lilawu na kiiiene<:li j
jsaii ale i u nús ui:k>

teré na^ koráni j)rižiwné.

iiáfl ten ríizny jest oltzwlášfni úslrninostt kwi-tn, který rordíl-

n)i» prolmiilíiii, sklimcníni a srostnutím swýtli Pástek wserli anehn

luíktprýcli, ob/.wlást |)rewlik(m r<i7.liností luedníku a slaiipkti m-
didlowúlio, )wi podiwu liodnait ru^nianitost. Neininožší jsati pPkné,

anobrž i krásné, ježto, ob/.wláste inezioliralníkowi', i ne/lielilénin w
oi pailajf. llžitek ale jejicli neweliky. Bainboly oplýwají škrobeni,

sliwowinaii U klowatinuii. Pškterýi h koeny, listy a d. boliaté jsau

na silici, prwky hoké, ostré a j. a potebují se w lékastwi. To-
bolky jiných kecem koenným naplnné tižíwaj/ se co koení a lék.

Hozdlujc se na lwero podadí

:

I) rohiOjrn/L Prašnik zcela pirostlý. Drylk.i

pelowá lalokatá, zpružn spojená.

2) KlWSriKOJrnÉ. IVašmk prostý. Brylka pc
lowá z množstwi lalokw hranatých, zpružn spoje.

ných složená, nebo maukowltá, dole asto pilepená na

žluzku nahau.

3) VTLÍKOmTÉ, Prašník prostý. Pel woskowiiý,
nebo ze zrn pak w brylku woskowitau se slévvajicítli

složený.

4) SThEiriISIKOJriTIÍ Tyinky 2.

Podadí 1.

TohioiriTÉ. opiiniDiíNEAi:.

WsTAWAÍ, Orchis. IUgwurz.

Okwtf korunowiié , tlamaté : uštúw d«au nebo
péti w lebku sklimcnýcb , uštu ácstcho wišiho, (py-
sku) odstálébo nebo sehnutého « rozloženého, dole a

do zadu w ostruhu prodlaužcného a na slaupck r<»di»

dlowý až pod saniý prašník pirostlého, w paupéti pi*
mého a ušty wnéšnými stechonitc píkiytt^ho. Praísník

nad blixnau docela pirostlý : pau/dcr rownobéžných,
obdálnýcb, širokým spojidlcm opatených, šiérbinaii

podélnau pukajícich, dole obblížnéjsich, proložkrm zo*

banku mezi n wsunulým, a lutéž spoleným pytlíkem
spojených. Rrylka pclowá slopekató, drobnolaionaiA
w sitco íTcInii 7.pružnéf a každá dole se žlazau lep-

kau. Ohak podlé prašníku tyinka zakrnéhi, žlazowi.
ta. VVajcnik zkraucný. Tobolka wyschbi, podélnými
álérbinami pukajicí.
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*) Bamboly nerozdlené.

7F, ohcaiij, O. Morio Lín. FL dan. t. 233. PUnh f.

C45. Diissdil. 12. /. 14. Wstawac, mualka, žexluilka*

Bamboly zakulallé ; lodyha Va— l' wysoká, skoro ce-

lá pikrytá pošwami lislowými ; listy odstál; nebo pod-
linulé, dolení podlauhlokopinaté, tupaiinké, boení ár*
kouitokopinalé, ostré; poswy nejhoejší be/.lísté ; klas

zkrácený, obyejn ídaunký, b— líkwty ; listeny wej-

itokopinaté, ostré, blanowité, obyejn barwené, zde'lí

wajenika nebo trochu kratší, Ižilé, nejdolejší obyejn
3žilé; ušiLuv 5 menších, úkosn wejitých, tupých, w
lebku sklimených, jichž 3 wnešné žilami silnými, žele-

nými protažené; pysk 31aIoný : lalokw širokých, tu-

pých, autle zcjkowaných, prostedního uatowykrojend-
ho ; ostruha zdélí wajenika nebo delší, wálconilá, nebo
píkf;jo\vitá , lupá nebo wllaená , rownowážná nebo
tvzstaupawá. — Na lukách, pastwinách, z rowin až na
wyšší hory, skoro po celé wrop a prostední Asii.

Kwte w dubnu a kwetnu. "^

.

Twar pysku a ostruhy weluii se mní ; též barwa okwfowá
jest bu nachowá, bu rúžowá s pyskem tmaweji skwriialým, bu
"bílá.

JK halinl. O. palustris Jacq* rar. 1. 181. Podobný
pedešlému; bamboly zakulatlé; lodyha obyejn
wyšší; listy kopinatoárkowité, proti konci welmi zauže-

né ; klas idký, prodlaužený, 8— 20k\vtý ; listeny kopi-

natoárkowité, 3— ožilé a dolení také síkowané ; kwty
naehowé ; ušty okvveowé wnšné podlauhlé, tupé, úllo-

žilé, jichž 2 poboní odstáwají
;

jiVsk Slaloný: i'ikro-

jw postranních bud' patrn delších prostedního hlu-

boce wyíznutého a širšího, anebo naped zaokrauhle-

ných, kratších anebo stejn dlauhých; ostruha wálcowiiá,

rownowážná nebo wzstaupawá. ^ Na lukách bahnitých,

rašelinných E\Vropy prostedni a jižné, Kwte w kwl-
nu a erwnu. '4-.

JF. samí. O. mascula Lin. Jacq. rar. f. 180. Sdtli.

t. 271. Bamboly elipsowité nebo wejcowité ; listy po-

dlauhlé nebo kopinalé, tupé, jcdnobnrewné nebo tmaw
krvvaw skwrnaté; pošwy nejhoejší bezlisté, pibicha-
té ; klas prodlaužený, ídký ; listeny obyejn zdélí wa-

jenika, Ižilé; kwty naehowé ano i bílé,* ušty okwo-
wé wnšné wejitopodlauhlé, tupé, ostré nebo zakon-

íte, 2 wnitní hoeniho menší, 2 poboní pak sehnuté;

pysk hluboce olaloný, dole srslnatý : lalokijw širo-

kých, zubatých, prostedního wykrojeného a obyejn
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wo Wykrojku znuhkchi Opateného; oslrulja uálcnnii,

rownowážná noho w/.slaili);i\vá, asi 7.(h'h' uajcuníka. —*-

Na lukách wlhkvch, lesních, obyejné uviších. Kwtc w
kwélnii a crwnn. '^.

ir. 1)1, (li), o. pallens TJn. Jitcrj. nnsf. t. 45. Hambo*
ly 7.akuKiti'lé ; hstv ohwcjilupocliauhlé, lupe ; klas o7.-»

witý wcjcowilý ; kwety hlinoXhiid, siln smrdící ; lisíenv

liih', ráéVí wajeníka ; ušly okwowé wcióité, Inpé :

ti wniiíní ])i*í.stcjné , 2 poboní pak podhnulé: pvsk

zmMka .{laioC-ný, nejcelejší nel)o solrta wranhcckowany,
dole hcdwáhnalý; ostruha wálconilá, rounouážná nho
wzstaupawá. — Na pude wápnaté , mezi kíowíin po
llwrop prostedni. Kwéle w duhnu a kwlnu. "^f

.

Jf\ bczowý. O. sanihucina Lin. jacq. autl. I. I-^.

1'odobá sc pí-edeilt^mu. Hainholy erozdlerlé noho
na konci znilka 2

—

.jlaioéni^; lisiy kopinalé , nahoe
širší, dolu se zužující; klas podluhowatý ; listeny wšeckv
;5/,ilé a sirkowané, delšI kwoiu hlede žluicMio, iiewonné-'

llo í a.šly okwowé podlauhlokoplnaté, tístraunké : dwau
poboních odstál^ch; pysk zmlka 3laloný, snllc*

žlut), dole telkanii nachowýn)i zkropen^ \ ostruha ho-
n»olowiio\V.\Ico\vitá, dol sestií|iující zdélí wajeníka. —
Na chlumech Ewropy proslVední. Kwelc w kwtmi a

erwnii. "4-

Jf. drobnolisfcmtij. O. mililnris íJu. Jnnj. nir. /.

'iíl8. Bamholy nejcelejší, wcjcowiié nebo podluhowatt* ;

lodyha 2' wysokft; lisiy podlaiihlé, weliké, ó" dlaidu-,
2" .>irokc

;
posvvy wšccky listnaté; klas podluhowatý,

hustý ; listeny UíHzdrowité, .íupinowil, u-njcníka uino*

iiein kralsí ; ušlfiw 5 okwowých menších, sklimených
w Ichku uejitokopinaiau, popelawau nebo swtle na*

chowati, jichž. 3 wniné dole srostlé, lup, ostré neb «,;!•

konité
;
pvsk swétle nachowý, u prosted bhiwý, le*

kanii tma«vc nachowými znamenaný. Sdilnf : UNtMw po*
lioníeh .'irko\vilých , prostedního árkowiiho, na kon«
ci ro/.šíeného a na dwé klaného, nie/.i ušioina zaiihkcm
Rllinowiiým opateného, nšech podlnuhlýoii, roze^iv
nýcli , na konci wraubekowaných } oslruhn dtvaknit

kratší wajenika. —• iNa kopcích wapennych, tní«/i kro*

wím Kwropy prost ednii híawnú ale jiiné. kwétc tv

kwMnu a crwnii.'4-.
//'. hnidij. O. fnsca .A/fv/. i<iisi. n. nioravicn

Jncti, var. t. ÍS2. Bainbolv podluhowaló, I dl.uilxf, ne*
rozdélpné ; lodyha tebas 2' wysokú t po.sivv nrjhoejii
bczlisté; Ii:siy podiauhlé Ý klas dokonale ruznity po-
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dlauhlý, mnoliokwlý ; lislcny má/drouhé, Ižilé, ttinohn*

krát kratší wajeoníka ; ušlw 5 okwi-owydí skliincn}'rh

w icbkii wejcowitau, imaw nachowau, imawji leokowa-
naii nebo zelenawau, tekami ernonachowjími zkrope-
nau, dole srostlých; p)'sk bílý nebo swí-ile rxowy. te-
kami nachowými, srstnatými polrauscn), Sdílný : úkro-
jw pobonícli árkowitých, prostedního od dola
zponenáhla se šíícího, obsrdilého , obyejn zubem
vvsunnlým opateného, s laloky wejiiýini

,
píualými,

wyhlodanozejkowanými ; ostruha dwakrát kratší wajení-
ka. — [Sa clilumech wápcnných Ewropy prostední.
Kwte w kvvlnu a erwnu. H*

**) Bamboly dlanitS rozdlené.

TF. sirolístý. O. latifolia Lin. Schk. t. 271. O.
majalis Reichcnb. 6. I- 564. Bamboly smáknuté, na dwé
neb ítwero klané: uštvv ostrých, dílem ukonených
nircasem I

—

'l" dlauhým ; lodyha O— 16" wysoká, dutá,

A— Glistá ; listy odstálé, dolení wejité nebo podlauhlé,

tupé, hoirení menší, kopinaté, zakoníte; klas hustý, ho-
molowiiý, obyejn prodlaužený ; listeny weliké, listo-

wité, dolení a prostední delší kwétu, wšecky Sžilé a

žebcrnaté : uštw 5 okweowých, menších , wejitých,

zakoníte, jichž 3 wnšné žilnaté, se 2 poboníma
podhnutých; pysk l^laloný, po obojí stran sehnutý:

úkrojw poboních širších , tupých , wyhlodanozuba-
tých, prostedního celého; ostruha homoíowitowálcowi-
lá, sehnutá, kratší wajeníka. — Na lukách wlhaunkých,

skoro po celé Ewrop. Kwle w kwtnu a erwnu. '^.

Listy docela zelené nebo tmawe krwaw skwrnaté ; welikost

lalnkiiw pyskowýcli a jejich twar promnné; kwty ba zcela na-

cliowé, bu bledé Cerwené, ano i bílé.

JV. lizkolistý. O. anguslifolia TFim^ et Grab. O. la-

tifolia Reichcnb, ic. 6. 1. 769. O. íncarnata Ln. VVelml

podobá se pedešlému. Bambolv dlanilé; lodyha dutá,

\—6listá ; listy pímé, s lodyhau rownobžné, prodlau-

ženo kopinaté, zaužené, na konci kápowit stažené, nej-

hoejší pevvvšujíci dolejšek klasowý, nejdolejší odstály

kratší; listeny dolení a prostední delši kvrtu, ušecky

2žilé a žebernaté ; ušly okwowé postranní wzhúru
nadhnuté ; pvsk Slaloný ; ostruha homolowitowálcowi-

tá, sestupující kratší wajeníka. — Na lukách wlhkých.

Kwte w ervvnu. "í^-.

TF. blamatý. O* maculata Lin. Halí. helv. í 32. FL
dan. t, 033. Podobá se w. širolistému ; bamboly dla-

nilé ; lodyha hutná, nedutá, lOlislá ; listy hoení zmn-
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šen^, Hslenouiié , dcjhocjší od klasu wzdálcný, pro*
slcdní kopinatí', obak zaužonó , ncjdolcjší podlauiilé;

Jisleny zdélí kwl 3žilé a žcbernal*?; ušly okweowé
poboní odstálé ; pysk 3lalooý; oslruba liouiolouito'.

wálcowiiá, seslupujií, kratší wajeníku. — Na lukách
wllikých w Ewropí'. Kwete w crvvnu a bpnu. ^.

namfjoly natl|)o|isanjrli, našinskýcli a miioLýcIi cizích slownit

tlcp a |»otel»iijí se w lékarstwí pro wiMiké iiinožstwf skroltii, slf-

wowiiiy a klowatiny k uNžiwowánf, oltnikowání, /aol>al<>wánr a

ikrorowánf. Ze dwaii Naiiiíioiriw koen sklúilujícícii toliko k tuiim rili

se liodr iiilatiSÍ, nesaticí pupen ]>r(Si( lodyliy, jelikož druiiy wypti-
• liw lodyliti kwetaurí jest wyferpán. OCiStCné l)uiiil>oly náleží

ou nkolik minut we wrelé wod moiti, pak na niti nawiéknaiiti u
co možná fer.st»i; usušiti. Tím podstata jejicli promnná w hmo-
tu twrdau, rohowitau nahVwá harwy Šedé nebo žltitaw bílé. Jimlú
pHwáželi sálep toliko z Lewautu a Persie, a dosawád iio mnolio
odtamtud pridiá/.f ; dlauho ale u/. lomu, co zaali od ewropsk)ch
rod wstawat-o\\>ch bamboly sbírali a priprawowati jejidiž sálep
od lewant.skélio"niím se neliSf.

UzDRNKA. GvMNADBNiA. NaCKTOHSE.

PylIíPek dole u pauzder praiíníkovvých žádný.
Oslalní wšecko jako u wstawauw.

U* píprxtá. G. cooopsca /?. lirnwn. Orcbia co-

nopsca Lin. Fl. dmu 1. 224. O. ornilhis ./(íry. aiisl. /,

138. Jniéním podobá se wslawauni ; koenowé bauiboly
lalokaté, wybibajici w mrcas dlaubý ; lodyha asi l' \vyso«

ká, píniH, dula; Hsty prodl.iuženokopinaté, ostraunké
)

klas wálrowitý, prodlauicný ; listeny blanowjt , Viúéy

zdélí waje{'níka nebo delší ; kwóly nachowé, poídku
bílé; ušiv okwMowé wnšné nejodslálcjší ; pysk na
Iré klan) : iikrojiw wcjíilých, tupých; ostruha nilowiiú,

skoro dnakrát ác\h\ wajeníka. — ^a lukách obzwlášte
rhlunjnírh Ewropy prostední a jižné. Kwete w crwnu
n lipnu. "4-.

Je.1t wtKít klasem hnsiSím a kwutfm málo wonírím, ancho
menXÍ, pozdji kwlauri, a klasem idším a silnji zapár|iiijí( íut. Ilain-

boly z nliau (trao jako lij dlaíi na pt prsttW rozdlené, odkudl
pfliftriftice slowe bylina ta, latinsky 1'nlmn f^hrinli , kleré/i powr*
tiwý lid kopajo poklady |iotubowal

;
jindá ji potfcbowali takó w

lékafstwí.

Mt5ATKA. LoROr.LOStUM. RiBMeilZUlIGR.

Py»k zkrauccný, w paupéli swioulý. Ostutoí jako
u wsiawaúw.

Af. prhowd. L. hircinuin Riclu Satyrlum hircinum TJn,

Jacq. nust. i. 3G7. Na pohled podobná nkterému wsla*

Ob
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waowi s listy širok;ými. Bamboly clipsowit^, zwící ma-*

lých wajec slepicích; lodyha 2'vvysoká, pímá; lisly ko-

pinaté; klas tchas G" dlauhý, wálcowiiý; listeny árko-
vvilokopinalé, wajenika delší ; uštw okwowých 5' i-

kosne wejllých, nejkratšeji zakonitých , blawg žeha-

ných, na wnitirní stran nachow a zelen árkowaných
a skwrnatých, w lebku skliiuených; pysk nejdelší, 3díl-

ný : laloku prostedního nejdelšího, obdáln zkrauce-

ného, na konci na dwé klaného, poboních mnohem
kratších, eitokadeawých ; ostruha asi " dlauhá. —
Na pastwinách chlumních, wápnatych Enropy proste-

dní teplejší. Kwéle w kwtnu a erwnu. 1|.

Bamboly siln smrdí a Jindá w lékastwí se potebowaly. Kw-
ty pádinau siln kozlowinau ili prkem.

Wemenník, Platanthera. BreitkíJlbchen.

Okwtí tiamalét uštw 3—5 w lebku sklimenvrh.

Pysk odstálý, wezpod a wzadu ostruznatý, nejcelejší,

Prašník docela pirostlý: pauzder dole cnlkau wykro-

jenau obdálných ; zobánek žádný. Brylky pelowé la-

lokaté ; žlázy nahé, bez pytlíku.

JF, diOaulístfj , P. bifolia Rich. Reichcnb.ic,^. f.WA^i.

P. brachyglossa Rcichenb. 9. /. 114 '». Orchis bifolia Lin.

Schk. [* 271. Habenária bifolia R Brown, Wstawa s

kwtem bílým Mat* JFeL 311. Cepetec, wímenník, wé-

nienník. Bamboly podluhowaté, wybíhající w mrcas dosti

dlauhý ; lodyha l' — 1'/2' wysoká, nejdoleji obyejn má
listy 2, nkdy také 3, eliptiné, na konci zaokrauhlené,

dole zaužené w pošwu, 4" dlauhé, 2" široké, ostatní

listv na hoejším dílu lodyhy kopinaté, listenowilé, bez-

pošewné, sedawé ; klas prodlaužený ; listeny kopinaté,

mnohozilé, o málo kratší wajenika; kwty bílé; pysk
árkovvitý, nerozdlený, 8"' a nkdy 4" dlauhý, ostruha

asi puldruhakrát delší wajenika; prašníky pauzder ro-

woobžných. — W lesech stinných po Ewrop. Kwte
w erwnu a lipnu.

Bamboly zapáchají prkem a jindá w lékaslvsí se potebowaly
(radix Satyrii).

TemNOIIlAwEK. NlGRITELLA. ScHWÁRZLING.

Okwtí odstálaunkootewené, pízwonkowiié, na znak

obracené. Wajeník nezkraucený. Ostatní jak u wslawaw.
7'. úzkolístfj. N. angustifolia Rich. Satyrium nigrm

Lin* Jacq. ausf. (. 368. Koi^en z bambolw 2— 4 kolní-
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kowitýh ; lodylia pímá, '/j' wysoká, listnatá } listy ár*
kowité ; klas wejcovvitý, pak skoro wálcowitý ; listeny

árkowit^í; kuty ernobrunálnc, poídku brunátné, hii*

sté; ušly okwowé, kopinaté, zakoníte; pysk wejilý,

zakonily; ostruha oljwejiiá, tikráte kratší wajccníka.

— ^a pastwinácli hor wysokych, Ewropy prostední*
Kwte w kvvlnu až do srpna. "4-.

Kwty pTijeinn wunilkau woní a koalku ua ialoWo barwí.

ToíiíCt Ophrys. Knabekrraut*

Okwlí rozložené, patrn ze dwau saustedných
ad složené. Pysk odstálý, bezostruliý, na slaupek ro*

didlowý až ku prašníku pirostlý. Prašník Celý, piro-
stlý: pauzder rownobžných, dole ale oddlených. Zo-
bánek Žádný. Brylky pelowé lalokalé, stopekaté)
žlázka každá w obzwláštním pytlíku zawená.

7'. miichonosný. O. muscifera Hnds. O. myodes
Swartz. Jncq. rar. t. 184. Slurm f. hO, Ten rod jakož

i ostatní wzezením podobají se wstawara, od nichž

naduwcdenýnii w úslrojnosti kwlu založenými znaky se

liší. Koen z bamboliiw podluhowaiých ; lodyha pímá)
Ví, wysoká, listnatá; listy kopinatoárkowilé ,

3" dlau*

hé, */i" široké ; klas prolaužcný, ídký ; listeny árko*
witokopinaté, wajccníka delší i ušly okwowé wnšné
wejité, žilnaté, zelenawé, dwa wnitní árkowité, luinalé,

swinuté a niowité
; pysk podlauhlý, aksamítnatý, tisa-

wý, u prosted se skwrnau z šera inodrau, skoro twe*
renau, dwakrát delší wnéšnho okwlí, na tré klaný :

lalokúw poboních kopinatých> prostedního dwakrát
delšího, na konci hluboce 21aloného, bezpíwskowého.
— Na chlumech wépenných Ewropy jižné a prostedni
teplejší. Kwte w crwnu.

Kwt na pohled podohá se tlusté tiiause, takže pysk aksainit-

batý naddiitV pedstawiije jcjf (lílu, a tupeny liorení 2 uífowité ty-

kadla, lioeot lupf>n wnc.sn5 lilawu a 2 poltoní kidélka.

T. puankonosni/. O. aranifcra Uuds. tlfichcnh. 1). /.
1154— 1156. O. fuciiera Cnrt. lomí. 6. t. 61. Podobá so

{íedešlému ; kwly skoro dwakrát wtšl nežli pedešlé*
in; lupeny okwowé 3 wnšné zelené, 3žilé, podlau-
hlé, 2 wnitní kopinaté, o polowiku kratší ; pysk zdélf

uštúw wnšných, podlauhlý, pPíaksauiitnalý, tmaw nacho*
woiisawý, po kraji nkdy žlulawý, u prosted na dél

znamenaný 2—4 praužkanil dole napí spojenými, ly-

sými, zsinalými, naddutý, po krajích podcldípnulý, celý
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nebo zubem tupým, malým obak u prosí^d kraje

opatený, na konci tupý neb u prosted peniMcc wy
íznutý, takzc sotwa 4laloným nazýw.irl se ujužc. —
[Na kopcích a chlumech wápenných s pedešlým. Kwétc
w kwtnu a erwnu. "4-.

Kwty jeho podobají se jaksi pawaukn, jeho2 tclo pfestíráno

pyskem naddutýin.

7'. pawnukowý. O. Arachnitcs; Rich. O. fucHlorn

Rcichnih. 9. /. 1 102— llGó ei I i OB. Jmním pedešlému
podobný; listeny delší wajecDÍka, koj)innte'; ušty okw-
owé 3 wnšné wejité, tupé. 2 ^T^it^ní hoení krátké,

wejité, aksamitnaté, pysk širokoobwejitý, celý, naddutý,

po kraji wyrownaný, uatonejlupjší, aksamitnalý, crno-
nachowý, skwrnau zelenau a temi zlutnwými kruhy
y.namenaný, na konci mlce wvkrojcný, s pívveskem
lysým, nadhnutym : slaupek rodidlowý krátce zobanitý.

— INa kopcích wpcnných w kowišlích liwropy jiiné a

prostední teplejší. Kwéte w oerwniv. '^.

Kwty wetsí nežli píedeslélio též na poliled podobají se pa-

waukn.

T. welonosný. O. apifera HiuU. fíiichcnh.^.f. Iló9.

Lodyha listnatá, 1.' zwýší ; listy dolení cliptiné, ostro,

dole zaužené \v pošwu ; listeny kopinaté, dwakrát delší

wajeníka; ušty okvvowé 3 wnšné wejité, tupé, rú-

žowé, zelen žilnaté, wnitní 2 krátké, srstnalé; pysk
zaokrauhlenowejitý, naddutý, nafauklv, aksamilnatý. z

Šeda žlutý, napí swtložlut árkowaný, kolem hndý,
laloný : lalok 2 zadních wejitýc!i, odstálýcli, dole

hrbckom sr^tnatým opatených, .'{ pedních podhnr-
tých , wezpod sklimených, prostcrlního ukoneného
píwskem Ivsým. — W kowišlích na kopcích wápen-
ných Ewropy jižné a prostední teplejší. Kwéte w er-
wnu a lipnu. '4-.

l?a nboly wšeiii tSdi nadpopsaných ro.la a jinýli toíftw slan-

ií k dlání sálepn, jeni od wstawaCowélio w niCein se neliší.

HKLMArKA. ChAMAEORCHIS. ZwERGORCHl".

Okwtí helmal^; ostatní jako u toiuw.
//. horní. C. alpina Rich. Ophrys alpina Lin. Jncq.

m. vind. t. 9. Fl. dan. t. 452. Koien ze dwau baujbo-

lw } listy koenowé asto i, niowité. šídlonité, lpa«

léné ; lodvha nahá, zdélí lisliiw nebo kratší ; klas z 4

—5 kwtiíw zcienaw žlutých, drobných složený ; liste-

ny delší wajeníka ; pysk wejitopodlauhlý, lu|)ý, dole
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ohak iubeiii nepatr} m opatený. — Na pastwinách

lior wysokýcli Ewropy prostední. H-

BeZOftTKOŽKA. ABRA&. OuKkPOKN.

Pysk be^ostruhý ; oslatni jako u wslawaúw.
li, uošlitá. A. anthropophora H. Brown.O[>i\\ry% an-

ihropopliora lun. Fl. dan. t, 103. Koen ze 2 banibo-

liw; ludsha P/i' wysoká, listnatá; klas z 20—30 kwet
složený, 2

—

\" dlauliý, tenký; pysk 3dílný: úkroje pro-

iiíedního áikowit na dwé klaného, asto se zaub-

kein wsunulýin : laloky poboní a lalky árkowiioni-
!)\viié. —• INa pahibcíili a pastwiniích wllikých, wápeu-
ijých Kwropy ])rosirední. '4-

.

KwSty jakžtakž iiiají twar naliého lowSka ; okwtílí i s wol-
truíina lupeiioiiia píe(lsta^^tlie Ula\NU, úkroje poboní pysku rauienu

a iikro) prustredoi rozštipen5' nohy; Ulawazvleaawá, nacllow ol>rau-

bi-uá^ tuío 8Írkowé, raiiteua a uoliy Cerwené.

IIrboliiSka. Hkkmiiiium. Hekminib.

Okwetí zwunkowité: ustúw jakož i pysku zpíme-
ných. Pysk dole pytlowitohrbalý , tup kýlatý , bex-

ostruhý. Ostatní jako u uzdenky.
H. obecná. II. Rlonorchis il. Broivtu Ophrys Monor-

his 1Á11. VI. dan. 1. 102. Koen sestáwá z jednoho bam-
()i>lu zakulatlého ; lodyha asi na pí wysoká^ dolu 2—
iislá, ostatn nahá nebo list malý ncsaucí; listy kopi-

nat, ostré ; klas tuhý, asi 2'/2" dhiuhý, ninohokwtý

;

kwty drobné, zelcnaw nážluté; listeny árkovvité, wa>
jcníka kratší; ušty okwond wnitní 31aloké: laloku

prostedního prodlau/en('-ho ; pysk hluboce na tré kla-

ný: lalokúw árkowiiých, poboních skoro sípowité

udstáwajících, prostedního dwakrát delšího. — INa lu-

kách a pastninitch až na iiory se táhnnucí, \v Ewropfi
prostední. Kv\ctc w kwlnu a ervvnu.*4-.

SKiiKUTikA. SbKACIAS. StE1iUK1.WURZ.

Pysk bczostruhý, kolenowilé dol sehnutý, .'llaloó-

i>ý : laloku prostedního wtšího, dol wisícíhu. VVajcÓ*

nik nezkraucný. Ostatní jako u wsluwaúw.
.V, krátkoUsfiná. S. linj^ua Lin. lUtl. Vah. t. I-^).).

Orchis niont. italica Mnris. X s. 12. (. 14.y. 21. Koen
/u dwau baiitbolúw kulowatých, jichž jeden stop^atý;
lodyha stewln, až nahoru listnatá; listy árkowiloko-
pinalé; klas ijiilciiý , asi Hkwétý; listony kopinaté.
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kratší kwl palen^cb, pfnacliýlených, rezawydí ; ušly
okwowó kopinaté, ostré

; pysk dole lysý nebo chlu-
py krátkými ídko potrauseriý : laloku prostedního
wejitého, zakonilého. — Na kopcích wápenných w
rozždí Ewropy jižné. Kwte w dubnu, "if

.

Podadí 2.

KRVhriKOWlTÉ. LIMODOREAE.

INadbraoec. Epipogium. Ubbrbabt.

Okwtí na znak obrácené, otewené. Pysk kolínkowi-
tý, zpímený, wzadu ukonený ostruhau nafauklau, pímau.
Prašník krátce nožiCnatý a zapuštný w konec nlkv,
na tré klaný. Brylky pelowé lalokaté , stopekate.
Wajeník nezkraucený.

N. bczlist^. E. Gmelini Rich. Salyrium Epipogium
Lin, Jacq. aust. t. 8 i. Koen smáknutý, zubatý; lodyha
pímá, asi 4" wysoká, toliko opatená pošwami uatými,
krátkými, mázdrotvitými, proswítawy mi ; hrozen jedno-
duchý, jednostranný ; listeny mázdrowité, wejité, pro-
swítawé

; kwty žlulawé, na ostruze swile pleowé, od-
wislé, na stopece kratší listenu. — W lesech stinných
na pat Alp w Ewrop prostední ua díwí zhnilém, H*

WOLNUŠKA. LlMODORUM. DlNGBL.

Okwtí pímorozložené. Pysk kolínkowitý , dol
ostružnatý, s epelí pímau. Prašník konený, prostý.
Siaupek rodidlowý s pyskem nesrosllý. Pel prachowitý.
Wajeník nezkraucený.

JV. brudnd, L. abortivum Sxvartz. Orchis abortiva
hin. Jacq, aust. t. 103. Koen ze swazku bainbolvír ni-

owitých; lodyha asi 10" wysoká, pímá, fialowá, pikry-
tá pošwami bledé fialovvými, bezlistými ; klas asi ze 4
kwtw složený; listeny kopinaté, 3žilé, proswítawé, sko-
ro mázdrowité, málo kralší wajeníka ; okwtí bled
fíalowé, tmawji árkowané. — Na kopcích we kowí a
lesech Ewropy prostední. Kwte w kwtnu a oerwnu.'4-.

Okroticb. Guphalanthera. Kopfkolbchen.

Okwtí uštw pímých, pískllmených. Pysk bez-
oslruhý, kolínkowatý, na kolínku dolením pytlowiio-
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podduiý. Prašnik konený , prostý. Pel prachowítý.

Wajeník zkrauccný.

O. cnvcná. C. rubra Rich. Epipactis rubra Lin. FL
(lan. 1. 3ib, Lodyha pímá, I—2' wysoká ; listy stída-

né, kopinalé, asi 4" dlaubé, 'V' široké, nejostejší í

dolení poševv pekráikých , hoení bezpošewné ; klas

nkdy Gpalený, ídký ; osa klasowá, jakož i wajeníky,
a nejhoejší díl lodyhy pýitéj listeny kopinalé, asi 2-

krát delší wajcníka; kwety pkn nachowé : ušlvv za-

konitých; pysk epele wejil', zakonilé, zdéH uštw
okwelowýrh wnilních. — VV lesech a kowištích wá-
j)cnný(h Ewropy prostední. Kwéte w ervvnu a lipnu,'4-.

O. incoUsld. C. ensilolia Ríc/i. Serapias ensifolia

Smith. Sc/ik. t. 274. S. grandiHora FL dan. 1. ó06. Po-
dobá se jmním pedešlé. Listy její mnohem užší, ho-
ení árkowiiokopinalé, zakonitoostré 5 wajeník lysý,

mnohem díílší listcniínr, nkdy co nejdolejší dlauhé
;

ušty okwowé wnšné ostré > pysk epele nejtupjší
napi širší; okwtí celé bílé, konec pysku se sktvrnau
žlutau. — VV lesech. Kwte w kwinu a erwnu. '4-.

O. zallutlá. C. pallcns Rich. Serapias grandiflora

ÍAH. Kpipactis Had. lulv. t. 41. Wzezení pedešlých;
listy wcjité nebo wejitokopinaté, zakoníte ; listeny

delší wajeníka lysého; kwéty žlutaw bíléj ušty okw-
owé wšecky tupé; pysk epele srditowojcité, širší

nežli delší. — W lesech. Kwto w kwlau a éerwnu.'4'.

KriiStIk. Epipactis. Sumpfwurz.

Okwtí zwonkowit olewcné. Wajenik nezkrau-
ccny, ztenený w stopku zkraucenau. Slaupek rodidlo-

wý krátký. Ostatní jako u okrolic.

K. sirolislij. E. latiíoiia AlUun. Serapias latifolia

TJn. FL (lan. f. 811. Ilcllcborinc Maf. IVcL 434. Že-
/.liulka. Wzezením podobá se okroticím, obzwlášt za-

žlutlé; koen hlízowilý, nireasatý ; lodyha l'/j' wysoká,

brúzdowaiiH , nahoe pýitá; listy wcjité, zakonitéi
delší ílánkúw hidyhowých ; hrozen dlauhý, jednostran-

ný ; listeny árkowitokopinaté, kwtu delší ; kw^ty zcle-

nawé, odwislé, na stopckách co polowika wajcnika
dlauhých, jako wajeník pýitých ; ušty okwowé wej-

itokopinaté, zakoníte; pysk žil na líci hladkých, a-
sami nezejkowaných, epele zakonilé, na konci pod-
hnulé, maliko delší ušluw okwow}ch, lllákowé. — W
lesech a kr«)\vištírh. Kwte w Upnu n srpnu. H*

Ped -as)' koen |iolrcl>uwali proti podagrCiui.
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K. bahní. C palustrls Crantz, aust. 0. t. í, /. a.

Serapias lon^ifolia Lin. FL dan. t. 267. Koen plaziwý ^

lodyha wyšší ; listy dlauze kopinalé ; lirozen dlauliý,

ídký; listeny asi co wajeník dlaulié, kopinaté ; kvvéty
jednostranné, odwislé; stopeky zdélí wajeníku i s ním
p) ité ; ušty ok\vr4'owé \vejit(>, zakoníte

; pysk epele
zaokruuhlé, tupé, zdélí ostatních uštw. —^ iNa lukách
bahnitých Ewropy prostední. Kwte w erwnu a lípnu,

PrOTÍHLIKA. LiSTERA. LlSTERE.

Okwti tlamaté: uštw w lebku sklimenych. Pvsk
bezoslruhý, sehnutý. Slaupek rodidlowý wzadu ukon-
ený protažkem wejitýin, nesaucím dole nebo na konci
prašník. Prasník prostý, sedawý, stálý. Pel maukowitý.
Zobánek i epel celé. Wajeník nezkraucený.

P, ivejHlá. L. ovata 7?. Broimu Ophrys ovata Lin.
Epipactis ovata ALlion. Schk. t. 213. Sturm f. 29. Dvvoj'
lístek Mal. IFel. 435 (wýk. lewý). Koen mrcasatý; lo-

dyha asi 2' vvysoká, nahoe chlupatá, pod prostedkem
nesaucí dwa listy stíné, sedawé, ze spolené pošwv
uyníkld, wejoité, 2" dlauhé, Vž" široké, pekrátce za-
koníte ; hrozen jednoduchý, 5" dlauhý, primy ; listeny

wejité;, ostré, asi dwakrát kratší nežli stopeka, sotwa
3 dlauhé } kvvty zelemwé ; wajeník obwejcowiiy, asi

1 dlauhý; u"íty okwéowé wejité, tupaunké; pysk
árkowitý, na dwé klaný, delší ostatních uštw, — W
lesech Ewropy prostední. Kwéte w kwétnu a erwnu. '^,

Koreo jeho jindá potebowali na rány (lierba bifolii),

P. srditá. L. cordata /?. Brown. Ophrys cordata
L.in. Epipactis cordata Allion. Halí. hclv, t. 22. f. í. Lo-
dyha ídce nejodstáleji chlupatá, 3— tí" wysoká, nesaucí
dwa listy stíné, sedawé^ srdité, asi ^2" dlauhé a to-

likéž široké, nejkratšeji zakoníte ; hrozen asi ^/a pale-
ný, asi Gkwtý; listeny nejmenší; stopeky zdélí waje-*
nika klínowiiého; kvvty zelenawé; ušty okwéowé ko-
pinaté, tupé; pysk na tré klaný: lalokw poboních
cárkowitých, zakonitých. — W lesech stinných na chlu-
mech a podhoích. Kwte w kwtnu až do lipna. "H-.

Hnízdowka. Neottia. Nestwurz.

Okwti zwonkowité, pihelmowité. Pysk bezostru*
hý, wztáhlý, dole poddutý, nezawený. §-rašník konec-
oý, prostý, sedawý, na kraji zadním sldupku rodidlo-
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wého pipewnény, stálý. Pel maukowltý. Zobánek : e.
pelka jazykowitá, celá. Wajcník ncikraucený.

H. cwropúd. N. Nidus avis liich. Ophrys Nidus

avis Lin. Fl. dan. t. 181. Kpipaciis INidus avis Allion.

Diet. se. nat. 3 /. 1S. Koen scstáwá z bambol cer.

wowiiýcb, wtewnatýcb, asi co slepií hrko tlustých,

/.iiialcných, jakoby hnízdo ptaí pedslawujítMch ; lodyha

nejjednodušší, w/.tycená, asi i' wysoká, opatená poswami
bezlisiýnií, jakož i pošwy bMawe nahnédlá ; hrozen nej»

jednodušší, tuhý, mnoholetý ; listeny áikowiié, dwakrát

delší stopkv ; wajeóník kejowilý ; okwótí špinaw na-

hndlé, ušlw poJlauhlých, pysku dwakrát delšího, na

dwé klaného, s lalokoma árkowitýma, tupýma, odstá-

lýma. — Píiiwný na koenech strotnowých w lesech

íiiinných po Ewrop prostední. Kwte w kwelnu a

crwnu. "^

.

Užíwali )i jindá proti hlittáin.

IIrabopslka. Goodybra. Goodtbrb.

Okwll tlamaté. Pysk bezostruhý, stawený, dolo

pYtlatohrbatý, nahoe poddutý. I^rašník prostý, wedló
zobánku piipewnný, nozninatý, stálý. Pel ze zrnek

hranatých. Zobánek: epelka na dwc klaná. Wajcník
/kraucený.

//. plaziná. G. rcpcns /. Brown. Salyrium repcns
IJn. Jaaf. ausl. t. !3(>9. .SVM. t. 272. Koen oddenku plazi-

Widio, Wicwoatho, klaubatého, wypauštjíciho dol mrca-
sy plsnatc', wzhúru lodyhy asi na pí wysoké, píuié,

jcdnoduclu'% na hoení polowicl chlupaté, nejdoleji .lis
nat^, ostatn pošewnaté ; listy wejitó, tupaunkc, w a*
pík zaužcnd, žilnaté, a sífkowané ? klas 2palený, jedno-
stranný ze kwliiw nachýlených bMawých. — Na chlu-

nu'h stinných a podhoích Ewropy prostední. Kweto
w lipnu a srpnu. '^.

KrAUTBHKA. SpIRAHTHRS- DllKHÁHRB.

Okwtf tlamaté. Pysk zawcný, bezostruhý, dolo
ilálikovvitý, nahoe wkiwený. Prašník pro.slý, wedló
/obánku pipewnený, sedawy, stálý. Pol ze zrnek pi-
polvvernvch, spojených. Zobánek : epelka wejitá, na
konci na dud klaná. Wajenik nezkrauccný.

A'. A/«/. S. aeslivalis //«//. Ihirlifuh. 2. /. 337, Ko-
en složený z baiubolu vvlcnowiiých, tebas 2" tllau*

hých a co brko kachní tlustých; lodyha asi <y wysuká,
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listnatá? listy kopinaloárkowitt? ; klas zakrauccný a

kwBty bílé, winul roipustawcné ; listeny k()pinal(^ za«

konité, delší wajeníku pýríukowanélio
; pysk podlau-

hlowejilý, na konci zaokraulilený. — !Na pastwinacli a

lukách vvlhkýci), barinných Ewropy prostední a jižné. "if.

Z. jesenní. S. autuninalis Rich, Ophrys spiralis Lin,

Stiirm f. 12. Epipactis Uall. hd.t. 38. Koen z banibol
kolníkowitých, palenjoh; swazek z listvv ' weiilych
anebo wejitopodlauliiých, w apík zaužených, ostrých,

asi 1" dlauhýeh ; stvvol wedlé listw z koenu wyniklý,

asi stewíný, pímý, tuhý, odný pošvvanil obdálnfmi,
bezlistými ; klas zakraucený a kwty winul rozposta-

wené ; listeny wejité, zakoníte, delší wajeníka, jako

on a osa pýité ; pysk obwejitý wykrojcny. — Na pa*

slwinách wyšších wlhkých Ewropy prostední, Kwie w
srpnu až do íjna. T|.

"' Koen její potebowali k posilfiowání (radix triorcisidis albae).

Podadí 3.

VTLIKOfFITÉ. MALAXIDIINEAE.

KoRÁLlCE. GoRALLORHIZA. KoAALLBNWimZ.

Okwtí llamatc. Pysk dole s ušty okweowými
poboními srostlý, a predstawující ostruhu krátkau,

tamtéž pirostlau. Prašník prostý, konený, padawý.
Pel schaulený w brylky \ celislwé, zakulatlé, pak wos-

kowité.

K. priroslld. G. innata /?. Brown. C Halleri Rich. O-
phrys corallorhiza Z,íW. Fl. dun. t, \hi* Carallorhiza //«//.

liclv, t. \\. ííoen oddenku bílého, neprawideln \vy-

štérbeného laloky mnohými, zubowitými, tupými ; lodyha

solwa i/j' wysoká, pímá, tuhá, odéná pošwami bezlistými

;

klas asi ze G kwlvv zelenawé bílých složený; listeny

pedrobnó; stopeky mnohem kratší wajeníka ; okwtí
ušlw ostrých, doleních sehnutých, pysku podlauhlého,

tupého, obak tup6 jednozubého, na prosted epele
dwojmozolého. — Na chlumech stinných Ewropy prO"

stední. Kvvte w erwnu až do srpna. '^^^

DwiSivAžKA. SxuniviiA. Sturmie.

Okwtí otewené. Pysk pímý, zadní, bezostru-

hý. Slaupck rodidlowý proti konci obraubený. Zobá«
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nek tupý. Prasník konený, padawy. Pel woskowiiý, ped-
fctawujicí dwa ráže ili kuliky ze dwau lílek složené.

I), bahní. S, Loeselii Rcichcnb. Oplirys Loeselii Lin.

O. paludosa Fl. dan. t. 87T. Koen inrcasaiý ; lodyha
dolejsku cibulowit zwticného, šupinami šedými obklí-

endho, asi i//' wysokdho, ostatní díl (stwol) Jhraný,
nejwýš 4'' wysoký, pímý, nejjednodušší; listy dwa, po-
inajici pošwau z cibulowité nabobteniny, kopinaté, sot«-

wa I'|j" dlaubé, tupé, mnohožild a pcautlc síkowant';
hrozen 3—8kwetý : listeny pedrobnd, wejité, ostré;
slopeky trochu delší wajeníUa ; kwiy bílé; pysk wej-
ilý, tupý, wraubokowariý, zdélí uštinv okweowých. —
Na rašelinách twropy prostední. Kwte w ervvnu až

do srpna. "4-.

Mbkilka. Malaxi9. Wbichkraut.

Okwtf nejrozloženjší. Pysk bczoslruhý, zadní.

Pijšník konený, prostý, sedawý, stálý. Pel woskowitý,
w brylky 4 podluhowaté schaulený. Wajeník nezkrau*
ceny.

M. knpislifd. M. paludosa Swarfz. Ophrys paludosa
TJn. FL (/an. t. 12Z^, Nabobtnina cibulowitá zakulallá ; lo-

dyha nejwýš ipalená, pímá, óhraná, dole mající 4—

5

listíiw kopistnatých, nejtupjších, na konci šerpiwých, asi

i^j" dlauhých; hrozen 2palený ; kvvéiy zelen žluld, na
stopekách 1" dlauhých; listeny kopinaté o polowiku
kratší; pysk poddutý, zakonily.— Na rašelinách Ewro*

py prostední. Kwlc w lípnu a srpnu. "^

.

M. jednolistd. M. monophyllos Swartz, Ophrys mo-
nophyllos fFulf. in Jacq. coll. 4. t. 13.y'. 3. Pseudoor-
(his monophyllos Cbis, I. t, 269. Nabobtnina cibulo-

witá zakulallá, lodyha i s hroznem 2 — G" wysoká,
trojhraná, pijednolistá ; list wcjitý, objímnwý, It/," dlau«

hý, \" široký, ostrý; hrozen nmohokwtý, I—2' dlau-

hy ; listeny kopinaté. I'" dlauh, zdélí slopeek ; kwty
/.elenawi' ; pysk poddutý, zakonily. — Na inistech nio-

chntých, wlhkých^ podhornfch Lwropy prostední. Kwlo
w lípnu. H'

StROMORYTRC. DbRDROBIIIM. UAttMWDCHRRR.

OkwSlí z lupcninv koplnatých, zwonkowité ote*

wTcnýrh. Pysk klaubcm pipcwnný, na kunri prolažku
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nehlowiícho, x juhoz stran wynilíají lupeny pední, zpú-
íob ostruhy pyllowité pedstawující.

S. rulencoivitij. 1). nioniliíornie Sioarlz. Epidendruiu
luoniliíonne Lin. Fu Han Kacinf)/. l. 8Gó. Koon plaxi'

vrý uyliiirií nkolik stwolw dole cíbulowiiých, jedno-
ducliycl), oblých, lánkowanoržencowilycli, nahých. Li-

sty árkowiiokopinali', Istewiné, neprostrcdené z ko-
ena wyniklé ; kwéty 3 i wíce, obdáiné, pímé, slrídawé)

IVa" dlauhé, oerweuaw bíltS na klasu
;

pysk wcjiio-
podlaulilý, ostrý, celý ; tobolka zelená, duioatá. — !Na

Zapanu po skalách a stromech. "4-.

Rostiiuu tu púwesují do setinic nade dwéej kdežto luaoUo It
^e zeleaá, auo i w prvinfin ruce kwle.

rOSTROMICB. EPlDENDilUM. BaUMWURZLER.

Okvvetí otewené uštw prostých. Pysk nehetnatý,

Behet srostlý se slaupkui rodidlowým w trubku. Bryl-

ky pelowé krátkými stopeukami neposleden spojené
se enlkau.

P. líbezná. E. amabile Un. Angraecum album majus
IhnnpJi G. 1. 43, Koeny tlusté, dlauiié, lanowité, po
slroiuech se pnaucí; listy širokokopinaté, bezžilé, i6"

dlauhé, o— i" širokd, tlusté j stwol 2stewínýi nahý,

obklíený nkolika šupinami ostrými, nejkratšími \ kw-
ly blostné, zwící narcisowých, složené z ó uštw, jicha

2 poboní okrauhlé, ostatní wejité : pysk 3dílný : uštu

pro jircdního šípowitého a rozštípeného, nitma šttino-'

vvitýma na slaupck piipewnaého, — Po stromech Indie

vvý hodní. \.

WTRNICE. AÉRIDES. LUFTBLUME,

Okwtí lupenw wnšoých a dnau wnitních úz-

kých, dlauhých, otewených. Pysk krátký pytlouítý, nch-!

tu po stran srostlého s ušty okwowými. Brylky pra-

šníkowé w zadu 2laloné, pipewnné na protažek spo-

lený u prosted blizny.

If. sfriipnnowd. A. arachnites Sivarlz. Epidendrum
ílos aeris Lin, Honit. Pf. 10 t. 70. f. 1. Kotong-í>in Ka(7np/\

t 8(i0. y. I. Lodyha pnula, oblá, píwtewnalá, koe-
natjící: listy kopinaté, bezžilé; kwtv^ 7— 13 weli-

kých, jako strupan w-yhlížejících, citronow žlutých,

skwrnami brunátnými pekrásn peestých; každý u-

šot 2" dlauhý, asi 2" široký, tuný, tuhý, na konci šir-

ší a podhnutý, prostední (pysk) delší, rowný, wyhlíií
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j.iko rozlaXcný sfrupaní ocas, a ostatní clwojc dwó po-

loliinowit oliniin';, jakoby nohy slriipaní; proti ocasu
jest nos (slaupok) králky, co brko llustý, brunátný, bia-

wu pcdstawujicí, a dole ol)kbenv laloky temi,
neslpjnými, mrdíko srosilynii, jichž hoení ncso 2 ku-

liky (prainíky); ostruha nejkratší, tupá, rozklan;\; kwlv
tyto pížuiem siln zapácbují, takže brzo jest sednic
naichlá; wi1n? ta prý \vyclu)dí 7. konce pyskow(''ho, ne*
ho, nízneli se, wiecknn zápach 7,n)Í7.í. — ^^^ Žapanu
po stromech; na Záw wclmi bcdliw se sází pro au-
liicdnoiit a wúní. ti»

IV. nintá A. rclusa Sirarlz. Kpidendruin rctusuni

rarit. Ansjjeli-maravara Uliccd. I'?. /. I. Koen z mrca*
súw típcwúujících se wláseniin w kue sironiowé; lodv*

ha toljlio nkolik palcuw dlauliá, sliznatá, opatená asi

dwanúclercm listiW mePowitých, dwojadých. na konci
niatých, hroinalých, siewíných ; hrozny dlauhé (I')

walcovvité, po 12 z úzlabiek wynikající; kwty odwislc,

na slopckách pak sehnutých, weliké, krásné, bílé, cr*
\ren a mode skwrnalé*. ušty nestejné, tlusté, wejile,
ostré, pysk ja^ykouitý, bily s ostruhau n^jkralií. •— iNa

Malabarii na ch'cboni, jíž hubí a dusí n ludyž sio*

we maravara t. hubistrom, Kwto na zaátku a konci
poasí dešliwelio t. w dubnu a Vij nu, a kwty trwají 2
tusícc. t\ •

Rnstiinn pro Vrwx a wuni kwí-tuw pirznamenitá ; nicini^n
/oinkowú íol>5 j( newAií. majfro ji za potwoni proti pírodu zros^
l.iii : tirorrn uíznutý we w«iil tcprwa za iii>ic zwa<Inc. Koen .1

iiu*dni dáwají proti iliiSnosti.

TcCNOPYsii, \ VNDV, ^ VM)i:,

Okwtí lupcnúw rozložených pístcjných. Py ,!v

pídužnalý, Olaloný, dole jednoducíiý (beznchetný) su
slaupcem rodidlowým bczkídlym srostlý. Brylkv py*
lowé 'ilaloné.

T. puinij* V. scripta Spmij:. Anf^raecum scriptuiu
r.intijth G. /. 42. Koen nesíslným nuiožslwím nirca.s{\vir

l)ilých, tidiých upewnn w kúe úžlabíka ncjllusíšícli

wtwl ; lodyha dole dlá nabobtninu cibidowitau, ho*
raolo\vit.iu, z níž wynikají listy 3— i. podlauhlé, ostré,

Ižilé, sícwíce dcl.sí, .'J ' široké; stwolv 4— 5, slcwíná,
be/.lislé, trnkí', nosaucí hrozen z kwtúw ninohýrh: ušly
okwl!o\vé podlauhlé, tupé, eité, žluté nebo žlutawú
-rlené, se skwrnami erwcnými a hndými jako pís-
menu hebrejská w^hiižejícími ; ostruha nejkratší. — W
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Indii tvydíodni na stromech pfí/.iwná. Kwte w lišto*

padu.ti

.

KwSty welini dlaiilio trwají, anohrž lirozon ntrliniit) a <lo «c-

doice za sucha postawený po 8 dní netoliko »e udržuje, anobrž i kwuty
poade rozwíjí. KwCty wnS ncniají. OftyfeinC rostau na maoKiwní-
kii, který jiroto málo owoce nosí, zaež náliradu dáwá ut.šeDýiii

wzezeníin na cizopáska. Protož jej sázejí na tnangiwnky podlé
pTíbytkw, kdežto ale nikdá tak pPkn nekwele jako w lese. W
zemi také ta rostlina roste, nekwete ale, ledaby se pod ní zakopalo
ztraiiclmiwlé diíwí. Ženštiny z králowskvch rodin jiiosobují si ty

kwty íkajíce, že se neliodí pro lid nizkého stawii, ponewadž toli-

ko na místech wysokých rostau.

Dužnina cibnlowá potebuje se proti weduni, hlistám, bedél-

káuí a do laskawce.

T* kopislnattj. N* spatulata Sprtn^. Epidendrum
spatulatuni Lin. Pounampou maravara BlicaL 12. /. 3«

Koen / tlustých mrcas sh)žený wyhání lodyliu 2' wy*
sokau, listnatau ; listy mnohé, smslnané, diižnaié, 2'^

dlauhé, kopisfowiié ; kwty na hroznech prodlaužených,
píowých, weliké, ryzí, wonné ; iisly okweowé podlauhld,

tupé, rozložené; pysk kápowitý, na konci rozšíený, 2*

laloný ; ostruha nejkratší. — W indii wýchodnl na stro-

mech pí/iwná. Kw6te \v dubnu a íjnu. Kwty netr-

wají dlauho tak jako pedešlé. \,
Zeinkowé zwaené listí jedí. Mas udelanau z nich potebují

proti wyraženinám, prásek z nidi proti auplawici, kwty w nemo-
ce ch plicnídi.

ClUNATKA. CyMBIDHIM. KAHSLIPPfi.

Oku'tí uštw oddlených. Pysk dole poddulý,

s dolejškem slaupku rodidlowého jednoduchého, bez-»

kídlého jpomocí klaubu spojený. Prašník konený.
C. iizlatd. C. nodosum Swarfz. Epidendrum nodo-

sum Lin. Jacq. am. picl. t. 2l'í. Bylina stewíná pí*
žiwná ; koeny z mrcasu dlauhých, tlustých, oblých^

popelawých, jednoduchých; list jedinký, árkowitošídlo*

wiiý, u wnit na dél opatený brázdau bitkau, wn ký-

latý, tlustý, lysý, wíce mén h'/ dlauhý, dole w pošwu
rozšíeny; stwol jednoduchý, oblý, lysý, pímý, 3—4^

kwfitý, z úžlabíka listowého wyniklý ; kwty sedawé,

weliké, ozdobné, we dne skoro bezwonné, w noci ale

zapáchající nejlíbeznji, ponažlutlé ; ušty okweowé
árkowité, otewenaunké ;

pysk epelky wejilé, osiré. -—

Na stromech pížiwná w Indii západní.

. ivcjitá, C. ovatum iFilld. Epidendrum ovatum
Lin. Angrccum album minus Rumph 6. t. 4 3, Anatali

maravara Rhecd. 12. t. 7. Koen z welikébo množstwí
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ných, crnr' a žlul krau/.kowanýcli, 3—i' wysok^ch,

listnatých ; lisiy wcjoilé, žilnaté, ohjímawé, 'l^j^' dlauhé,

l" široko ; kwéty na lat bezlistenni* ozdobné, bílé ;

pysk wejoitý, ostraunký, docela podobný lupenm o-

kwowýin 2 wniíníin. — W Indii wýchodní pížiwná
na stromech, na zemi w pd písité. Kwle w erwnu
a irwá 5 msícw, za který as ani jediný kwt ne-

zwadne.
"fi

.

Wytrlineli se a na iiifstoli smlié se powsí, žene do kwtuw
a ploilíiw dokonalýrli, takže rostlina nepnlrebuje jinúlio nežli we-
wzililiu ; sáE«ti se ale ned<t. Mfrn poci.^iije a potebuje se proti

hryzení.

C. aloesolis(d. C. aloifolium Swarfz. pidcndrum a«

luifolium Lin. Jacq. schucnb. t. 38:). Kansyram maravara
Rheed. 12. t. 8. Lodyha dole cibulowitá wypaiiští listy

koiowité, iirokooárkowilé, 2— 3 dlauhé, 2" široké, na
konci 2lalo0nowvkr()jcné ; stwolw mnoho s kwty mno-
hými, lislenatými, w liro/.en ídký ropostawenymi, bílý-

mi, u wnit erwenými, ii prosted žlutými; ušty okw*
lowc píodstíilc, (iipaiinké ; pysk olaloný, tupý, cárko-
waný. — W indii wýchodnf na str«)mech, obzwlášt na
kultihách. Kwéte w duhnu a rijnw. "f)^,

PráSok poisfiije hort-ui a iloleiii, též se podáwá proti z.áwra-

ti a oilirntití.

C. ohrowíkii. C. gif^anipinn Sivm-fz. Satvrium gi};an»

tcum'A^í"« Ode wSech ro/.náwá se w^škan stwolu šupí*

nalélio sáhowau, W7.ros(lého z naboblniny cibulowild, zo**

kulalMé ; listy korcnowé ineowité, piohnulc, 2—3'
dlauhé, 2" široké ; slnoly nesau hrozny ridké ze kwé-
túw wclikých ohdálných, krásn potnarancowýcJi; lupe*

ny okwowé príslejné, ostré
;
pysk podlauhlý, eritoná*

sobený. — Na Pedhoi dobronaddjském. Ix.

TlOSTORRT. SaRCOCIIILOS. LElSCHBLtMB.

Okwtí ušln- slcjných, odslálýcht 2 wnsných s

nrhtCMi pyskowým wczpod srostlých. Pysk zadní s

( cpcikau dužnatau, slfctvowícowitau, pomocí nehtu se

slaupkcm rodidlowýin srosilaii.

T. tiÁf/iirnu/i/. S. praemorsum Sprrng, l^pidcndrum
pmemorsum /{rufj. f. ili. Thalia maravara lilifftl, 12. /.

\- Koirn mrrasatý, dužnatý, lodyha pímá, jednoduchá,
ncilyscjU, asi na pííF wysoká, dolo co prst tlustá ; lislv

priodlohlé, dwojadé, lysé, cárkowité, žlahuwiié, na \íU\

dlaidié, na konci jakoby wykausnuié, nepravideln 'ila*
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Ion(5 ; kwly na hroznech prolihstých žluló, na prío
eit árkowané, pewonné. — ^'a stroniecli Indie xrý-

chudni. Kwele w íjnu. "1^.

Rostlina dlaulio trwá ; uíízniié kwPty dlaulio drzí se, nezlí
nwadnau. Koicn potehují proti wyraženinám, též k hnání na pot

;

Šáwa z nati pní se jako m)dlo a |)oCisujtí požita bywsi.

Wetrobiíx. Angkaecum. Angurek.

Okwlí skoro na znak obrácené : ušluw hoenícll
lebkowiiých. Pysk nerozdlený, poídku lalonatý. Slau*
pek rodidlowý zkiwený, prostý, bezk ídly, nad praš-

nik w konec tupý protažený. Brylky pelowé žlazau
a stopekami spojené.

//^ Ubowonný. A. fragrans Thudrs,. Koen' mrca-
sátý; h)dyha pímá; listy stídawe, enienowiié, 6"dlau*
hé, i/j" široké, na konci 21alon zatlaené; ušty okwé-
owé, podhnuté; pysk kopisowitý;* ostruha tenká, pro-*

dlaužená, wisící. — Na stromech Ostrowinv maskaren-
ských. '4".

Naf usušená zapádiá píjemn a rlintn:» horkýnu mandlemi,
tndyž na místo jiili se potebuje a též co tlié proti nedul)iii iirud^

oím : slowe faham nebo thé hurbonské^ a potebuje se již we Fraa«
cauzíd).

Jf^. zlabati). A. carinatum. Limodorum carinatuni

TVilUL Kalou Kaida maravara Rhccd. 12. t. 26. Koen
mrcasw dlauhých, šláwnalých; lodyha s nabobténinau

;

listy árkowitokopinald, kylaté, ostré, apíkaté, 3' dlau-

hé, \" široké, šáwnalé; kweiy na hroznu prodlauže-

néin mnohé, weliké, wonnc, zelenaw hndé, u wnit
bíle, zelené a erwen žíhané, pak žlut a bíle skxvr*

nat; lupeny okwowé wnšné kopisowité, rozepe-
né; pysk pílrojlaloný, tupý: laloku prostedního roz-

šíeného, celého ; ostruha hákowiiá. — Na stromech a
\v zen)i po Indii wýchodní.

Šíáwa hoká hojí zpáleníny a Viypaznje blísty.

Wanila. Vasilla. VasilLb.

Okwtí prawideln rozložené, s wajeníkem po*

mocí klaubw spojené : ušty 3 wnšné, a 2 uniíní po-
boní wné zelené, u wnit barwené ; pysk pirostlý na

slaupek rodidlowý, bezostruhý, kápowii podwinulý.

Slaupek rodidlowý s prodlauženau nlkau. Prašník

konený, wíkowitý, 2pauzdrý : brylky peiowé sedawé,

zrnalé. Wajeník nezkraucený. Tobolka prodlaužená
(šesulinowitá), kecem naplnná.
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/K prawd. V. aroiDalica Sivariz^ Diissdd. JS. t. i;i»

14. Diet. se, nat. all. 2. t. TG. Epidcndrum Vanilla Lin.

Plcnk t. ()i6. Vanilla Plum. i. ISS. Lodyha pnula, ko-

enatjící l,ai na wrclioJIvy wysokých stroiuu se šplíhají-

cí ; listy bezpoiewné, sedawé, elipiinopodlauhlt', obak
rauiené, ostré, tlusté, kožowitoduxnaté, žilnal' ; hrozny
úžlabíkowé, ídké, ó— JOkwéld

, osa 7-proh>l)aná ; liste-

ny krátké, listowité, wejité, tupaunké, píípodhnutd

;

kwty opatené wajcníkeni dlauhýin, slopkowiiym, ó

—

G" w prmru široké: uštiiw S wnšných zelených, u

wnit bílých, podlauhlokopinaiych, zakonitých, citýcli,
na konci Pasto podchlipnulých

;
pysk skoro zdélí ost;it-

ních uštúw, dole irubkowiu"* swinutý, z pedu wejiiý,

ostrý, eitochobotnatý, co mléko bílý, u wnit nkolika
žihami žlutÝmi erwenýini na dél znamenaný ; tobolka
piwálcowitá, ponakiwená, 8"— 1' dlauhá, hndá, oby-
ejn toliko 2 chlopnina pukající, naplnná kecem
mkkým, tn)awé hndym, welice woawým, vv nmž sc-

niena co písek drobná zaobalcná. — VV lesech hustých,
wlhkych Aíncriky meziobratníkowé diwoká a sázená.
Kwte w dubnu až do srpna. ^ .

Tobolky jsau wnnilkn fili icnnillc wAIjec známá a co koení
nejpíie'»n<^J5í a nejjeiimisí wážená. IMálokdy polr«'f)njo se w lóka-
stwf. Tobolky díw anplnélio uzrání se selterau, we s(fnu iisnší, do
oleje narnoCÍ a do obiliodu zuslin. Ne|ioiliybuú žo alespo dílem
pochodí od ro7.dílD5cli rodu, odkud i rozdílnost druliw wanilkowýdi
wyswtliti se dá. Z tobolfk pfezralicli kapá balsani wíinií a rlmti

• iln^cli wanilkow5<l)> který ale do Kwropy nepirliázf. l'rwky j«'j(

jsau olej nepíjemný, pryskyice, wytaženina, cukr s kyselinaii bon-
zoowau, kluwatina a malíko Skr<ibii. WíinC podiodí nr-poriiybnu si-

licí, jíž iliemikowé nemohli dosawad dobyti.

fV. šimlistá. V. Pompo na Svhiede. Ke wcliký
pnuly; lisiy podlauhlé, nkdy pcširoké, dole slab srd-
ité; tobolky íbrázdé. — W Mexiku.

Tobolky též sob piosobují wúni pelíbezuau, zustáwají alo
widycky mkké a lepkawé a tudyž k zasílápí mén zpsobné j nic*
inénu do Kwropy pidii^zejí a slowau wtinillon Cili vnnillc poinponn.

Podadí 1.

SThEff^MKOfnií . { \pn\vvmv\v.

HtArwÍCMÍK. Cvf>Hli>Ki>lliM. i HAI;fetiHCMlJii.

Okwétí korunoivíté, rozložené. Pysk pVewcliký,
bichatý, nafauklý. Slaupek rodidlowý pehnutý ,-i

králkau nlkau, z jehož hoejška ní im ínky pro&tá
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ástka na tré klaná, jejíZ ušty poboní ncsau po prá-

vníku 2pauzdrm, prostední vvétšf plátkowiiý bez pra-

sniku. Pyl [kecowitozrnalý. Blizna prostá nad prašní-

koma nojící, ped neplodnau lyiakau postawená. Wa-
jcník nezkrauceny.

iS*. zapadnu C. Calceolus U.n, Fí, dan, 1. 999. Ko-
en oddenku rownowážnélio, plaziwébo, uzlatého, wy
paiisljícílio dol mrcasy mnolió, jednoduché, dužnau'>,

a wzhru lodyhy pímé, I— It],' wysoktí, jednoduché,
pýité, obyejn -i listé, dole pošwami 3— i wyschlými,

lindýuii opatené; listy sedawé, elipliné, ostré, dole

zaužcné, a skoro pošcwnal obhnuté, mnohozilé a aut-

tložebré, po žilách obzwlášl wezpod a po kraji pí-
eabatém brwitopýité ; kwty ojedinlé nebo podwoj-

né, konené, stopenaté, nachýlené, a každý listenem

wclikým listowitým podepené; ušly okwowé kižmo
postawené, hndonachowé, píeité, zakonité, žilnaté,

I*/?" dlauhé, prostedni wnéšný nadhnutý, wejitokopi-
natý, 2 poboní srostlé w ušet podobný sehnutý, na

konci obyejn na dwé klaný, ušty poboní wnitní
rownowážné odslálé, kopinatoárkowité, dole huaté;
pysk obwejitobíchatý, písmaknutý, kratší ostatních

ušlinv, swlle žlutý, žebernatožilnatý, adow nachow
tekowaný, u wnií arami a skwrnami chlupatými zna-

menaný, dole otewený a objewující slaupek rodidlowý
;

spojidla prašníkowá krátkorohá, nitka prostední ne-

plodná krátkostopená, obvvejitá, ostraunká, po krajích

ochlipená, delší nežli blizna, od ní pikrytá, oblá, Slira-

ná, tupá, zpedu prohlubená ; wajeník kejowitý, nakri-

wený, Gžilý, pýilý. — !Na chlumech obzwlášt wápen-
Tiých po relé Éwrop až do Nordlandu \y iSorwegáh.
Kwte w kwétnu a erwnu. H'

Rostlina obzwláštní strojnostf kwEtu pesliCná a p?eznarnent á
bylnby ozJobaii zahrad našich, kdyby diowání její nebylo tak ne-

snadno.

S. pýritij. C» pubescens Wdld. h. ber. 1. /. 13. —

•

Moi-is. 3. s. 12. /. 15. Koen, lodyha a listy jako pe-
dešlého, listy eliptiné pýilohuiiataunké; ušty okwowé
zelené, erwen tekowané, kopinaté, ostré, delší pysku

žlutého ; slaupek rodidlowý s lalokem prostedním troj-

úhlopodlauhlým, tupým. Kvvte w kwétnu a erwnu. l|*

Koen jeho nejlepším surogatein naSinského koena kozlíko-

wého ili odolenowého, protože má stejné aiicinky.

S. hHoslmf. C. candidum Mfildb. Podobá se prwní-

mu ; listy lodyhowé podlauhlokopinaté, brwité j kwty o
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polowic menší a docela bílé: ušlw delších pysku, ne-

stejných, zakonit}ch, s dolenhui árkowitýini ; slaupek

rodidlowý laluku prostedního, kopinatého, tupaunkého.

— W Americe sewerné. H«
S. okiizalij. C. spectabile Swartz, C. canadense Mic/uv.

Moris, 3. s. 12. t. il.y* ^^' '^^^ pedešlým podobný;
lodyha listnatá \ hsty široce wajené, pýrilohutiaté ; kwé-

ly weliké: uštíiw tupých, kopinatowajených, kratších

pysku pewelikého, nachowého , naped rozklaného

;

slaupek rodidlowý laloku prostedního srdíloeliptíu-

ného, tupého. — W Americe sevverné.

S. nízký. C humile Swar/z. C acaulc Ai/. Pluk.

inant. 1. 4 18. /. l« Ode wšech naduwedených liší se, io

listy wáecky jsau korenowe', podwojné, podlá uhle, tu-

pauuké. pýité; stwol nápýilý, opatený listenem úzkým,
kopinatým, ostrým, I— Gkwetý ; ušty okwéowé kopina-

té, ostré, kratší pysku pékn nachowého, wytaženého,

naped rozšlipeného ; slaupek rodidlowý laloku pro-

stedního rautowitélio, zakonitého. — W Americe se-

werné. "4-.

Koen tolio trojílio rodu užiwá se we wlasli jako ii d&s koz-
lik, a tedy jako koen stewíntks p^itúliu.

ád 211.

ANANASOWITÉ BIWMEUACEAE.

Okwétí trubky prosté nebo dopola nebo docela s

wajccníkem srostlé ; kraje Cdílného, s ušty 3 wnšnými
kalichowitými, w paupéli pímými, chlopnitými, pcídko
5techowitými, se 3 wnitními plátkuwiiými. w paupéli

dohromady zkraucenými nebo peídko chlopnitými, dole

isto šupinau nebo píwéskein hrebcnowitým opatenými.
1 yinek G, pod vvajenikcm, okolo ného nebo nad ním
wyniklýclu nitky prosté nebo dohromady a s ušty 3

wnitními wíce mén srostlé
;
prašniky u wnii puka-

jící ; pel prachovvilý. Wajcník 3pauzdrý, obyejn nino-

huwajený { wajcka pímá nebo wisící, wždycky proti*

stojná. Cnlka 1 ; blizny 3. jednoduché, ídko na dwé
klané. Plod 3pauzdrý , tobolka zbobulclá, nepukající

nebo wyschlá, 3chlopná; pauzdra obyejné mnohuse-
menná. Semena bílku welikého, mauna'élio. Kel malý,

w dolením konci bílku zawciiý, rowný nebo kiwý {

konec koínkowý zthistlý. pupu se dotýkající.

Bylioy nebo podke, kluCe ili oddenku tnnolioliMého. LUty
asto kocQowé, jednoduché, celé, obyCejnS kolcatozubatú, dolf |)o-

9«*-
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Sewnaté, tuhé. Kw?ty obojaké, ohyejn? pravkidelné, na klasech, Iiroz*

nt-ch anebo latách rozporádané a listeny múzdrowitjinii |)odci)rtMié.

W tom ádu stojí asi 200 roduw (w 18—19 pokolenídi), jedno
w Americe horké a to nejwCtšfm dílem mezi obratuíkoma rostaucí<li.
Mnolié jicli píížiwné na stromech a rozezaáwa^í »e obzwláStníui
jmSním a krásau kwetw a plodw.

Ananas. Akanassa. Akakas.

Okwétí trubky s celým wajcuníkem srostlé ; kraje
Gdílnélio, s ušly wšemi w paupii pímýaíi, 3 wnšnýiui
kratšíinij kalicliowilými, 3 wnitníini plálkowitými, jazyko-
íTÍlýnai, dole opatenými šupinama trubkoniiyma. Tyinek
(), nadplodníh. Cnclka 1, niowitá ; blizny 3, príin,
icpenité. Mabvice doliromady a s listeny srostlé.

A, prawý. A. sativa Lindl, líromelia Ananas lÁn,

Jacq. rar. t. (iO. Plenk t. 249. Ananas aculeaius Trtw
Ehr. I, 2. Ananassa Bumph h, t. 18. Kapa Tsiakka
Rhecd. 11. t. 1. 2. Koen /. mrcasw dlauhýcb, tluslýcb,

oblých; lodyhu pímá, l' wysoká, tlustá; listy koeno-
we' \v trs nahromadné', pímé, pVípodlinute, árkowi-
tošídlowite, hluboce žlabonite', tuhé, na konci pichlawé,
po krajích kolcai zubaté. I'/?— 3' dlauhé, siwé ; listy

lodyhowé mnohem kratší; kwéty fiuloué, shlauené w
hustý klas ukonený chocholem z listw hustých, a do-
lejškem jakoby ponoené do osy dužnaté; mahvice ry-
zí nebo ervvenawe', smstnané w plod šiškowitý a oby-
ejn bezpauzdré a bezsemenné, poídku 2—3pauzdré,
a obsahující semena mnohá, podlauhlá. — W Americe
jižné, nyní we wšech koninách meziobratníkowých se

sází, (w Ewrop \t híjnech). KwSle vv kwélnu, zrá \v

lipnu až do záí. '^-.

Dlaulioas5in sázením nyní známe mnoho oJrodk&w, rozdíl-
ných twarem, welikostí, barwau a chutí owoce, též i barwan a zu>
by listiw. ^

Ananas náleží k owoci meziobrátoíkowóma nejlepštmu, nei-
líbeznejSímu , nejwooDSjšímu, jemuž oašinský, násilím wycliowuny,

nemže se wyrownati. Ewropané nejdíiwe jej w Brasilii poznali,

kdežto podnes nejwtší a nejlepší roste. Plod zralý nechají dotud
na rostlin, až siln woní, naCež jej urízuau a doma njaký 5as
nechají wiseti. Pak jej rozkrájejí na kížalky, posýpají solí, položí

na okamžení do wody. Nkteí jej jedí s wínein spunielským a
cukrem. Ananas roste w jakékoli pd, ani slunce ani déšf mu ne-
škodí, ani nelrpí hmyzem. Welmi mnoho wydáwá odnoží, takže záhon
brzo jím jest jjorostlý, a nyní nepotebuje nižádného ošetowání. Též
dlají z nho wfno anasowé (chicba), jenž dle slow Ligonowých byl

dozajista nektarem bohw , jelikož nad u n^c není lepšího. Stáw.t

wytlaeuá už za 3—4 dní nu'iže se píti; netrwá ale dlauho.

Nezralých plodw Sfáwa žene na moíí a wypuzuje hlísty. Z
listí dobýwají zpsob konopí na prowazy, lána, sít, tkuuiuy.
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Karatas. Hromelia. HrOMBLIRi

OkwMí Gdílnd, dwojadtí: wnadé kaltchowitó, 3-
dílni'», kratší nitroaddlio, nilroadi? Sdilod : uštúw swi-

niitydí, na konci nahých, a lu nesnucich lyinky. Cal*
ku tlustá, pi^^králká. Mahvicc oddlené, Spauzdr*, mno-
hosemcnné.

Jinníin podobají se rod.)vvé tolio pokolení pedeSlýiU: liš( ie ale

kroiii na(iii\vi'<len)cli znakuw jt-Št kwítíin asto stopkat5in, Itrozni^-

oým anebo lateiiým, na konci chocliolu neiiiajícíin.

A', obecný. B. Cara las Lin. Jncq. am. pirt. t. 200. /.

24. Jacff. A. vind. t. 31. '^2. Caraguata acanga. Bylina

bezniiow;'), ozd(íL>ná ; lisly innohc, koenowé, šídlowito-

árkowii, hrotile , hrwiiokolcat , píínie, niné tuhé

nežli ananasowp, na konci obyejn podlinult', wýškuu
lowka pesahující, z jejichž ižlahíka po odkwtení
w\ rážejí odnože položené, šídlowitonilowité, koícnaljící,

rostlinu rozmnožující ; kwiv sedawé, nahlauené, hcz-

U'onné, skoro 3palene ; wajcník a wniiié okwtí wlnau
1 '/awau porostlé; okwti uniirni ružowé; malwice wej-

' nwité, ápalecné, pemnohé, (201)— 300) pt)spolu sedící

u pro.stcd mezi listím, piewami obklíené a skládající

hromadu polokulowatau
;
pod slupkaii kožowilau mají

dužninu blawau, šlVnvnalau, sladkau a kyselau, w níž

hrií/.iJí pí-emnoho semen lysých, zakulíjlélych, hndých.
— W Indii zjipadní a Americe jižné na chlumech, oby-

|ni' pod stromem Djakýin. "4-.

Owocn dozralé a ojaupané n<*n( nep<it-mn«i, jelikož ostrota

utajuJH sl.idkosK iiiodowau. Nozralé dclá, ie znl>y wywsliwají a
ta 10 Tprnzují. PíliJné požfwánf i sebe zralejšího pftsobí bolení

jiz;ka. .^íúwii jeho dwají také do piiiire. Z listí «l(ili5w»j' wl&kna
na sprosté tkaniny. Li»ty ku praní l)(;IÍ7.ny lepši iiúdia. Nejdiwe
odikraban sfl kolce, list pak mezi kamenoina se rozmaká, jímž pak
plátno se nate wo wodC ; tím udlá se pcna hustá, b(lá, ježto wy-
prawnje inastn: skwroy a pliitno nni ncerwení ani nežere.

A'. jUatní. C. Pinguin Lin. Trav Khr. t. 51. Diet.

éc. naf. atl. 2. /. 19. Pinguin DUL <lf. t. 210./ 311.
Bostlina ladná; lisly nejtužší, brwiiukolcalé, hrotité a
welmi piclílawé, G

—

X dlauhé; když se rozkládají a u
piosled crwenají, wycliází z jejich prostedku slwol s

hroznem homolowiiým, 2— 3' dlauhým, ozdobným, plstí

bílau odný ; kvvty mnohé, asi 2palecné, jejichž waje-
nik a wnéšné okwctí máji harwu stwoluwau, okwéli wni-
tní ale krásn rúžowé; plody zažlutlé, palccné nebo
trochu wiší, chuti nakyslé, sdirabané, aniž pijcniné

;

semena nemnohá, nahn^dU, nkdy žádná. — W Indii

/f«(>idní. Kwte w brczou a dubnti. "^f

.
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Nle ladnSjSílio nad kwStaiícf (n rostlinu, a to pro ulfiené

wzezíení a barwy ro/inanié a píjemné na rozdflnjlcli ástkácli. Po
odkwti-nf z koene wynikají odnože pfd palce (Insté, rownowážné,
pak úlilein prínúiii W7.stupiijíc/ , zdula koieny a zliora listy v^T-

liánující. Janiaicané dlájf z té rostliny jtloty, jež ani MowPk, ani

Iiowado, ani kfifí pelézti a proniknanti nenuiže. Z listí dlaji zp-
sob kunopí na provazy, a sjírosté tkaniny.

Agawb. Agáve. Agate.

Okwif trubky docela s wajeníkem srosllé ; kraje

korunowitéiio, nálewkowitého s ušly píslejn.<'ini. Tyi-
nek G, w trubce okwowé uyniklýcb. CnMka 1, nifo-

nilá ; blizna blawowilá , 3boná. Tobolka 3pauzdró,
skrze clilopn pukající, 3cblopná, mnobosenienná.

A. obecná, A. amerirana Lin. Tratt. ardi. 1. 243.

Dusscld. ó. 1. (8. Aloe bodlawé Mat. WtL 232. Koen
oddenku krátkébo, petlusteho , obrostlebo zbytkem
Jislw a nircasy peimiobými ; listy koenowé na*

blauerié, kopínató, bladke. tube, tlusté, kolcatozubatd,

brotittí, siwd, dužnaté a šáwnaté, 6— 7' dlaub^, 4" širo-

ké, wnošné podbnutd, prostedni odstálé, ^vnitní pi-
met zmládí w bomoli peostrau /tuba swinuté a od
krajiW zubatýb dlaubo ješt zacbowáwající patrné nil-

sky i z prosted mezi listím wyniká stwol wztyený, lubý,
'•í\—36' wysoký, oblý, dole nkdy J' tlustý', porostlý

šupinami slídawými, piíkopinatými
,

poloobjímawými,
pitlaenými , na konci rozdlený na latu welíkánskau,

bomolowitau, tebas 4000 kwlw nesaurí: kwty slop-

kalé, podepené listeny kopinatými, na konci wélwí la-

lowýcb wzstaupawýcb , u weliké chomáe nabroma-
dnd, pímé, zelenaw žluté, siln wonící ; okwlí 2"

delší : trubka nepatrn 6boná| ušty podlaublé, tupé,

podduté; tyinky n)nohem delší kraje okwowébo, pra-

šníkw árkowitých , zkiwenýcb , skoro 1" dlaubýcb,
bled žlutých, wábatýcb', nlka zdélí tyinek nebo
delší, tup 3braná s bliznau blawowitau, Slaiokau: to>

holka ibowiiá, tup 3hraná, 3brazdá. — W Americe
jižné, též pesazená do horkých krajin wšech zem dí-

luw, a od r. Jóól také do jižné Evvropy zawedená, kdežto
zdiwoela. Kwte w srpnu až do íjna. '^-.

We wlasti kwte již po osmi rocích; u nás we skleníkn

tepruwa u welikém stáí k tonm se má a tudyž dostalo jméno sio-

lc\c aloe. Po každém kwetení hyne stará rostlina, z koene wy-
íinawši odnože mnohé. We dnu kwetu wymSuje se pemnoho me-
du, který padá jako krpje deŠfowé, když stwolem se zatese.

J^-st odrodek listí bíle a žlut peestého. VV Ewrop jižné dlají z

ní ploty neproniknutelné.
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A. mej-ickd. A. moxicana Imui. Podobá se pede-
šlé; lisly léi kocnowé, 3— i' dlaulié, b" široké, siwé,

kopinalé, pímé odstálé, mén ale tlusté a kolce krajní

blawé, hoení nalmdlé, menší, wzdálenjší, zubowitc?

;

slwol 15' wysoký podporuje na konci latu idší nežli u

pedešlé, nicmén sesláwá z welikého mnoislwí kvviúw
žlutaw nebo blaw zelených a Ubezaé zapáchajících.

— W Mexiku. "4-.

Mexiaaé naz5wajf tu a jiné podobné tolio pokolení rody Jiui-

ijiioj, a sázejí je pro welikau utitenost. Koeny dúw»j( zjnisob ka-

napí na prowi7.y, stwol poskytuje d/wí, kolce potebují se na iirsto

hebiiw a hrotíiw ; listím kryjí katrCe. Též je rozkliulují na rosu a

dobýwají kono|tí na prowazy, tkaniny. NejwStSÍ užitek ale po:liod{

ze Sáwy sladké, prozraCoé, ježto se pr5ští, když listy wnitrnf, nežli

stwol zaal lináti, z trsu se wytrlily. Jáma tak nie/.i listím udlaná
nipiriuje se tau Sfáwau, která se denn erpá a opt nasliromíždí , a to

trwá 2—3 mCsíce poád. Denn ji natekau asi .3 libry a jedna rost-

lina muže za ten as poskytnauti i50 láliwf. Nat pak zlijne; koen
ale wyiene mnoho odnoží. Tu iáwu ale prý teprnwa w ir)tém ro-

ku swélio stái roní, protože ji piprawila nj wylmání obromnélio

stwolu. Sfáwa pro cukr a prwky dusínaté snadno kysá a diwá ka-

pininu pidk na^.wanau, obItbenV n;'tpoj Mfxiranúw, kttírý sice sílí u

sytí, (iiutí jabláku se podobá, nepíjemn ale zapadlá smradlawým
masem. Dužninu listowau, zasladlau a náwinniu jedí swiží a pri-

strojenau. Též z listí dobýwají konopí piln na zwuné, náramn
p wué a pkné, na pízí a tkaoiny. Korea a Stáwu listowau též w
lékastwí potebují.

A. iiworodnd. A. vivipara£.m. Aloe americana 0?mm.
pra/l. t. 15. fíiimph h, t, 9i. .Imní pedešlého. I.,isly

kopinalé, kolcalo/.ubalé, 6' dlauhé, -i ' širokc', zelené,

tuhé, takže na nich chlapec niúže 5táli ; stwol 10' wy-

soký, wélewnalý i kwély 3
" dlauhé, 1" široké, zelcnawé

žluté. — W Mexiku a Brasilii. 1f

.

Jinlá listy waili a doliýwali zpsob konopí na prowazy, sít,

tkiininy. Nyní dlají ze den traud dlaubo dautnující ; <litj/li s»-

dláci w nepítomnosti olieK zadiowati, piloží toliko kausek toho de-
n. .Šanstá^li stwol suciiý, liaubowitý kusem dewa twrdélio, brzo

zejme se jako sirka. W tom zakládá se znamenitý zpsob dlání
ohn w anterickýli lesech. Myjeli ae koen ulomený anebo listy w
potoku, iráwaa z nich wyprýirélau ryby ipitomjí, takže rukauia se

d ijf ihytati. .^ráwa koeaowá alautí ka hnání na pot, obzwláltS w
nemocerh n ikažliwýdi.

A. smradldwá. A. (oetida fjn. Janf. rar. t, 330. De-

cnnd. fír. /. 120. Koen zllaušlí ramena wyhání králky

peí ncsaucí lisly kopinalé, nejod-slálcjšl, luhé, pcjcclojsí,

li' dlauhé, 'ij' široko, smradlawé ; slwol 32' wysoký, co

rameno tlustý, wiewnalý ; lata asi z 40 wélwi ó' dlau-

hych, na množslwí smítku wcliké rozdlených a nc-

saucích mnoho tisíc kwóliiw rclcnaw bitých; kraj okwe-
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owý hluboce rozdlený na 6 ušlínv ; lyinky i oLwli
nenSjicí : nííek dole /.tlustlých. — W Americe inezi-

obralníkowé. '4-.

Z listí jejílio obzwlášt innolio konopí na prowazy a láoa se

dlá.

B. kábsliá. A. cubensis Jacq. am. t. ILí. /. 28.
—piet. t.lGO. /. 1h. !Nc(juamerl. Rosllina nejladnjší ; ko-

en wyhání lodylm nízkau; listy meowilé, zakonPilé,

brwitokolcaté, tlusté, pímé, bled zelené, 3—dlanbé;
slwol pímý, i óstewíný, nejkrásnjsií latu nesaucí:kw-
ty nejmnožší, odwisló, wn špinaw bMawe, u wnil špi-

naw zelenawé, líbezn zapáchající; ušty wajené, tupé,

plochaunké, príocewené, vvnšné 3 iróchu užší : tyin-
ky dwakrál kratší uštvv, dole nejtlustší, šídlowit ukon-
ené. — Na Kub a w Brasilii. '^*

Užitek jako agawe mexické. Listí na místo mýdla potebují.

Plutowka. Polrretia. Pourretie.

Okwtí listem taulcowitým zastené, prosté, pod-
plodní, Gdíjné : uštw 3 wnšných kalichowitých, 3 wni-
trních plátkowitých. Tyinek 6, ze dna ok\vowe'ho
wyniklých; prašníky piléhající. Tobolka jehlalcowilá,
dopola podokwní, Spauzdrá. Semena mnohá, kí-
dlatá.

P, sméslnand. V. coarclata /?. cl Pav. 3. t. 2S5. Pitcar-

nia coarctata Pcrs. Puya chilensis Molin. Rennlmia vulgo
I'oya Fciiill. 3. /. 39. Lodyha wtewnalá, penízká; listy

jakoby koenowé, meowité, po kraji kolcaté, píúkos-
né, siwojínaté ,

4' dlauhé, 2" široké; slwol zwýší 2
muzinv, šupinatý, tlustý, nahoe rozdlený na klasy hu-
sté, w latu rozpostawené, skoro 1' dlauhé; kwéty 2"

dlauhé, žlutaw zelené ; ada lupenw okwowých wn-
šná plsnatá. — Na pahrbcích wyprahlých w Peruwii a

Chíli. Kwte w záí a íjnu- "^

.

Ze stwolu korkowitélio ezaií zátky ; z klasfiw dlají wýtažek
jiroti zlomeninám kostním užitený.

P, wlnkowaná. P. lanuginosa /?, el Pav. 3. t. 2SÍJ.

Listy árkowité, po kraji zubatokolcaté, obak stíbrno-
šupinaté ; hrozen smstnaný; okwtí wnradé plsnalé.
— W lesech a na pahrbcích Peruánských. H*

Z hroznu kapá klowatina istá, prozraCitá.
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Ktkatka. TiLLAHD3IA. Tillahdsib>

Okwlí prosté, podplodoí, na šestero klané, dvfoj-

adé : ada wnt*iná lidilná : ušlw píím}ch, ostrých;

ada wnitní korunowilá, na tré klan, delší ncxli ada
wnšná. Tyinek 6, kratších ady \%'nitní okwowé;
prašníky stelowiié, Wajeník nadokwní ; nlka s

bli/nau na tré klanau, tupau. Tobolka 3pauzdrá. Se-

mena ninoiiá, chmýím opatená.
A', wiecnatd. T. utriculata Aí/í. Koen skládá se z wc-

likého innožstwi mrcas spletených, jimiž pewn lne

ke ke kmenvv anebo wlwí na starých stromech; listy

zpoádané jako ananasowé, 3'/?' dlauhé, dole 3" široké,

kopinaté, ostré, lysé, žlahowité, dole wclmi rozšíené,

gtcchowii se kryjící a dlající zpsob nádrže, w níž

na^ihromážditi se mCíže weliké mnužstwí wody dešowé
nsbo rosní i z.prosted mezi listím wzstupuje stwol ó—

6

wysoky, oblý , dole nkolika listy opatený , nahoe
ncsaucí latu z wtvví kižmo wynikajících a nesaucích
klasy erwenawé, smáknuté, 6— 8" dlauhé; kwcty dwoj-
adé, bílé; toholky 3boné. — W lesech a w pustinách

ncjwypralilejiích, na stromech starých hynaucích. "4-.

Mezi listím tebas láliew wody hjwi* nasliromáždni, kteráž

/'lUaiicdii ol>(vr8lwenítii b>wá puttijíc/ch pustinami taii rostlinau opljwa-
lidini. TÚ2 i ptaclwo tu wodu pije. Rostlina snadno rozmnožuje
•e semenem, jež wtrem zalinúno chytá se swým chmuím na kry.

K. mfchowUá. T. usneoides Lin. Viscum Sloan. 1.

e. 122. /. 2. 3. Cuscuta JHuL alm. 1. 2(). /. 5. Caman-
baya. Koen wypaušti mrcasy Inaucí ke kúe, takže

jich sotwa rozeznati \ lodyha niowitá, na nkolik stc-
wícw dlauhá, husté zmatená* wtewnalá, jako wausy do-
hi wisící, klaubnatú, otrubnatošupinatá, zprohybaná ; li-

sty slídawé, truhkowilé, též otrubnatošupinaté, 2" dlau-
iié ; kwly pedrobné, pkn modré, na konccch wét-

uowých, ijžíahíkowó, nkdy 3mužné. — ia stromech
po rovvinách wyprahlých , a na wrších studených, wlh-
kých, w posledních ale roste bujnji. If.

Loflylia nifowitá, zliawená kury, dáwá lunotu, jeito muže na-
liradití ž/n we mnoli5ch pfpadnostecli. W Luisianu )( nacpAwají ma-
drare, podušky, sedla. $pani{-li^ antilJtí sliotowují z ní prowazy.
K tomu ('(li náleží ro«tlinu zatruzowati jako konop?) t. ). u wod6
atojilé moiti, pak suSiti, potom tlauri. Wlákna jsau zpružná a Ter*

oá jako žín. Kostlinau toliko usulenau zaulialují pedmCty drahé,

kruilié, kteí' mají so pryf. poslati. Tíž w lékastwí se potehujs
proti zlatu liXt ; w thú k wyháiii-nf potu. Swiží infiže «u dobytek
krmiti.
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ZOWNICOWITÉ. AMARYLUDEAE.

Okwéií korunowité : trubka s wajeníkem srostlá;

kraj Gclílný : ušlw we dw ady stídawé rozpostawe-
ntch, slejnýoli anebo nestejných. Tyinek 6, ped ušty

okweowd poslawených, prosl5'ch nebo u wenec sro-

stlých ;
prašníky pímé nebo wáhalé, u wnit štrbinama

podélnýma pukajících anebo na konci drama. VVajeník
Špauzdrý', ídko Ipauzdrý, mnohowajený. Cnlka 1, s

bliznau jednoduchau nebo Slalonau. Plod : tobolka

Spauzdrá, 3chlopná, mnobosemenná, ídko 1—2pauz-
drá, chdo- nebo Jsemenná, ješi ideji niabvice. Se-
mena bílku dužnatého. Kel osowý, rownaunký; koínek
proti pupu elící.

Byliny, obyejn cibulaté a stwolaté, poídku koena inrcasa-

télio a lodyliaté. Listy obyejn koenowé, jedaoduclió, árkowité,
nejcelejší, pošewn objíinawé, žilnaté. Kwty obojakc, prawi^lné
nebo neprawidelné, kouecnú, ojedinlé nebo okoliené , obyejn
okázalé, taulenaté.

Sem náleží asi 420 rod (w 30—4t pokoleních). Nejwtsí díl

jicli roste w pruzích iiorkých a teplejších pásma mírného ; wýchodnt
j)olokaule má jich nejwíce (skoro 2/3 wsech). Málo jich jde dále k

seweni. Cibule nejmnožsích mají krom klowatiny a škrobu ješt
prwek ostrý, Iiofkýj klejopryskyriný, jímž psobí dáwení a mnohé
jsau i jedowaté.

Rozdluje se na twero podadi.

1) kM^OWITÉ, Cibulaté. stwolaté. Ústa okw-
owá bezwjnená.

2) NARCÍSOJFITÉ, Cibulaté, stwolaté. Ústa okw-
fowá wénenalá,

3) BAUBELKOJFITÉ. Lodyhalé, cibulaté nebo

uircasalokoenné.

Podadí 1.

KlilNOJrnÉ* AMARYLLEAE.

Snhowka. Galanthcs. Schxeeglockchex.

Okwtí: trubka dokonce s wajeníkem srostlá;

kraj 6dílný: ušlw 3 wnšných odslálých, 3 wniíních

pímých, kratších, wyíznulých. Tyinek 6: nitky krát-

ké, šídlowité; prašníky wlasowit zakonené, na konci
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slérbinama pukající, n-lka niowltá, bliznau oslraii u-

konená.
S. Icprt. G. niralis Lín. Jacq, aust. 1. 330. Schk, (,

89. Naicissus 1. Mat. JfeL 455. D. Cibule sukniit.
wejcuwitá, bílá ; listy 1 koenowd, pímoodsiál, árko-
wiit', tupaunk<^, siw^, na konci skwrnau bílau znamena-
n«', na líci ilabowile, na rubu osrc kýlalé, dole po-

iwanii obklíen ; slwol ojedinlý, 3— 6" wysoký, pí-

dwojsen smáknutý, siwý, Ikwiý; stopka nilowílá,

zdélí nebo delší laulce blawého , kvioma blawýiua
protažen«^lio I kwel nií; okwlí uštw 3 wnšných klí-

nowili* podlaublých, lupýib, poddulýcb, blostných, 3

wnitrnícíi o polowici kraLšícb, w trubku kodíkowitau

skliiiienycb, široce klínowiiýcb , hluboce vykrojených
lalokoma okrauhlcnýnia, bílých, wn pod wýkrojkem
majících skwrnu žlulozelenau, u wnil ale tamtéž árek
dtíiných takowýchléi 4 tyinky o polowiku kratší uštíiw

wnilních
;
prašníky pomaranowé ; wajeník ualowejco-

witý, ncpuirn liboný, tráwow zelený, lesklý. — W
Imjícli a na lukách wlhkých Evvropy jižné, ideji w
prostední. Kvvetc w únoru a beznu hned jak sníh

6cjde. "^

.

Ciliule wnC lint-dá, rlinti prmlké, nepotehiije se. W zahra-

(lácli obj^eJDJ pro Tasné kwt-tení a sitnost.

LUŽANK. STRaNBEAGIA. StRRNBKIIRIR.

Taulec jednokwtý. Okwií i trubka s wujeníkcm
srostlá ; kraj nálcwkowiiý, prawidein Gdílný ušly stej-

nými. Tjinck 6, jichž 'S delší a 3 kralší dole z ušiw
\v> nikle; prašníky piléhající. nlka niowiiá, s bliznau

3lalonau. T(»bolka odužnatélá o 3

—

h srmenech.
L. ilii/á. S. lulea Krr. Aniaryllis lufea íJn. Herii,

sfrt. I. {). l\f(l, lil. I, 148. (cibule nákulowatowejcowilá,

wn ernawá, Vi— '/Z' dlauhú, dlauhomrcasatá ; lisly U—

G

i wíce pes jese a zimu stále, árkowiié, tupS kýlald,

/.labowiié, tupé, Imaw zeleno, lesklé. Vj— 1' dlauíié. 4

—r/" široké, díwc oblaukowii sehnuté, pak položené;

stwol jesení I— 2 dwojscný, silný, 2—4" wysoký, tma-
w z«'Iený ; taulec dole trubkowitý, nad wajeníkem po
jedné stran rozštípený, wejitokopinalý, poddutý, tupý,

nepatrné na dwé klaný, blanowitý, árkowaný, 1— l'/j"

dlauhý ; kwét scdawý ; okwtí žluté, l»/4— 2'/«
" dlauhé,

ihowiiozwonkowité , ušly 3 wnéáné wejitopodlauhb^
tupé, trochu delší wnitních 3 podhuhlých , luných
anebo wykrojenýcb ; wajeník podluhowatý, 3—4"'alau-
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bý, lmaw6 zeleny. — W Ewrop jižnjší, Taurii, Malá
Asii. Kwte w zái, "4-.

Ciliiile ostrá a hoká jind pikládala se co Iio) obmkiijíct
(radix lilio>Darcissi).

Bledule. Lelcojum. Knotenblume.

Okwií : trubka docela s wajeníkem srostlá ; kraj

zwonkowilý, Gdíiný, iiytinv wšecli písiejných, na konci
zllustl}cb. Tyinek G, krátkycb, niowilýcb ; prašníky
po dél šlrbinau docela pukající. nlka kejowilá nebo
oiowitá, s bliznau jednoduchau.

B. jarnL L. vernum Lin. Jacq. aust. /. 312. Nar-
cissus vin. Mat. JFcl. 405. D. Cibule sukniitá, wejco-
wiiá, bclawá? listy \ — 6, široko^árkowiié , tupannké,
slkwle zelené, na konci olinuté a bélawe obraubené,
na líci brázdau, na rubu kýlem opatené', dole nkolika
pošwami ztuha piléhajícími obklíené; stwol ojedinlý,
porídku 2— 3, zwýsí 3—6", smacknutolrojbocný, I

—

, iá-
Ko 2— 3kwtý; stopky tlust niowité, taulec opatený
kýlem bílým a dnma zelenýhia, konící se ostíma ka-

powitýma ; kwty nií, bílé; uity okwowé podlaublo-
eiiptiné, stažené na konci \ve špiku ztlusllau, tupau a

pod ní znamenané skwrnau žlutozelenau ; tyinliv o po-
iowici kratší nežli okwtí : prašníky tmaw žluté; nlka
kejowitá, bílá, konící se špikau šídlowitau ; wajeník
obwejcowitý, nepatrné 3boný, zelený. — Na takowýcb
též jako snhowka místech a wlastech. Kwte w únoru
a beznu. "íf.

Citiule sliznatá, náostrá, psobí dáwení; otoky, když s« na
n pikládá, rozdluje.

Krwokwt. Haemanthus. Blctblcmb.

Taulec barwený, 4— Clupcnný, mnobokwtý. Okw-
tí : trubka s wajeníkem srostlá ; kraj trubkowity, pímý,
na áestero klaný. Tyinek G, z trubky wyniklých. nl-
ka niowiiá, tenká, s bliznau jednoduchau. Malwice o
3 pauzdrách Iscmenných. Semena hranatá.

K. erwcowij, 11. coccineus Lin. Lam. í. 228. fícd.

lil. t. 29. Cibule weliká, zwící psti, blawá, šupinatá
;

listy koenowé 2 k zemi pitlaené, stíné, tlusté, ja-

zykowité, nejtupjší, ploché, hladké, 16—20 dlauhé, w
jeseni wynikající a w jae hynaucí; kwty wynikají asi

w srpnu na stwolu nahém, na dla anebo pí wysokém,
hladkém, lysém, nachowém, nesaucíoj na konci taulec
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zwonkowiiý, iliiptnnf: liipcniv u-cjiMtycli, krwawyd),

l'/í" cllauli)'c'li, ilcliích okolíkii husllio, 12— i uícekwi-.

VI, |/iao«in.< í,.v.w — ..,« píst-ináclí skalnal}',.. ..,.....w..

dubronacJJskélio. Kwte w beznu jia do ervvna. ^.
Cibule jelio welini prudká a jeJowatá potebuje se we wlusti

>ko (1 uás luubká cibule.

KúiN. Ckinum. IIackiínliliií.

Taulec 2lupcnnný. Kwly okolieué; okwMí ncj-

dolji s Wíijcníkein srostlé, dlauholruhné, kraj nálew-

kowiiy, Da šcšlero klaný: uálw na konci liúkowiií.' pod-
Imulých. Tyinek G z trubky okwéowé wvniklýcb, row-
ujeli. Colka šlililii s bliznau 31ulonau. Tobolka 3pau*
ídrk. Semena ninobá, branalá.

K. slilonénij. (]. asialicuin Lu IJtrit. strt. t, 8, C'.

.iiuericanuiii Hal. lil, t. 332. Hadix ioxicaiia lUniipk (J.

/. G'J. Cibule welikíi, wálcowitá, na konci protažená vt

krk dlaubý, celá nad zemí umící ; listy pemnobé, oó-

stálé, U—+' dlaubé, 5— ]" široké, široce kopinaté, po kraji

liladk, se žilau blawní itustau, na rubu bied árko-
wané ; slwol poboní, na ])ilec tluslý , iLsiúw kratší,

ujnobokwéiy ; laulcc osmablý, tup}', podbnulý; okolík

nkdy UOkwiý, polokulowatv j kwiy brloslné, solwa '/V

iliaubé, slab woiiawó : ušly dulc na krátce skiiuiené.

pak bwzduwile rozložené, polom podvvinut, žlaboAÍié,

^lejné, ostraunké ; nilky pimoodstálé, naboe nacbowis
u '<] kratší kraje nebo wíce ; nlka šlíblá, zdcií tydí*

nek anebo delší ; blizna malík, jednoducbá, tu[)á, ne-

patrn pjííitá; wajeník zelenawý, podlubowaiý, mno-
bowajen}, na krátké stopce; tobolka Ipati/.drá, |>au£-

droijia poinelalýma. — VV Indii wydíoduí, na Molukácli,
iNowém Ilollandii, na ostrowé blízku Floridy. Kwélo w
lipnu a srpnu. '4-.

Wáecky díly juho, obzwláitS koen, n&iilnc (láwenf prisnbf, a
' '••

:
' • !fií jc.tt wiibec zoáiii^ Ik proti jedu antáruwnui, kterém

|Í ^ípy, je/.to 8*-be inénC poraniwSe jistvii smrt piwor.uif,

,...1...;
, il lúta (arifí. Wojári wždyrky pi aobC tu ciliuli nosi ;

yw$c poranni kan.sek j( puloíi na ránu a jin^ kuust-k razžwyknaa
I pulknaii , tiwil násilné duntanaii diiwrní. JinJá nutili poranné
lotiti Ijna Clowi-rílio,|aby z oJ(kliwo»ti lOMydáMili. CíImiIm nrpodtylc
iii taktéž pfisobí. Též )i potebuji proti ii}(kntt(( tonožMu.ti a liru-
panliini, anolirž proti otráwrní z )cdow:it)cli ryli a rakiiw. Stwol nn
prarli ro/tlufífný roztrutiu)( w zelniátícli a rjfi^owiSlíJi k odatrauaí
Iiauuuek a jiného liuijzu.

*
*.;
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ZOWNICB. AmARYI.LIS. AMARTLLIfl.

Taulcc mnohokwty. Kwéty obyejn okolienó.
Trubka okweowá dole s wajeníkem srosilá ; kraj wíce
mén tlaniatý, 6dílnv' : ušlw nestejných, podlinut}ch,
w listi asto šupinatých. Tyinek G, w úslí pipewn-
ných, sehnutých anebo pímých, obyejné stiídaw
kratších; prašníky wáhaté. CnMka dlouhá, niowiiá;
blizna rozcenéná nebo na tré klaná, uštiiw podhnulýoh.

Z. nejslinjšl. A. onnosisima Lí'/í. Hcrit. scrt. /.li.

Red, lil. t. \. Sprekelia Heisieri Tretv Ehr. l. 2 i. Cibu-
le sukniítá, wejitokuiowatá, eraawá ; listy (5—8) ši-

roce árkowité, tupé, žlabowité, syté zelené ; stvvol */t

—

r wysoký, oblý, zhnda erwenawý, 1— 2kwtý; taulec

2lupenný ; kwty nachýlené, stkwle erwené, nachuw
méawé, newonné ; trubka okweowá nad wajeníkem
pekrátktt. nejdoleji 6 šupinami opatená, kraj rozewe-
notlamatý : uštw kopinalých, ostrých anebo zakoni-
tých, žilnatých, dole zaužených, 3 hoeních hwzdowité
rozšíených, 3 doleních sehnutých ; tyinky w okwlí
dlauhé, sehnuté, na konci wzstaupawé, erwené, do-

le ušty trubkowité swinutými obklíené; nélka se-

hnutá, erwená ; blizna o 3 uštech podhnutých, tmawéji

barwených. — W Americe jižné. Kwéte w kwlnu a

erwnu. '^-.

Na konci 17téIio wku pfisla do Ewropy, kdežto pro swfij

kwt weliký a sliný, pro snadné roznmožowání a kwStení každého
Casa wbec oblíbena.

Z. ilomocná. A. Belladonna Lin. Hcrif. sert. t. \1.

Red. lil. 1. 180. Cibule zelená, nkdy wtší labufího

wejce, wn odtá suknikau wláknatau ; listw nkolik
ouzce emenowitých, tmawé zelených, 7— 10" dlauliých,

sotwa ^'3" širokých, po kwtení wynikajících ; stwol

delší lislw, obyejn nanachowlý, smáknutý, hutný?

taulec dwakrát delší stopek barwených, kejowitých, slej-

nobarewných a jeho 2— 3krát delších; kwtw 8— 10

woawých, blaw ržowých, dole ze zcienawa bla-
wých, 3" nebo wíce dlauhých ; ušty okwowé podlau-

hlokopinat^, dol ztenCené, nejdoleji w trubku srostlé,

wnšné širší ; nitky we swazek spojené, erwené, stída-

w kratší, naklonné, o Va kratší nežli okwétí ; wajeník
ihowitopodluhowatý, 3boný ; semena nemnohá, weliká,

zakulatlá, piewnatokídlatá. — iNa Karybejích. Kwle w
záí a íjnu. '^.

Cibule její pepriidká psobí násilné dáwení ano i sinrtí lui-

bí ; kwSty ukrocují keCe. We wlasti jí podáwají pa inaijcii dawcícli.



Podadí 2.

NARCISOrriTÉ. NAHCISSEAE.

Lín. Paxchatilm. Gilge.v.

Taulec innoliokwlý ; kweiy okoIiOené. Trubka do*

le s wajeiiikein srostlá, ositntn dlauh, wihuru se roz-

šiující; kraj na sestero klany, nálewkowilý, \v ústí ne-

sauci wnec zwonkowitý, G/.ubý. Tyinek 6, bu na
zubech buíf na powrcbu wnitního wénre wyniklých.

nélka štíhlá; blizna jednoduchá. Tobolka Spauzdrá.

Semena ncuinohá.

L. pomoiský, P. niarittinum Lin, Car. ic t. óG. Itr(/.

lil. t, 8. Ilenícracolis Valentina r/íj-, 1. /. 167. Cibule hlu-

boko w zemi wáznaucí, zakulatlá, wn se suknicemi
hnéd^ml 2—3" tlustá; listy pemnohé ((5— 8), pííinood-

stálé, emenowitc, mclcc žlabowiié, skoro dwoji^adé, del*

ií siwotu, hladké, na rubu malíko wypukic , bezkylné,
•/j" i wíce široké; stwol 1— l'/V wysoký, [)íníý, sma-
knutooblý, siwý, hladký; laulcc zwadl) , mázdrowity,

kopinatý, íkrát kratší ukulíku složeného z 2— 7 i wico

kwélíiw dlauhých, bílých, nejwonnéjších na stopkách
nejkratších, tlustých; wajeník podluhowatý, oblo3boný,
aiwý; trubka okwéCowá prostá, 2— i" dlauhá, zcienaw.
rozšíená \v kraj o málo kratší, jihoZ ušty ])odhnuté,

árkowitokopinaté , wnitní trochu širší, u prosted n.i

dél zelené, wnšné wné docela zelené; vvínec obšírný,

nííký, I2zubý: zubw wejitých, stejných; nitky sklíme*

né, solwa delší zubúvv mezi nimi položených ; prašníky

proslopadné, žluté; nlka sotwa delší nežli okwéii

;

bli/na s (ekau ostrau. — W písku podlé Moe slrodii*

zeuiniho, Kwéte \v srpnu. ^.
CilMile Rliznatá, lioká a liousná, pAsob( dítweut ; ped Sasj

potFebowala su na iiWsto cibule moské a attiia rndijí tcillne miNoriV.

L. sloininxký. P, illyricum Lin. lifil. lil. t, 153. Li-

lionarcíssus Clus, t. 1G8. Marcissus illyricus. (cibule wc-
liká, sukniitá, zakulalélá, wzhnru prodlaužená s nekuli-

ka suknicemi ernonachowými, mázdrowitými ; listy (7

nebo uíce) dwojadé, cárkowiiopodlauhlé , nejtupéjši,

l'/i' dlauhé, 1" široké, pewné, žlabowité, na rubu ký*

lité, pídužnaié; stwol píniý, pod kwétem 'It" tlustý
;

tautcc 2lupcnný, blanowiiý ; okolík mnoholtwéiý; stopky

(1 — 10— ;í()) kratší wajeCníka ; listeny árkowité, nejuni.

tnfjái nepatrné; kwéiy špinawé bílé, nrjwonncjší, 2—
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3" dlauhé ; trubka niuwítá, 3boná, zolonnwá, (Jvvaki)ii

delší wajeoíka ; kraj uslw árk(nvitopodlaulílý<;h , o*
slraunkýcl), dole zaužených, podhnulých ; vvenec 3— 4-

král kratší kraje, rozklaný na 12 zubw šídlowitých, z

jejichž úžlabíka wynikají tyinky rozewené, daleko
umící; nélka niowilá ^ wzhuru lenející, nakíwená,
co okvvtí dlauhá ; tobolka .'Jboná ; semena erná, za-
kulatlú. — Na Sicilii^ Korsice, Sardinii, w IHspanii. "4-.

Auííinkiiw pedešlého.

L. ceylonshij. P. zeyianícum Lin. Bot. mag. t. 2538.
Narcissus zeylanicus Comm. hort. I. t. 38. Lilium java-

nicum Ruiriph 6. t. 10./. 2. Cibule wejitokulowaiá, na
krku pošewnatáj Vjz' w prmru tlustá; listy (5— 12)

dwojadé , 6 — 12" dlauhé, na místech širších 1"

široké, emenowit kopinalé, na rubu siwé a wystáwají-

cí zilau opatené; slwol I',/ wysoký, oblý, písma-
knutý, nesiwý ; kwt jediný, bílý, nejlíbeznji zapácha-
jící, 4*/2" dlauhý, aullý, tenký, pímý, nejkratšeji slop-

katý ; laulec mgchowitý nebo po jedné stran pukající,

mázdrowitý, árkowitokopinalý ; listen maliký, pitlae-
ný na stopku ; trubka okwéowá málo delší 1", nazele-

nalá, tikrát kratší kraje, jehož ušty prodlaužené, ár-
kowité, podwinuté ; wénec hluboce a stejné na dwanác-
tero klaný, kolowitý : lalokw po dwau piblížených,
zakonilých, chobotw širších, okraulilých, tyinkonos-
ných ; tyinky pímé, sklimené, o málo kratší kraje, delší

wiice; wajeník zelený, podluhowatý, dwakrát kratší

trubky, oblý, hladký ; nlka co okwií dlauhá ; blizna

nejjednodušší, pýíkowaná. — W Indii wýchodní, na
Ceylonu. Kwéte w íjnu a listopadu. If

.

Kwty trwají toliko den. Cibule jedowatá, psoinorná.

Narcis, Narcissus. Narcissb.

Okwlí epicowité: trubka prodlaužená, nejdoleji s

Tvajeníkem srostlá ; kraj prawidelné 6dilný ; ústí s won-
cem nálewkowiiým, zwonkowitým anebo kolowiiým. Ty-
inek 6, nahoe z trubky oku»"^owé wynikivch, jichž 3
stídaw kratší. nélka niowiiá ; blizna tupá.

N' kademuý. N. Pseudonarcissus Lin. Plenk t. 2;>0.

Red. lil. t. 158. Žlutý kwt únorowý nebo Josefowa hl
Mat. IVel. 445. Cibule tence sukniilá, wejcowiiá, hn-
dá; listy pímé, árkowité, tupé, l' dlauhé, mlce žla-

bowilé, siwé, na rubu bezkýlné, u prosted 2brázdé
;

stwol trochu delší lislw, smaknutodwojsený, nejdoleji

jakož i listí obklíený pošwama blanowitýma ; taulec
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mázdrowitý, Irubkowitý, nahoe po boku rozSliponjf;

kwrít králkostopkatý, nií, blcdí'ji nebo tniawji iluiy,

slab a ncnepijemn wonící ; trubka okwowá ibo-
wilá: okraj uštAw co trubka dlauhýcb, kopinatých, lu-

pauakých, kratíóce špídlaiých, 3 wnéžnych širších ; w*
nec xdéU uštuív, zwonkowitý, po kraji rozšíený, uei-
toasnalý, nestejn zejkowaný. — Na lukách, chlumech
Europy jižné a tu i onde w prostední. Kwle w be-
znu a dubnu. ^ .

Wšude u nás w tabradádi, kdeito siln se rozmnožuje a mi-^

wá kwuty z bula nebo erwena žluté, ba i plné. Cibuli liokau, sli.^

tnatau jimiá podúwuli k dáwení ; kwty, obsuiiující prwek jedowatý, iná-

iniwý a ostrý, byly w lékastwí ped asy wáženy, a w nowC pofau-
C«ny w rozdíinýrii chorobách, obzwlúšt keowých.

N. obecný. N. poelicus Lin. Red. lil. t. IGO. Narcis,

narcisek, arcisek, narcisowá ržika. Cibule jako u pe-
dešlého, tcnší ale, wejitoclipsowilá ; listy pímé árko-
wiié, 1— l',i' wysok^, tupé, skoro ploché, na rubu tup
kýlaté, siwé; stwol zvvýší listuw, smaknutodwojscný,
brázdowaný, dutý, Ikwlý, dole jakož i listy pošwami spo*
lénými obklíený : taulec mázdrowítý, stopku 1' dlauhau
na zpsob trubky zahalující, pak po stran na dél pukn*
jící a okrajem wejitokopinatým, tupým ukonený; kwt
DÍcí, wonný; trubka okwowá delší I", píwálcowitáf
zelenawá; ušty široce wejilé, tupé, krátce špídlaté, b»
lostné, wezpod krajemi se kryjicí ; wnec pckrátký, mí«
gkowilý, tuhaunký, žlutýi po kraji wraubekowaný a

ruménný. — Na lukách a pažitech suchých Ewropy
jižné, sewernji zdiwoilý. Kvvte w dubnu a kwtnu "^f

.

Cibule podobných powah též jako pedeSlúlio potebowala te
k po^išfowánf horem ; též woS ao pikládala na rány, wedy, ob*
zwl&itC zpáleuím pochodfcí.

N. prammohwétij. N. radiiHorus Salish. N. majalÍ5
Bol. May. 1. 1 1)3. Podobá se welmi pedešlému ; ušty
okwowé nejrozloženjší, mnohem užší, kopisowlloob-'
wcjité, nekryjící se stechowit ; wénec mískowiiý, do»
lo bílý, nahoe sjle erwrcowý, po kraji mázdrowh
wraubekowaný ; prainiky doleni w trubce zawcné. —
I*o Ewrop jižné a prosil-cdní, na lukách wyššíoh. "4".

A^ mískaltj N. pntellaris Salitb. N. serotinus mon*
lanus Clus pan. ilG. N. latií. 6. 8. Cliu. I. /. l.SU. 157.
N. med. purp. mat. Park. par. 7ó. f, 1. fíesl. rtjH, vrrn>

ord. 3. /. 2. /. I. Opt podobný narcisu obecnému.
Listy pímé, na konci wehnulc ; kwély neivonné, uštúw

Eo kraji podchlípených a toliko se dotýkajících, nO"
ryjících. — W Ewropé prostední. H-

'17
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Powah oba jsaa nurcisn obecného.

N. tvonný, N. odorus Litu Red. lil. t. 157. N. cala-

thinus a Bot, Ma^. A 934. N. juncifol. Clus. hisl. I. p.

Ió8. /. 1. Listy árkowiié, žlabowité, pímé, zwxií

slwolu, tupé, siw zelené, dole 4V2 ' široké, na konci

toliko IV2 > stwol zwýki 11", pímý, obiv, liulný,

na konci smáknutý; kwty 3— G, tikrát wtší la-

cetowydí ; okvvlí celé žluté: ušlw stejn hwzdowii
rozložených, eliptinokopinatých, wíce mén kraucených,

dole oddlených ; wnec sotwa tmawjší nežli okwlí,
pízwonkowilý, otewíený, hluboce prawideln a stcjno-

slojn Glaloný : lalokw celých okrauhlených, soíwa

áskowaných ; wajeník tmawé zelený, oboný ; nlka
žlutá nedosahující kraje wncowého; biizna 31aloná.
— W Ewrop jižné. Kvvte w beznu a dubuu. ^,

N, ionkijla. N. Jonquilla Lin. Bot. Mag. t. 15. Red. lil.

t. 159. N. juncifolius minor Clus. 1. t. i 59. Cibule po-

dluhowatá, ztenená, suknikau hndau odtá : listy sí-

linowité, polooblé, žlabowité, na konci zaužené, dlauliéf

wíce mén pímé, zelené; stwol aull^, oblý, píhranatý,

mlce brázdowaný; stopky nestejné, píokolíené, 1
—

11/2" dlauhe' i ušty okwowé kopinaté, nkdy wejiloza-

krauhlé, obyejn obwejilopríkopisowil, hroinai,

wnšné užší, tikrát delší; wnceztisawa pomaranoowé-
ho, polokulowitého, nejolewenjšího, po kraji nejcelej-

šího, — W Ewrop jižnjší, Africe sewerné a Lewantu.

Kwéte w beznu a dubnu. "4-,

Pro newyrowDaiiau wiini kwStiiw obyejný w zahradád).

iV. taceta. N. Tazetta Lin. Sibth. l. 308. Red, lil. t.

n. Listy ploché, siwé, málo delší stwolu poídku
wyššího 1, oblého, 2hraného ; kivty wonné, mnohé,

(6— 20) príokoliené, we spoleném lauloi ; stopky stejné,

pítrojboné ; ušty okwowé bílé, dole zelenawé, nkdy
žlutawé, wejilé, stídawé širší, tikrát delší wnce zwon-

kovvitého, asnatého, uatého, wykrajowaného, žlutawé-

ho nebo žlutého. — Podlé Moe stedozemního w Ewro-

p, Africe a Asii. Kwéte w beznu až do kwtna jako

pedešlý. "H-

.

W zaliradách ninožstwí odrodkiiw se sází pro líbeznan wni.

Kwety tacetowé a žonkylowé jindá nioCili w oleji, který, MnrcÍAOtt'(/in

zwaný, potebowali w lúkastwí.
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Podadí 3.

BAUnELKOinTÉ. ALSTUOEMEIUEAE.

Baubelka. Alsthoemeria. Alstiiomerib.

Okwlí korunowité^ zwonkowitonálewkowité, dole

s wajeníkem srostlé, (idílnc, prawidelné nebo pídwoj-
pysk : ušlw 2 wnilních dole trubkowitych. TyCinky

nejdolcji w okwdtí pipewnné, pímé nebo schnuté;

prašníky pímé. Cnlka niowitá ; blizna na tré klaná.

Semena zakulatlá.

R. peestá. A. Pelegrina Lin. Jacq. Ju vind. 1. 1. h,

3- t. 73. 74. Koen ze swazku bambol elipsowilowál-

cowilých složený, wyliání nkolik lodyb pímých, i i^',

—

2' wysokých a wysších, jednoduchých ; listy obhlíž-

né, $edawé, Páikowitokopinaie, ostré, dolejškcm zkrutnii-

lým na znak obrácené, tlustaunké, lesklé, nejdolcjší drob-

né, podlauhlopíšnpinowité , kwéty konené, dlauhosto-

pené, po 2— G skoro oKoliené; okwtí olewrené, 2"

dlauhé: uslw 3 wnSšných klínowité obwejitých, bílých,

u prosted crwen malowaných, na konci 3zubých,

zuboma utišnýma tupýma, prostedním ostrým, ztlust-

lým, zeleným, uštúw wnitních dwakrát užších, zakoni-
tých, sliné znamenaných skwrnami a tekami erwc-
nýmÍ5 tyinky sehnuté, na konci wzstaupawé ; uštv

bli/.nowé ni('owité; tobolka zakulatélá, (ižcbrá. — W
Peruwií a í^liíli. Kwéte w crwnu a lipnu. 1^-.

We wlasti (loli)w.ijf z bamboln inaiiku jeiiinír kaii, HhIh na/wa-
nan, 3i2 jako marantowau (Arrow-ruot) potehují. U oáa roflllinu

opatrujeme w h(jnec(i pro ladnost její.

B. iíhaná. A. IJgtu Lin Lam. f. 231. /. 2. FJytu

Fcuill. 2. t. 4. Koen úkosný , hlízowitý, kulowaiý, asi
""'

tlustý, wné bélawý, wypauští lodyhu wzslaupanau,
i l' wysokau ; listy kopisowitopodlauhlé, lesklé, na

kuncí jalowých lodyh na zpsob rúžc nahroniadné

;

stopky w okolfk rozpostawcné a obhrnulé listy zpú-
>()b pokrvwky dlajícíini, menšími, kral.šímí stupek ; kw*
ty ozdobné ; Uíity 3 hoeni weliké, bílé, erwcne skwr-

nalé, 3 dolení mon^f. už5f, šídlowité, erwcné. — Okolo
I.imy. Kwcte w Upnu a srpnu. "4-.

Kwuty ncjsaii pkné tak jako pfdrl^!. ra (o pfjctnne lapíi-

rbajf.

I{ toiwd. A. Salsilla l,in. Salsilla Fmill. 2. /. i.

Koen juko u prwní ; lodyha toiwá, Sstcwíná ; linty ko-
pinalé, apíknté. zakoníte, žilnaté, na znak obrácené, j"

97*
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dlauhé, 9'" Široka; stopky okolienó, taulcem z lupe*
núw mnohých, šídlowilých, schnutých ohhrnuté, pro*
dlaužené, hstenaté, pídwojkwté ; kwSty na palec dlaii*

hé, ržow a žlut skwrnalé : uštw obwejitých, píí-

stejných, tupaunkých, wnšných erwenawých, wnil-
ních zelenawýcb. — W Peruwii a Nowé Granad. Kw-
te w íjnu a listopadu.- 'M-.

Daiiiboly její wylilfžejí jako drobné zemáky,' we' wlasti slowan
tupinaniLury a jedí se ii wodé waené se solí a máslem. Též je
jako pedešlých rod w lékastwí užíwají na místo sarsap.irily.

ád 213.

KOSATCOWITÉ. IRlDEJE.

Okwtí korunowité, s wajeníkem srostlé : kraj 6-

dílný, uštw stejných, anebo 3 wnilních jinak postawe-
ných, asto menších, nkdy skoro zkyptíých. Tyinky
3, ped wnšné ušty okwfowé poslawené a na n o-
byejn dole pirostlé, prosté nebo w trubku srosll ;

prašníky pímé nebo wáhaté, vvn podélnýma átrbinama
pukající. Wajeník 3pauzdrý, obyejn n)nohovvaie-
ný ; wajeka obyejn rownowážná, nkdv wisící nebo
wzstaupawá, protistojná. nlka 1 , blizny 3, asio
plátkowii rozšíené, celé nebo rozšiipené. Tobolka 3-

pauzdrá, 3chlopná, mnohosemenná nebo poídku chu-
dosemenná. Semena bílku dužnatého nebo rohowitého.
Kel osowý, roivný nebo nakiwený; konec koínkowý
dostediwý, poídku wzhru nebo dol obrácený.

Byliny, ídko podkre. Koen cibulowitý nebo Iilíznatý. ídko
mrcasatý. Listy obyCejne dwojadé, uveowité aebo árkowité, »«-j-

celejsí, žilnaté, ^árkowané, dole jezdiwé nebo poswiwé, skoro wsrc-
ky koenowé. Kwety obojaké, prawidelné nebo neprawidené, nu
klasech, chocholicích anebo latách konených, ídko ojediolé, laiil-

ci obbrnoté.

Sem náleží asi 450 rodw fw 29—24 pokoleních) po obojnn
pásmS mírném, hlawn w teplejších koninách rozlosowaných, mezi
obratnikoiua u skrowném potu se naskytujících. Nejwíce jích na
Predhoí dobré nadje. W koenech hlízatých a cibulatých mnoho
se nachází škrobu, a tudy slauží mnohé potrawau ; pryskyice prudká
a silice, nkdy se sKrobem spojené, dlají, že nkteré ty koeny po-
puzuji, ano i dolem poišíuji.

Rozdluje se na dvr^ podadf:

V BADILOJFirÉ. Tyinky jednobralr^.

V MEiKOmTÉ. Tyinky prosté.
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Podadí 1.

DÁDILOIVITÉ. SISYUINCHEAE.

BaDIL. S18YRINCHIUM. ScnEINBRSSEL.

Taulcc 2lupenný. Okwti lupenw 6 píslcjných,

rozložených, woilrntch 3 odkwtších swinutých. Cnélka
jcdnoducliá ; blizna na tré klaná. Tobolka Spauzdrá, 3-

boóná. Semena kulowalá. Koen mrcasatý.

B. obecni). S. liermudiana Lin. Cav. diss. (>. t, 41.

/. 48. Red. Id. t. 149. S. irioides Bol, ma^. t. 9. Ber-

mudiana Ddl. tlih. t. 41. y. 48. Koen mrcasatý; stwol

sotwa zwýií stewíce, wtewnatý, dwojsený, listnatý

;

listy meowité, asi 10' dlauhé, sotwa 2" široké, nejo-

stejší, jezdiwopošewnaté ; taulec konený : zátulek pí-
stejných, pošwám listowým podobných, kratších nežli

kwty, obyejn 4 ; okwtí uštw obwejitých, vvykroje-

ných, z wýkrojku hrotnatozakonitých, modrých, žluté

peestých ; tyinky mnohem kratší než okwtí ; wajeník
obwrejcowilý. — Po místech wlhkých na Bermudách o-
strowech. Kwte w crwnu a lipnu. '4-.

TlOHICB. TlORIDEA. TlGBRBLUMB.

Taulec o 2 zátulkách. Okwtí zwonkowité, s trub-
kau králkau, krajem Gdlíným : ušlúw tí wnitních
menších slelowilých, po kraji medonosných, wšech do-
le zaužených, rozložených. Nitky dokoná srostlé w
trubku nejdelší. Blizny na tré nebo dwé klané. Tobolka
podluhowatá, hranat/l, Spnuzdrá.

T. obcaid. T. avonia Pcrs, Brd. Id* t. 6. Ferraria
l^avonia Cav. diss. 6. í. 189. y. t. F. Tifjridca Boc, Mag»
t. á3'2. Koen s cibulí Supinatau ; stwol pídowý, jedno-
• luchý, zprohybaný, I

— 'ikwStý ; listy jczdiwé, mcowild.
žilnaté, asnalé, dolcní užší hoeních; taulec stejný,

smáknutý, pesahující stopku, wajeník a trubku okw-
lowau ; okwétí orwené, obšírn zwonkowité, crwcaó

:

ušly 3 wnéšné wfitší, wejité, maliko uulé s hrotem)
ušty W wnitní tikrát menší, s wtšími stidawé, stelo-
wiié, písedawé, žlut skwrnalé, na zpsob ti^ra ; nit-

ky jakož i dolcjšek wnšných dlauhé, w trubku srostlé,

a ónclku objímající; ]>rašníky árkowité. — W Mexiku
a Quitu. Kwte w lipnu. '^,

Pro Qzdobu w laliradáili a pokojícb le opatruje.
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eritka. Ferraria. Ferrarie.

Taulec o 2 zátulkách. Obwlí : trubky prostá ást-
ka krátká ; kraj 6dílnv : uštw 3 wnjirivch širšícli. re-
abatokadeawých, dole zaužených. Cnlka s bliznau

rozdélenau na ušty 3 kuklowité, irepenité. Tobolka 3-

pauzdrá.

C. tekowaná. F. undulata Lin. Jacq. h. vind. t. 63,

Red. lil. t. 28. Koen cibulalý » stwol wtewnatý; b'sty

jezdiw, meuowité, dužnaté ; ušly okweowé stejné, e-
rabatokadeawé, wnitrní užší, wšecky na h'ci syté nacbo-
wé, bledeji prauhaté, po kraji žlula\vé, na rubu ili \ve-

zpod ernawé, zhnilinau zapáchající a tudy masaky na
sebe lákající. — Na Pedboí dobré nadje, Kwte w
dubnu. "^

.

C. poistiivá. F. purgans Mart. Hlíza wzhru homo.
lowitá, šupinatá í listy sitinowé, oblé, siwé, trochu
delší stwolu pínahého; tauly jínatosiwé, kolcatohrotilé

nebo tupé 5 kwety 2—3 : ušty okweowé wnšné swt-
lohndé , dwakrát delší wnitních ryzích, brunátné
prauhínvanych. — W Brasilii. 14-.

Hlízy pfslizaaté a naostro infrne dolfin pofiltiijí.

C. pnljcmnd, F. calhartica Mart. Podobá se pede-
šlé, tauly jsau ale dlauze zakoníte, a ušty okweowé
wnilní maliko kratší wnšných. — W Brasilii. '4-.

Hlízy taktéž se potebují.

Podadí 2.

MEIKOfFITÉ, GLADIOLEAE.

Šafrán. Crocus. Safr.vn.

Trubka okwowá pedlauhlá, dole s wajeníkera
srostlá ; kraj prawideln Gdílný, nálewkowitozwonkowiíý.
Tyinky z ústí okwowého wyniklé ; prašníky pirostlé.

Cnlka niowitá ; blizna na tré klaná nebo 3dílná: u-

štuw nahoe rozšíených, swinutých, zaubkowaných ane-

bo stíhaných.
iS\ obecni). C salivus TJn. Plenk t. 32. Red. lil. t.

173. Hayn. 6." f. 25. Dnsseld. 2. t. 17. Šafrán Mat. Háj.

li. 15. — IVel. 18. Cibule pleskatokulowafá, zwící ma-
lého wlaského oechu, obhrnutá suknicemi z wláken
hndých co wlas tenkých, rownobžných, hust pohroma-
d stojících : listy wšecky koenowé s kwílím wynikajíci,
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pOiJji se ale rozwíjcjící, cárkoniié, tupé, po kraji

podwiniilé, liiiaw zelené, se žilau wezpod bílau ; kvvly

po 2, idko po I z lioeni cibule, každý obklíený taulcem

iílupennýin, blanowitým a krom tch ješt s taulcem

spolenýni, krátkým, llupennýin ; kwt bled líalowý,

liiiavvji, skoro brunátn žilianý ; okwií w ústi wausaté:

uštw podlaulil<'ii, lupvch ; nitky tyinkowé kratši pra-

^níkúw selofvitých ; biizna 3dílná, zdéli kraje okwo-
wého, syté erwená : uštw prodlaužených, po kraji

welinutých, na konci rozšienýcli a zubatých, odstálýcli,

po stran mezi uštv okwowými wyniklých. — VV iMa-

l Asii. Kwte w záí a íjnu '4-.

Ta rostlina netoliko se sází we wlasti, anobrž i w Bwrop jižné

a prostední ii welikéin iiinužstwí a to jenom pro bli/.ny, které usuše-

né jsau infftH w obrljodu. Na libru jelio poteba 20i000 kwStuw, a

tii(iy nt-tif (li AU, že jest poád tak weluii draliý. Šafrán prodajnjr

rozdílné jest dobroty podlé zemí, w nicliž sázen ; protože drah, roz-
iiixnitym zpsobem se nifi liá ; aby se ale prawý poznal, náleží jej

Mwrlinauti do wlaziié wotly, Pímž blizna nabubewSi rozwije se. Po-
t -ebuje se ale w lékastwí a barwístwí, též w kuchyni spíše co žlu-

tidlo do polévky a j. nežli co koení.

Tenuhka, Trichonema.
•

Trubka okwowá pekrátká, s wajeníkeni srostlá;
' rnj prawidoln Gdílný. Tyinky nitek chlupatých

;
pra-

aikúw wáhatých. Hlizny 3, 2dilné, ncjautlcjši. Semena
kiitovvaiá.

7'. proillaulrnd. T. Bulbocndíum Gaul. Ihd. lil, t.

.S7. Ixia Bulbocodium TJn. Jacq. rar. t, 211. Cibule n-
kdy zwící lískowie, zakulatlá, šupinumi na konci Ic-
poniiými obhrnutá ; lisiy 3— o, niowiié, brázdowané,
/prohýbané, í)stré, jeden mnohem delií stwolu, jeden
kratší, ostatní dlky mezi téma prostedni, .i se stwolem
nhklíené 3 pošwamí spolenými ; stwol z pošcw sotwa
na I" njící, f>l"imy, obyejn jednokwlý: taulec ze
dwau ástek, kwtu kraUícIi : stopka a trubka mno-
hem kratší taulce; okwli bílé nebo modré, we dní
•žliifé : uštúw dhuhých , ostrých, árkowitýchi blízny
nad prašníky njící. — VV Kwropé jižné. Kwte w úno-
ru a bcznu. H*

Díiíri i.KA. SrAiiv\t-i

Taidcc uiázdrowitý, dípalý. ()k\\ii nálewkowilé,
'^raje Gdilného, prawidelného. Itiizny schnutoodstúlé.
oholka podlauhlokulowalá. Y
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D. jedld. S. buUjIfera Ker. fxla bulbifera Lin. Hed.
lil. t. 12H. Moraea bulbifera Jcicq. scliocnb- t. 191. Slwol
píowý nebo wyššf, jednoduchý nebo wlewnalí, listím

pošewnatý, písmaknulý, ^prohýbaný ; listy 3—10, pío-
wé, árkowiton)co\vitd, mnohoaré; pošwy po kraji úz-
ce mázdrowité ; w úžlabíkácb cibule 3— 1, wejilé ;

kwly 3 nebo wíce ? zátulky štétinodípaté, z bnda
nachowé, zdélí trubky okwowé nálewkowité, nahoe
otewrené; trubky krátké, kraje s ušty podlauhlými
tupými. — Na Pedhoí dobré nadje. Kwle w kwt-
nu a erwnu. "If.

We wlastí jedí wSeobecnS bainboly, jako zemáky prý dmt-
oající. U nás rostlina ta w dunicícli se sází.

Meík. Gladiolus. SiECwa^Rz.

Trubka okwowá dole s wajeníkem srostlá; kraj

Odílný, nepravvidelný, pídwojpyský. Tyinky z trubky
okwowé wyniklé, wzstaupawé; prašníky nad dolejš-

kem zadauii pipewnaé. Cnlka niowilá, blizny 3 so

šíící.

^ M. obecný. G. communis Un. Plenk 1. 33- Red. lil,

/. 207. Rcichcnb. ic, 7. /. 817. Cibule hutná bambolo-
witá, zpleštilokulowatá, obhrnutá suknicenii složenými z

wláken silných, rownobžných, asto spojenorozwtwe-
ných s oky tsnými, árkowitými; stwol pímý, 1— 2'

wysoký, nad prostedek listím pošewnatý, oblý, hladký,

jednoduchý; listy meowité, zakonité, tuhé, mnohožilé,
siwé ; kvvtw 5— 8, jednostranných, niích, na klasu

ídkém, koneném, s osau z ralka zprohybanau rozpo-
stawených, karmínowých, opatených taulci, nestejn
2ástenými, zelenými, bloobraubenými; trubka okw-
owá P/jkrát kratší wajeníku ; ušty 3, hoeni wétší,

prostední helmowitý, s nehtem nakriweným, od pobo-
ních pozdálený, ušty 3 dolení kopinatoobwejité, pí-
stejn dlauhó, na prostedku skwrnau bílau, podlau-
hlau, traawoerwen obraubenau; tyinky nitek lV2krát

delších nežli prašníky blawé ; ušty hliznowé klínowit
obwejité po kraji od dola bradawikowané, bílé ; to-

bolka obwejcowitá, na echalce zatlaená, 3hraná: hran
nahoe kýlatosmaóknulých ; semena širokokídlatá. —

-

Na lukách Ewropy jižné a prostední. Kwéte w kwtnu
a erwnu. '^.

M. strechowiti). G. imbricatus Lin. G, neglectus
Schult, G. galiciensis Bcss, Reichcnb. ic, 6. /. 8i8« Slunn
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/• od. Podobá su welmf pedešlému, lisí se ale takto:

wlákna bambolowá rownobžná, nejsineslnanjší ; kwé-

ty jednostranné, welmi piblížené, incnšíí nežli pedešlé-
ho ; trubka okwéowá patrné nakiwená, skoro tikrát

delší wajeníka ; ušet íjoení nehtu kiwého w^dálené-

ho i nitky pldruhokrát delší prašníku; blizny z dola

wzhíiru zponenlila se šíící, po kraji od dola skoro
bradawikowané. — Na lukách wropy prostední. Kw-
te w crwnu a lipnu. "If.

AI. bahní, G. palustris Gaucl. G. Boucheanus Schlcch-

tend. Též podobný prwnímu. Suknice bambolowé
sestáwají z tlustých wláken, dlajících oka wejitá nebo
zaokrauhlát ímž hlawné se rezezná^'á ,* stvvol 3—4k\ve-

tý; kwéty jednostranné: trubka okwowá dwakrát del-

ší wajeníka, nehet uštu hoeního nakiwený, wzdálcný;
tyinky nitek delších nežli prašniky ; blizny zponáhla se

šíící od dola ku konci po kraji bradawikowané.— INa

lukách Ewropy prostední. Kwete w erwnu a lipnu. "^^

W zahradách o>>zwlá$tS prwoí j«st obyfejný pro ozdobnost.

Damboly wSedi tí zasladlé, slabu fialkami zapáiliající, ped a-
y potebowali w lékastwf; též je nili za prostedek Dejl<;pš( proti

poranaí steleoíin a aeknatíio uCiaoéinu.

DunowiCE. IxiA. IxiE.

Trubka okwowá teníká, dole 8 wajcníkcnj srost-

lá ; kraj prawidclný. Hlizny auzké, podhnuté. Tobolka
niázdrowiiá. Semena kulowatá.

D. tvldskowd. I. capiilaris ÍJn. I. lanea inearnata et

Jacq. rar, i* 281. 282. (Jibule síkovvaná, zwící lískowce;

stwol 2stewíný ; listy árkowité, dwakrát kratší stwohi,

nkdy chruplawé obrauboné; wétwe stwolowó Jkwété;

taulcc mázdrowité, zubaté, rozewené, hndé, hzilé
\

trubka okwowá a hrdlo ihowité, nepetržené, pí-
brázdowanohranaté; rkowanopodlauhlé, wíce mén
z béla modrawé nebo fialowé, síkowané, nachowlc 3-

žilé ; prašniky klímawé, pitlaené ku bližn, ji nepra-

wyšující. — Na Predhoí dobré nadje.

Srpk. Antiioliza. Raoiibnlilib*

Taulec 2dilný. Okwtf s trubkau petenkau, dlau-

hau, od kraje jakoky klaubcm odsazcnau; kraj llnmatý,

ncstejnoušctný. Tyinky schnuté. Cnlka nerozdlená i

blizny 3 nerozdlené, podhnutoodstált'. Tobolka zakula-

t^lá, kožaalá. Semena kuluwatá« Lczkídlá.
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5". ri/zouiítd. A. aelliiopíca Lm. Red. lil. t. I 10. Ci-

bule welikíí, smáknula, krabatá, wczpod prolilubcná ;

listy líoné, ineowiip, árkowané, obak zlencné, na l"

široké, hebké, žilau tubau opatené, nkdy zwyší slwolii^

na druhé stran dole náhle zaužené ; stwol tuhý, oblý,

2— t /.wýší ; klas homolowitý, podluhowatý, z kwliiw
10— \0 dwojiadych , pistechowiiých složený; taulce

podlauhlé, lirotiié ; okwlí ze žlutá erwcowé ; trubka
lenká, stopkowitá, 2— Skrál delší taulce, brázdowaná,
obyejn zkraucená, náhle rozšíená w kraj Irubkowi-
tonálewkowitý, ilaniatý : ušet hoeni poddutý, zdélí ro»

didel 5 nepiilehlých , tupaunký ; ušty ostatní ploché,

užší, ostejší; tobolka zwící n)enší tešn; semena žlu-

tá, zpleštelokulouatá. — Na Pedhoí dobronadjském.
Kwle w kvvtnu. "^

.

OsiNATEC, ArISTEA. BORSTENLILIE.

Taulec niázdrowiiý. Okwtí prawídelné, na šcstero

klané, odkwetlé zkraucené, slálé. nlka sklonitá ; bliz«

na nálewkowiiá, cenící se, po kraji celá nebo na tré

klaná. Tobolka podluhowatá , hranatá hranami smá-
knutými. Semena smáknutá, šerpiwaunká.

O. cliarpowij. A. cyanea AU. Red. lil. t. 462. Ixia

atricana Lin. Koen ze dlauhých, dewnatých mrcas
složený, wyhání nkolik stwolw asi Gpalených , pí-
mých, listnatých, nahoe na nkolikeré wlwe kwlonos*
né rozdlených, pímých, smáknutých; listy nieowilé,

dolení asi \" dlauhé, i^ií" široké, na stwolu 2—3 po-

ílobné, kratší s pošwau smaknutau jezdiwauí strbauly

3— 4 na wtwikách konené, mnohokwété ; taulce ze

zálulek dwau wejitookrauhlých, po kraji širokomázdro-
wiiých, rusVch, hluboce šttinowilodípalých ; okwtí
barwy charpowé. — Na Pedhoí dobronadjskéui.

NiTROLUB. ClPURA. MORASTLIHE.

Kraj okwowý Gdílný: uštúw 3 wnšných wt-
ších, wnitních tikrát menších, sklimených. Tyinky z

trubky wvniklé, stídawé s ušty bliznovvými. Blizna na
tré klaná, ušiw plátkowitých, nerozdlených. Tobolka
Spauzdrá.

N. bahnomilec. C. paludosa Anhl. t. 13. Lam. t.ZO.

Bot. mag. t. 646. Cibule homolowitokiilowalá ; listy ko-

cnowé 3— opalené, árkowitokopinaté, asnaté ; stwol
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oblý, listfv kratší, na konci llislý; klas jednoduchý,
konený, dwojadý, slechowitý? listeny palené, wejci-

tokopinaté, zdwojnásobnné ; okweti niodrawc : uštw 3
wnšných príwejilých, podhnutonejodstálejších, wnil-
nich 3 skliinených w láku ; tyinky nejkralbí. — Na
lukách mokrých w Kayen.

Pbotistojka. Mobaba. MoR.Li.

Trubka okwowá krátká; kraj Gdílný : uštw
stejných, 3 pímých, 3 stíídawých nejrozloženéjšícli, wau-
sátých anebo bezwausych. Cnéika krátká ; bUiay 3,

[>!;itkowiié, podlaulilé, weliké, naproti tyinkám posiawenó
a na n piložené, u ivnilr brázdau délnau znamenané.

P. ínská. iM. chinensis Thiinb. Ixia chinensis Lín.

Trav Ehr. i. 32. Belamcanda chinensis Red. lil. t. 121.

Relamcanda schularmani Rhccd. 11. 1. 37. Koen tlustý,

dužnaty, belawý ; sfwol 2—3' wysoký, jednoduchý, oblý,

dutý ; listy koenowé dwojade, zwýší stwolu, meowité,
na i' široké; lata konená, sochala, s wiwemi nešálící-

mi kivety w ukolíky rozpostawené ; okwtí uštuw kopi-
nalýcli, písle jných, šaíránow barwených, skwrnatých

;

ijcnik kulowatý; nlka 3hraná, naklonná. — Na
|Msinách Indie wýchodní. Cíny, Žapanu. Kwte w er-
wuu. "H".

Hlízy potebují wnC a woU k otwíráuí, rozliánSni a roz-
p.iuItCai.

Kosatec. Ibis. Scuwebtlilib.

Trubka okwowá dole s wajeníkem srostlá ; kraj
obšírný, Gdilný : uštúw nestejných, stídaw podhnulých
ftnebo rozložených a pi-ímých anebo sklimených. Ty-
inky prašníkúw pímých, na wrchu pukajících, pod uš-
ly nlkowými skrytých. nlka na tré klaná : ušliW
plálkowii rozšíených a pod koncem ncsaucích asu
pínau.

*) Ušty okwSowé ivnšné wnusaté.

A', obffný. I. gcrmanica Lín. iHrnk t. 34. Red. Id,

t. 300. Oddcnek weliký, hlízowilý, klaubnal nasekaný,
rownowáiný neb úkosný, dužnatý ; stnol pímý, l'/»—

2'

wysoký, oblý nebo smaknutíký, 3—Ikwtý i s hstíni
•iwý ; listy meowilé, kosowlt ohnuté, kocoowc nižší

stwolu, dwojade, dole jczdiwé, ludyhowé menší, wzhúru
mnící se w laulcc blanowilé, dole tcliooé, lupaunké i



kwély dolení sinpkatr, horoní sctlawé ; irubka okwéo-
wá dwakrál delší wajeníku, lup 3hraného? ušly okw.
fowé 3 wnešné podlinulé, podlauhloobwcjilé, ploché,
tinau fialowé ili nachowé, od dola až do proslcdka
j)ásniíkcni ilutochlupýni opatené, wnitní 3 pímé,
skliniené, wajoné, náhle nehetnató, na konci celé, au-
llcjší wnšných, swtle fialowé? ušty bliznowé podlauhlé,
nawrchu kýlalé, wczpod zlabowiié prohlubené, pikrý-
wající prašníky árkowjié, na konci rozklané na ušty

2 peostré, nejcelejší, z blá fialowé. — INa pahrbcích
tráwnatých, skalách, starých zdech Ewropy jižné, tú i

onde w prostední, kdežto na wlším díle zdiwoely.
Kwte w kwtnu a erwnu. '^.

Kwty bjwaj též bled nadiowé ano i bílé. Hlízy jeho swíií
jsaii sinradtawé, prudké, hoeni a dolern pocis(u)icí, usušené (radix

Ireos Dostratis) mnolieni mírnjší, fialkau píjemn zapáchají jako
prawý koen fialkowý, jsaii ale tenšf, mnoliem nikší a baiibowaté.

8 wúpnem dlají ze kwtíiw pkuau zeleK pro malíe.

K. bledý. J. pallida Lam. Red. lil. t. 366. J. odo-
ralissima Jacq. schocnb. 1. 9. Podobá se pedešlému,
liší se aie listím širším, stwolem 3— 5' wysokým, mno-
hokwtým, taulci docela mázdrowitými, trubkau o-

okwowau toliko co wajcník dlauhau , kwty wtší-

nii, woawymi , bled modrými, též nehty wnitních
iištnw okwowých napi zelen árkowanými. — We
VYlaších a ecích, diwoký a sázený. Kwte w kwtnu. "4-.

Od nho prj' drn'i fialkowého koenu k nám jwáženélio podiodí.

K. flovcnlinskij. J. florentina L,in. Red. lil. t. 23.

Welmi podobný kosatci obecnému, takže mnozí je oba
w jeden rod spojowali ; tenlo ale Hši se stwolem oby-

ejn I' wysokým, 2 — 3kwétým, taulci zelinnýini,

nuzce blanowii obraubenými , kwty sedavvými , ušty

kwowými podlauhlými, stejnobarewnými, co mléko bí-

lými, rnodraw nabhlými. — \V Ewrop jižné, obzwlá-

st we Wlaších, diwoký a sázený. Kwte w kwtnu. "4^.

Od toho rodu pochodí prawý finlkowij kofen (radix ireos ílo-

rentinae), který jindá w lékastwí hojnji se potebowal , dlají nyní z

nho cumly ili zmolky pro dti, jiuif se zuby ezajf; také pote-
bují jej dobytí lékai.

K. susianski). J. susiana Lm. Bol.mag. /. 91. Red. lil.

t. 18. Též podobný; stwol jednoduchý, strewíný, brá-

zdowaný, pídwojkwótý, delší lisluw V^' širokých; kwt
nejwtší, špinaw bílý, ernonachowe a naernale pee-
stý : uštw eabafých, okrauhlených, wnšných pod-

hnutých, menších, wnitních pímých; tobolka nepatrn
3boná, zakonitá. — W Pcrsii okolo Šusy msta. H-



K. hezowij. .1. 8aml)ucina Lin. Jacq. h, vínd, t. ?.

tled. lil. t. IJ58. J. squalens Lin. Jmním podobný
peclei.iym; listy meowilé , kosowil ohnuto, krat.ší

slwolu nkolikokwélélio ; taulcc zciinné, niázdrowit

obraubenc ; trubka okwowá 2— 3král delší wajeníka í

ušiv okwowé wnešne obwejité, ploclí, bledé fialo*

wé, tmaweji žilnaté, dole žlut cárkowané, wnitní pí-
mé, swlle a špinaw modravvé, obwejité, na konci

wykrojcné, dole náhle nehelnalé. — [S.i palnbcíoh skal-

natých Ewropy prostední. Kwéie w kwtnu a cer\vnu.'4-.

Jest odroilek, jeliož ušty okwfowé wnitini jsaii /cela špinawS

bledS žluté (J. s<iualeDS Lín.). K\vt-ty silnu bezowymi zapádiají.

**) Ušty okwowé bezwausé.

K, kosa. J. Pscudacorus /!,/«. FL dan. 1. i^i. Plnilc

f. 40. ficd. lil. t. 23o. K. wodni ; kosa. Koen oddcnku
rownowáiného, hlízowiiého, wálcowilého, wn šedého, ii

wnii masowého ; slwol .V wysoký a wyšší, oblý, pímý ;

list v skoro taktéž wysoké, na palec široké, mcowiié,
kopinatoarkowité ? taulce zclinné , zelené, kopinaté,

ostré; kwély 3— í, žluté; trubka okwowá skoro zdélí

wajecníka ; ušty okwfowé wnšné wcjcité, ostré, širo*

konehctné, bczwausé, skwrnau šafránowati a arami er-
n nachowými znamenané ; wnitní nmohcm mcnsí, ár-
kowité, pímé, mnohem kratší uštúw nlkowých, žlutých*

— VVe wodáclí stojatých ncjwtšího dílu Ewropy« Kwtc
w kwtnu a erwnu. '4-.

Kor«-n (radix irpos palustrls, acori paliistrís s. \n1garis, pln-

dioli Iiitci) newonn^, prudký, siln swraskiijící
;

jindú se podúwat
proti wodDolInosti, auplawici, oslnulost).

K, nejsmradlawíjsL .1. roetidissima Lin. Red* liU f.

3S1. Plenk 1. 37. Slwol Sslcwíný, po jedné strnné

oblý, po druhé hranau opatený, nkolikakwtý ; lislt

nesiwc, meowilé, kopinaloiukowilé, skoro /.wýsf stwo-
lu; kwty špinawé niodrawé : uštúw wniných obwcji*
topodlaulilých, wnitních podlauhlokopinal) ch , dclšícli

nežli iiJty Pnélkowé ; wajeník Sborný, semena kulowa-
tá, lesklá, crwcná. — Wc wodách stojatých Kwropy
jižné a prostední teplejší. Kuéie w kwlnu a cerwnu "if

.

Koen (radix xjrridis, ipatiilae fnetidae) jest prý jednwal ;

Ind^ se po(el)owal proti wodnotlnosti ; ifáwa iistuwií zaliúítl prý
neK-s( a tln.

K. liíní'. .1. sibirica ÍJn. ./</(//. nnsf. i. ,1, í\fd, lil.

I. 231. 420. 43<S, Koen hliznaiý, mnohomrcasatý ; lo-

dýha pímá, 2' wysoká, oblá, dutá, *J— mnohokwlá,
wyšši listúw mcowiiých , árkowiiýclj , *//' iirokycli

;
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laulcc dolení zelinní^, ostré, hoení mázdrowitó, jako/, i

tauleky (laulco wnitní) ; kwety bled modré: ušIliw

wošných obwejitých , wykrojených , dole w neiíct

králky zaužených, wnilnich pímých, khnowitokopina-

tých , nejcelejších; wajeník Shoný ; tobolka králce

špídintá. — Na lukách Ewropy prostední. Kwte w
erwnu. "4-.

Koen prudký psobí dáwení a prjem ; w Sibírii potebiija

se proti cem. Ze kwt dlají též pknau zelefi.

ád. 214.

KRWENKOWITÉ. HAEMODORACEJE.

Okwtí barwené, wn asto winaté nebo chlupaté

;

trubka dole s wajeníkem srostlá nebo prostá ; kraj

prawidelný , (ídílný. Tyinek 6 prostých, ped ušty

okwowó postawených a s nimi dole srostij^ch anebo
podplodních, 3 asto neplodné nebo docela chybící,

ídko množší, ninohobralré ; prašníky pímé nebo wá-

haté, u wnit štrbinama dlnýma pukající. Wajeník
Spauzdrý, ídko Ipauzdrý: pauzder ped niternými ušty

okwowými stojících, obyejn 1— 2wajených : wajeka
štítowit pipewnná, obyejn kiwobžná. Cnlka ( ;

blizna nerozdlená. Plod : tobolka 3pauzdrá, skrze pau-

zdra pukající, Schlopná, mnohosemenná, poídku oecho-
witá, Ipauzdrá, Isemenná. Semena bílku chruplanébo,

twrdého. Kel zavveny, rowny ; konec koínkowy oby-

ejn od pupu wzdálený.
Byliny uircasokoenné, lodyhaté, lodyhy nkdy welmi zkrá-

cené. Listy strídawé, asto dwoiradé, nejcelejší, meowité, jezdiwé,

rownobžne žilnaté, dole pošewnaté. K^wety obojaké, prawidelné,

na hroznech anebo diocholírích ; stopky listenaté.

Do ádu toho náleží asi 60 rodiiw (w 13— 15 pokoleních),

rozlosowaných po Americe mezi obrutníkoma a podlé nich po jižném

konci Afriky a po Nowém HoIIandu.

Krwenka. Haemodorum. Blut\\tjrz.

Okwtí lysé, Gdílné. Tyinky 3, wyniklé nejdoleji

ze wnitních uštw okwéowých. Cnlka niowiiá ;
blizna

nerozdlená. Tobolka 3pauzdrá: pauzder o 2 semenech
šlílowitych.

A'. Idasatá. H spicatum R. Brown. Koen z bam-
bolvv swazenych, welenowitych, erwcowýeh » lodyhy
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jednoducho, listnaté; kwtv na klasech prodlauženych ;

stopkv dwojaln^. — ^'a ^owóin Floiiandu.

ÓbyMUlelé sudu králujir^kélio jccK baiiiboly peiicoé na místo

dileba.

Dlakokwt, Lacunanthes. WollblCthe.

Okwlí zwonkowité, wne winató, Gdílné. Tyinkv
.? delší nežli okwtí. Tobolka 3pauzdrá: chlopní \vc«

hnutjch, nesaucfch senaena šlílowitá.

D. bariíiiki. L. linctoria ELliot. Ileritiera tincto-

ria Bose. licd. lil. t. 2'í7. H. Gmelini Micha:. I. t. \,

Listy mcowilé ; stwol zwyší pidi, nahoe luinatý; kwotv

klcisené, jednostranné, listenalé ; klasy shluuenochocho-
liOene. — VV bahnech w Karolín.

Koen Ccrweoý potebují k barwenf.

Wlxatice. Argolasia.

Okwli zwonkowité, wn winaté, Gdilné. Tyinek
králkách (J na uštech okvvrowvch

;
prašníky wábaló.

Tobolka hruškowitá, winalá : pauzder 2— 3seínenn}'tli.

//^. obfciui. A. plun)osa, Lanaria plnuKisa Aít. 7'ltiuilu

Ilyacinthus lanatiis Lin. Listy árkonité, kulaté, žl;ib«)>

wité, l}sé, po kraji šerpiné, zw^ií slewíce wynlkají r.

bulwy welik', cibulowité ; stwol hranatý, chocholicM--

ný ; chocholiky , stopky , listeny, wajtníky a okwí-ii

chlupy hustými, bílými, pérouitými pikryté; okwli
u wnil nachowc. — INa lredhorí dobronadjskéin.

ád 2i:..

TWRZÍSOWITÉ. jnvoxinKJE. á

Okwli s wajcnikem srostlé. Tyinek G, plodných,

oddlených. Wajcník 3|)auzdrv : pnuzder píed wnš-
nýnii ušty okwfowými poslawenví-h, innohowajených.
Hlizna na tré klaná. Plod nepukawý, wys«'hlý nebo zl)i>«

bulelý, opauzdrý nebo pon)ctáním I— 2pauzdrý, mno«
hoscmcnný. Semena s pupem poboním, zobanuwilýin.

Ostatní jako u pí'edešlého ádu.
Byliny s kornnii iiirraíatjin a Btwol^m ; liMy wsecky kí>i«-

nowé, firkowité, ncjclrjší, žilnaté. KwCty obuiaké, poifdkit iiinw-

huu)anž^lDé, |>rawiJ«rlnC', Imed sedawé, bncd na ttwolecli oj«dio>ú«

«w.izCeué, laluó, listnaté. _ „„,.
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Do toho Fádu náleží asi 70 rodft (wo 2 pokntoních) ro/byto*
>VaDých po jižné Africe, ladíi wýchodní, Nowóm liollaudu, Americd
jižné a sewerné.

TwRZE. Hypoxis. HArtlino,

Kwty w taulci 2dilnéin. Trubka okwowá krátká,

docela s wajeníkem srostlá ; kraj Odllný , rozložený,

stálý. Tyinky na teri krátké. Cnélka jednoduchá; bii*

zna celá. Tobolka nepukawá, 3pauzdrá, pauzder 3se'
menných.

T. pímá, H. erecta Lin. Lam, t. 229, /. 1. Koen
má bamboly wejcowite, hndé; listy koenowé arkowi*
tokopinaté, tráwowité, chlupaté, žilnaté, dlauhé (I— P//);

stwoly mezi listím wyniklé, jich mnohem kratší, pímé,
chlupaté, na konci nesaucí 5 — 4 kwty na stopkách
kwtu 2krát delších ; listeny 2 šídlowilé, pímé, co kw-
ty dlauhé ; kraj okwowý uštiiw ostraunkých, žlutých,

wnšných vvn docela chlupatých, wnilních toliko na
žíle prostední. — W Americe sewerné, Kwle w lipnu

a srpnu. "l^-.

Ameriané nžíwají bainbol proti zimniceui ; též je pikládají

na wedy.

T, hujnalá. II. sobolifera Jacq. rar. t* 372. Podobá
se welmi pedešlé, liší so ale, že listy jsau skoro zdélí

stwolu a že ušty okwowé tupaunké. — Na Pedhoí
dobronadjském,

ZOBATEC. CtRCCLIGO. RuSSELLlLlB.

Taulec celý. Okwtí epicowité : trubka dlauhá,

dole s wajeníkem a s nlkau srostlá ; kraj rozložený,

6dílný. Wajeník 3pauzdrý ; nlka nahoe prostá

;

blizny 3, rozewené. Malwice podluhowatá, trubkau
okwowau wnená, pauzdra jednoho nebo druhého
pometalého chudosemenná. Semena w dužnin pono-
ená, s pupem zobanowil protaženým.

Z. wslawacoKHJ. C. orchioides Roxh. 1. t. 13. Or-
chis Rumph 6. t* 54. /. 1. Koen ze hlíz a mrcasiiw

mnohých, dužnatých, erwíkowilých ; listy koenowé
mnohé, apíkaté, meowité, žilnaté, aullé, zmládí mk-
ké, chlaupkowané, 6—-18" dlauhé, ^Iz—^U" široké; apí-
ky žlabowité, dole lunowiie, objímající se; hrozny
ojedinlé, úžlabíkowé, 2adé ; stopky 3hranosmaknuté,
kejowité, delší 1"

; listeny dole wzdálené, nahoe pi-
blížené, taulcowité, zakoníte, nahoru zmenšující se;
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kwély wclikó, žlulé, 1—2 nfjdolejší obojakd, ostatní

samí; ušly okwelDwé podlaiihlé , odstálé , wadnaucíi

prašníky árkowilé, pímé; blizna weliká, ztenená, oa

koQti na iié klaná; tobolka 1 pauidrá ; semena 4— 1,

erná, lesklá, hmolau bauboviiiíin oddlená. — Na níí-

slecb nezdlanýcb Indie wýliodní. ,

Hlí/.y raliorklé, sliznaté, oítrú, jako etkew we wlasti /..Idlá-

u.ijí a žwjkají; též na ÍSlolukádi jako sálep políetiiiji.

Z. slojadj. C. slans Lnbill. 7iov. cal. I. /. 'Ji. Od-

dcnck wreteno\viiý,2 — 3caulowý, tluslji tcnreji mrca-

satv ; listy jakoi i celá rostlina cldaupkowané, koeno-

wé kopinatoiueowiié , dole žlabowité ,
pídowó nebo

delší, 5—Iždé; stnoly krátké, polooblé, umohokwété

;

kwly stopkaté, každý podepený listenen) ; (rubka okw-
fowá na wajeník pirostlá, caulowá, oblaunká. pípro-

hýbaná, kraj rozloženy, stálý: ušlw '6 wnšnýcli tro-

chu delších , chlupatjších ; maiwice okwtím stálým

opatená, obsahující seuicn O—U wejcowiiých, špídlaiýchj

brá/dowaných. erných. — (Na Nowém llollandu.

Obywatelé Ostrowuw iiiariaDskjcIi jeJÍ jcio bamboly.

ftád 2IG.

OLACIÍANOWITÉ. DUiiMANSIACEAE,

Okwlí korunowilé ; trubka s wajcníkem srostlá^

asto 3boná nho 3kídlá ; kraj níalý, prawideln 6-

dílný: uštiíw 3 wnšných wtších , 3 Unilínicb wchnil-

tých, nkdy žádných. Tyinky lí, v trubec pod ústím

pipewnné, s ušty wnešnými stidawé: nitky pekrátké,

rozšíena; prašníky pauzder obdálných, na kraji tyin-

kowéni obak pVirosily ch, u wnil na pi pukajícícli.

Wajeník 'ipauzdrý, ídko Ipauzdrý, se semenicemi 3
nástnními, mnohowajený. Cnlka I ; blizny 3 kulowa-

té nebo plAikowit rozSíené. Tobolka mnohosCnienná,
hned Ipau/drú, naliore neprawideln pukající, hned 3-

pauzdrá, o ( hlopní li 3 nrprav%ideln neb oknowil
bc oddlujících. Semena pedrohná.

B)liny kntMia »waze?Dotiirra!iatrlio, Icxiylijr }«dnodtirhé. nSkdý
be/listé a Stipinalé. I iiilj aur.ki', iii-jrfliíf, dolrhf asto Kiii?8(haé,

lo(t>liowé pt-kritkí, Vi7.i\{t\fni':. ol iftiiaw imMio iúdoi^. Kw'*ty ol>o-

jak, prav^iilcliii', konrrn. vjdinClc nebo |>(> 2- 4) ídko na dtroj-

Cu(u5<li kla.scrli :iii<l>o strbaiileoú.

Sem n;'il'/.í asi \9 rodu (w ÍJ pokotroích) rostátirfcli w lior-

kviii (i&sinr obdiilio polo/.iMiW a w trplrjjfrli koninách Aineriký M-
W' rné. O n^íikn j-jidi nic není znáiflo.
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Olaciian. Burmannia. Burmannib.

Okwowá trubka 3krídlá nebo 3k}lá ; kr.ij na Šc-

stero klaný : ušlw stídaných nejmenších. Tyinky ni-

tek nejkratších. Blizny >L Tubolka 3pau7.(!rá, mnoho*
semenná.

O. dwojklnsy. B. disticlia Lín. Burm. zeyl. t. r^O. /'.

1. lioxb. cor, t. 2i2. Koen mrcasatý ; hsty korenoué
meowitó, kopinaic; slnol V { wysoký , pímý, t)bly,

uzlatý, ukonený klasoma, na nichž mnoho k-vtúw je-

dnostranných, pímých ; trubka okwowá Mkiídlá. —
Na Ceylonu a Novvém IloUandu w bahnech.

tRída druhá.

lMlOSTOMATE^^É. ELEUTHEROGYNJE

Rostliny jednodéložné ; wajcník prostý, t. s okw-
tím uesrostlý.

ád 217.

SMLDINCOWITÉ. DIOSCOREAE.

Oknti kalichowile' nebo skoro korunowité; trubka

samích kwlw pekráiká, samicích prodlaužená a s

wajeníkem srostlá; kraj Gdílný: ušlw pistejných. Ty-

inek G, plirostlých, w kwtu samicím žádných anebo
zakrnlých, žlazowitých ; nilky prosté. Wajeník -^pau-

zdrý: pauzder o 1—2 wajekácii powšených, protisloj-

nýcli. nélky 3, dole asto srostlé, $ nlkami jedno-

duchými, ídko na dwé klanými. Plod : tobolka opau-

zdrá, skrze pauzdra Schlopná, ídko Ipauzdrá, nepuka-

wá, nebo bobule. Semeno bílenaié. Kel malý, w du-

tin bílkowé blízko pupu položený; koínek koncem
dolíiw obráceným.

Byliny nebo poloke ; oddenek obyCeJn Iilízowity. Lodyha
toíiwá. Listy strídawé nebo nCkdy stríctié, apfkaté, jednodiKhé,

dlanit žilnaté, najirí žebernaté, nejcelejší, porídku dlanitosetné.

KwCty dwojdoiné, drobné, nejjatrné, klasené anebo liroznné, ú-

žlabikowé.
Sem náleží asi 80 rodiw (we 4—5 prtkoleníiJi), ježto krom

dwau rostau w pásni horkém a n\ blízku. Oddenek koenowý býwá

hlízowitý a bohatý na škrob s prwkem hokýiii, ostrým, jenž ale



pronik wáním, waenfin neI>o [lefeníia se oilstraniije, n tiiJjž lilízy

)s:iu w on<"< li kr:ijin idi kazilodeoiií potrawau zporau. Pazaušky z n*
kterýili jeJÍ co špnrgl.

JAm. Dioscorea. Yamswcrzel.

Kuly 2domé. Okwélí Itaiiciiowité, (idilné: Samí :

tvinck G, Zlí dn;i «>kwowélio wyniklycli. Samií : trub-

ka okwowá IJkídlá, s wajcníkem srostlá. Cnlky 3,

prosté? blizny nepatrné. Tobolka 3pauzdrá, Cscnicnná,

smáknuté uhraná, po hranách kídlutá.

./. obfcny. D. alata Lin. Kalsiil kclenjju llhccd. 7. /.

.•)8. Ubium di<i;ítatutn Iltnnph 'o. t. 121. Oddenek koe-
nowý tlust hlízowitý, rznotwarý, na 4— ó prst tlustý,

nkdy zwící wolowské hlawy ; lodylia lociwá, kídinto*

tyrhraná, wtcwnatú ; listy stíné, dosti dlaulioí'apíka>

Ip, strelowitosrdití', dlauze a tence zakoníte, nejcclej-

feí, Ivsé, 5— Tiik', žil nejwnšncjších na dwé klaných
;

apíky skoro 4bonokrídlaté ; na kolínkácli lodyhowých
a w hoeních ú/Jahíkách asto 2—3 bamboly po wrchu
zrnaié a koenatejicí ; kivly drobné, žlutawé na klasech

z lulabíéek hoeních wélwowych. — W !ndii wychodnl
a ostrovvcch Moe indského a ticiiého ; tu jakož i vt

Africe a Americe jižné u welikém množstwí se sazí*

Kwéte w lipnu a srpnu. "í^.

J.^iii w>!ii(le h!ízv\\, kdežto r^ie se nedaí. Na zal^útkii pWidS
tili doliy deSliwé dotiíe wzdi!laj( pdu a xázejf liHzy k tomu rHi

•Hiowané, k ^lllluž i kausky jirii postuíiiif, jestli toliku oikeiii jsaii

opateny. Nyn wSrcko ztistawí piírodi"; až do doliy suclii', kdežto

je \«ykn|iáwají, co jicli zrowna pottebiijí. Mnoliu \vii odrodkw ro

do harwy, rtiuti a twaru podlé wlasti ;
pe.snudno w>roslaj{ w powS«

tf, takže iMVn \o dlaiiho zacliowati, leda ni m/ittC weliai snciiéiit.

Kdyi >e wyb(ra)(, piisohi páleni riikaii, protož clirúní se, al>y ru-

kama nedotýkali se twáe. Swižt jsaii kausaw, protož olaupané «
rozkrííiené na weliké kusy waí s jinými pokrmy; též war«'né

rozt/raií na kaSi ; nelto j<^ pfkaii a s m.'i«l<'m jedí. Poskytujf po«
trawu wrlmi zdrawau a cluitnan, ol>zw1á?(( pro praoiii(r( lid na mí-
ato chleba ;

píivolií ale zácpu. Práškem z koena zasupají wrcdy,

a ifáwu listowau potebují proti uSíknutí strupanímu.

./. hrnilnwinahj. I). bulhifcra ÍÁn. Kalu kat.siil lilncJ.

7. t» 3G. Ubium pomiferum lUtinpU .'>. /. 12'í. Podobá se

pcdcšh''mu ; lodyha hladká, ol)lá, bamboly nahndlé,
dužnalé, jablkim podobné, z ij/labíka horcnícli listinv

wvpau.štjicí ; listy slVídawé, .srdité, zaokraulitowcjite,

prídcwíli/.ilé. — W lesech Indlo wychodtií. Kwie w
lipnu a srpnu. \

.

Bamboly ieíio jsau wclíké, tak jako pedeMlélio . )edf je wae-
ik', :i'koli ncjsau dobri^ rliuli.
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/ zelný. D. sativa L/n. Mu-kelengu Wucd. 8. t. ót.

Olus sanguinis Ihimph 5. f. 180. Hlíza weliká; ludylia

dole co rameno tlustá, jako i její wtwe oblá, hladká,
bezkrídlá ; listy slrídawé, ó— 7" diauhé a trochu širší,

srdité, zaokraulilowejilé, spídlalé, pídewítižilé : úkrojw
dole piblížených; tobolky obwejité. — \V lesech Indie

wychodní. ti'
Znamenitá to zelenina, již surowau a waenau jedí ; hlízy ko-

enowé waení:n pozltywše ostrosti jedí se.

J. iapanský. D. japonica Tluinb. Dsojo Kaeuipf. Ko-
en též hlizowitý wypauští lodyhu toiwau, zlehk;i lna*

natau, kraucenau, lysau ; listy olyrpalené a wiší, pí-
slííné, hlubokosrdilé, podlauhlé, zakoníte, Dzile. /.diMi

apíku nejjalrn -í boného ; klasy úžlabíkowé, ojedinlé
nebo podwojné. — W Žapanu. "f^.

Koen na kusy rozkrájený a uwafený jedí.

J. pcnízkoivý, D. Nunimularia Lam. Ubium nummu*
larium Rumph 5. t. 162. Koen mírn welik^ý, odJenku
hlízowitého, dužnatélio, pak twrdnaucího a zdewnatjí-
ciho ; lodyhy toiwé, haužewné, diauhé, wtewnaté, dole

opatené kolci hustými, ostrými; listy stíné ,
prí-

okrauhlosrdité, ostré, ožilé; laty úžlabíkowé, sliné,
samí jakoby peslenaté rozwlvvené ; tobolky krátké,

širší nežli delší o 3 kídlech zaokrauhlených, predsla-

vvujících penízky. — (Na Molukách \v lesech podlé po-
tokfiw.

We wlastí potebují lodyiiu a wtwe za Iiauzwe wehni pewné.
W las deštiwÝ |)rýští se z rostliny šfáwa leptawá, kži zžírající,

J. hélokocnnij. D. eburnea Lour. Koen z bambol
1 — 2 irojstewínýeh, oblých, stejných, píostrých, na-

kiwélých, twarem a blostí klm slonowým podobných,
lody/ia devvnatá, bezbranná, dlauhá, toiwá, jakož i

apíky tyriiraná; listy srdité, zakoníte, 7žíIp, lysé,

stiídawé ; kwély na hroznech jednoduchých, dlauhých
obojaké; ušty okwéowé 8 wnitní dužnalé, žluté, zwíií

wnšných ; nitky skoro žádné; prašníkTnv 6 zaknlaté-

lých , 2pauzdrých , nejmenších; nlky 3, podlauhlé,

podhnulé ; tobolka podlauhlowejilá , 3boná , kauiw
hluboko uyniklých — \V Koiníné diwoky a sázený."|\

Hlízy jako pedeslycli potebují.

Smldinec, Ta.mis. Sciimeerwcrz.

Kwty dwandomé. Okuelí k.ilirho\vilé, Gdilné. Sam-
ci : trubka okwfowa žádná ; ivinck (j. Samicí : trubka

okwowá hladká , 1. bezkrídlá ; ilazek G (zakrnlých



lobó

ivíinck) vv úsii Iruhknwéin. CnMka na tré klaná. Bohn-
ic 3pnuzdrá. Semena 2.

.V, ohfcnij. T. communis TJn. fílnk. t. 457. Lam, f.

811. Schh. I. J27. Posed erný Mat. mi, 456. C. Od-
(lonek hlízovviiý, asi co pst" welikv, wn ernawý, u
wnitr bily, wvpauiií nkolik lodyh štíhlých, 6— 8' wyso-
kých, loí^iwých, brázdowany<"h; hsty rapíkalé, stídavvé,

srdité, zakonité, nerozdlen, lysé, na hci lesklé, syl
zelené ; kuty zeleniwé bílé, drobné, na stihlých hroz-
nech úžlahíkovvydí ; l)ohule elipsowité, zwící nieruza-

jek, š.iriatowé. — W Africe sewerné, Lewantu, Kwrop
jižné a nííštein i \v proslodní. Kwte w erwnu. '4-.

HIÍ7.;i swižf má chiif osfraii a Iiokan, dlaiilio w ústech zTistá-

wajfcr. Pipisnwali )( moc poMšíuwati ; obecn) lid nastraiilianau

pikládá nu ziímužilc-niny. HU/.y rozstraiilciné a wodaii proiii>wa-

né dáwají škrob jako jin^ užitený. Araliowí, Turci a Anglifané
jedí pazaiiSky mladé jako Spargl, protože waením ostroty pozt))wair.

S. sloní noha. T. eh'phanlipes L. Htrif. cmgl. /.29.

Koen má oddenek co hlawu vveliký, ernohndý, nad /e-

ini cnjící, prawidcin šupinami hranatými, dcwnalýnu
pikrytý, C'ímž ponkud podobá se slonowé noze; z

konce jelio hoeního wychází lodyha pelenká, toiwá

;

lisly stídané, ledvvinilé. — [Na Pcdhoí dobronudj*
akéin. "ji

.

ád 217.

KOKORÍKOWITÉ. SMILACEJE.

Okwlí obyejn korunowilé, prosíc, Gdílné, ídko
í— Sdílné. Tyinek ÍJ, podpiodních anebo z okwlí wy-
niklých ; nitky prosté nebo poídku Ibralré. VVajeník
.{pau/.dry nebo nkdy 2 — ípau/.drý: pauzder obyejné
rhudovvajoných ; wajeek rznostojných. Cnélck co
p.iuzdcr wajcníkowýcb, prostých, obyejn >rosllýcíi,

s jednoduchými bli/.nami. Bobule 3pauzdrá nebo 2— i-

f)auzdrá : pauzder chudosctnenných , ídko pomcláním
Ipauzdrá a isemenná. Semena bílenalA. Kel pemalý,
položený w dutin bílkowé, od pu|)u obyejn obdálné

;

konec koinkowý rzuosmmý.
Byliny n^-lio podk**, poídku stromy; kofcn oliyreiní* « od-

•l>-nkem plaziwýiii; lodyha ptftnh., ni-kdy pnuli. Linly .«ifíd.'iw(^ nrho
peilent-nú, nfici^kjAf, žilnaté, fastn lil želiTnalú, nrkdy w •ínpiny

zakrHulé. Kw-ty obojakt; nho riiznopohla^t:, praMÍd)-lni'*, užlab(£«
k»wc iieho kone6oé, oi«dinlé, hro/.nvné, okolii.rnú ncho rhoiuáCe-
II.- ; stnpfky ohyrjnf klauhnat, lístfnalé.
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Ten /id sestáwS asi z 260 rodAw (w 34—26 pokolenícli), jidii

nejwfce rost« w Americe (2/3) a to lilawne w sewerné (i/^ wsecfi),

ostatní rozdleny jsau po Kwropu a luirnýdi koninách Asie, nej-

mén jicli w Asii liorké. Nkteré rody saliajf pres sewerný toaík.
Po ústrujnosti kwtti a ploilii docela srownáwají se s kopi7ikowitýini,

od nichž obzwlástadn jmním se liší.

Nejmnoisí jidi se srownáwají w tom, ze koeny opl^wají

Škrobem, klowatinau a pryskyicí. Koeny majíce moc hnáti na pot

a mo w lékastwí se potelmií. NSkteré stromowité zase rozezná-

wají se welikau liojností barwiny ; pazaušky bylinných se jedí; nSk-

teré jsaa jedowaté.

Rozdluje se na dw podadí:

1) CHESOiriTÉ. nlky srostlé.

2) WRAlSOJrCOWlTE. alky prosté.

Podadí 1.

CHESOJVITÉ ASPARAGEAE.

KONWALINKA. CoXVALLARIA. MaILILIB.

Okwtí zuookowittí, na Seslero klané. Tyinek 6,

ze dna okwotvého wyniklých
;
prašniky pímé. Waje-

nik 3pauzdrý: pauzder 2wajen}ch. Gnlka I; blizna

lupá, 3boná. Bobule 3pauzdrá, pauzder I— žsenienných.

K. obecná. C. n)ajalis Lin. Schk. t. 07. Konvvalliuin

Mat. JVd. 293. C. Konwalinka, bíser, perlokwt, perli-

ek. Oddenek oblý, co brko llusty, úkosny, bélawý,
silné mrcasaty, po stran wypauštjící wýbžkv pošew-
natošupinaté, z konce wybánjící listy 2 a slwol jedno-
duchý, pímý, \—6" vvysoký, polooblý nebo pítroj-

hraný ; listy eliptlné, zakoníte, slkwle zelené, dol
se zužující w apík poSwowity, a i se stwolem obklíe-
né pošwami blanowllýu)!, úkosn ualVmi ; kwty na hro-
znu jednostranném nachýlené, docela bílé, welmi won-
né ; slopeliy malikým lislénkem podepené; okwlí
polokulowalozwunkowiié, na seslero klané : ušlw wej-

itých, ostrých, podhnutých ; tyinky ze dna okwovvé-
ho wyniklé ; bobule kulowattí, stkwle erwené. — W
daubrawách a bukowinách stinnýcli, skoro po celé Ewro-
p, Kwte w kwlnu a erwnu. "4-.

W zahradách wjbec se sází a jest tu odrodek plnokwý;
jindá koen, kwty a bobule w lékastwí se potrebowaly, Kwty
sušením docela wng pozbýwají a rozmlnné dáwají Se do práš-
kw kýchawýcli. Oblíbená to kytka wo&awá.
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SUAii.RK. OpinooGoN. Sculangenbart.

Okvvtí liiukowité, na scslero klané, dopola s wa-

jeniktii sroslU*. Tyinek 6; prašniky sedavvé. Waje-
nik 3|)a'.iAdrý, paiizder 'iscnicnnycli ; nélka s 3 biizoa-

ini. Bohtile Iseiiiennú.

S. hroznnlij. O. japoniciis Ker. Convallaria japunica

Thunb. Ufd. 1(1. C. 80. ftlondo Kacmpf. 823. Koen ze

liliz a mrcasw uzlal5'cl) složený, mnoholetý ; listy nuio-

hé, koienowé, árkowiié, tráwowilé, na líci ploclié, na

rubu kýlaté, sli^eníné ; stwoi kratší listw, sinaknu-
tod\vojl)'rilv, na konci ncsaucí hrozen jednoduchý, je-

dnostranný ; lisleny dcIsí kwtw nemnohýcli, drob-

ných, bílých ; bobule zwící hrachu, modrá. — ^ia Za-
panu w iioinoku. Kwte w crwnu a lij)nu. 1^-

.

We wlasti 7.aill4wají koen do cukru, a iižfwajf jej jako sá-

k-|i ; iÍL |iudáwaj proti ú|>lawici u w Deduzích liruduícli.

Pntroek. IUajantiikmim.

Okwelí kolovvilé, 4dílné: uštw pípodwiaulých.
Tvinky 4, uštm okweowýui slíoé. Bobule kulovva-

lá, 2— 3pauzdrá, 2—3semcnná.
P, (luxtulislý. M. bifolium Dccand. Convallaria bifo-

lia L///. Fl. Jan. 291. Slurm f. 13. Jednolislck Mat. }VeL
'•35. Peslupnicc dwaulistá. Kw. ccsk. Bylinka sitná, sot-

wa zwýši prstu; lodyha prímú, jednoduchá, hranatá;
lisly hidyhowé 2, stídawe, apíkalé, srditou ejcilé, žil-

naté; hrozen chudok\vétý« konený, z kwi-lúw drobných,
bílých. — W lesech stinných Ewropy, též w Asii a
Americe sewernýcb. Kwéte w kwétou a erwnu. "4-.

Naí ped Casj w lékastwí potebowali.

PKSTLPNIKA. SmILACINA.

Okwlí kolowité, Gdílné. Tyinek G. Bobule o 3

pauzdrách Isemcnných.
P. hroztiatd. S. racemosa Drs/. Convallaria rare-

mosa ÍAH. Poly^onatum racomosum Corn. t. 3 7. JHuk.

'ilin. f. 311. y. 2. Koen tlustý, bílý; lodyha 3' wysoká,
liranalá, štíhlá, prohýbaná, listnatá; listy sedawé, po-
tilaulih', /.ikonité. pýiité. O" dlauhé, 2" široki? ; kwéty
/lutawc na laU* konené; tyinky co okuétí dlauhé

;

l>obulc proawíiawé, orwené skropené. — W Americe
M werné. Kwélo w kwinu a crwnu. ^.

Bobule prý posilují oerwy. íj-^í^j!
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KuKU&ÍK. PoLYGONATUM. ZaUKBN.

Okwétí Irubkowitonálcwkowiié, na šestero klané.

Tyinek (j z proslredku okwowého wyniklých. Ostatní
jako u konwalinky.

K. rnnokokwélíj. P. miilliflorum. Convallaria miilti-

flora Liiu Plenk t. !263. Fi dun. t. 192. Schk. t. 9". Ko-
koík anebo líidlo Mat. Háj. 28 í. B. K. wetší Mal,
JVel. 333. Kokorák. Oddenek koenowý asi na prst
tlustý, uzlatý, rownowážný, mrcasaíý, wyhání z konce
lodyhy pímé, oblé, I

—

V -i wysoké, na konci nií, po
nejwlšíin dílu listnaté; listy stfídawé, wzliíiru jedno-
stranné, weliké, wejité, uinohožilé, dole krútkau po-;

šwau objímavvé ; stopky úzUbíkowé, jednostrann sm-
rující, odwislé, ;{— 4 kwty nesaiicí ', okwétí s krajem
podhnulýni, zeleným , truljkau bílau ; nitky chlupaté

;

bobule z erná modrá, 3pauzdrá. — [Na skalách, w há-

jích po Ewropé. Kwpte w knctnu, '^-

K' obecný. P. vulgare. Convallaria Polygonalum Lin.

Plenk 1. 21)4. Dilsscld. ó. t. 15. Kokoík menší Mat, JVel.

333. Kokorák. Podobá se pedešlému. Lodyha oby-
ejn nižší, pímá, na konci nií, hranatá, piídwojse-
ná ; listy strídawé, poloobjímawé, wejilopodlauhh', lu-

paunké, na líci siwé ; slopkv ú/.labíkowé, 1— 2kwté ;

kwty bílé, uštvv zelených, dwakrát wtší nežli u pe-
dešlého ; nitky lysé, bnlmle tmaw fialowé. — Na ska-
lách, w hájích po celé E«rop. Kwle w kwtnu a

erwnu. '^.

Koen ohojílio jíndá w lékastwí se potrebowal (sigilliim Sa-
loiDODÍs) ; ua sewiTii dlají z prásku ielio a wody ríižowé Iffcidlo; z
matiky lilízowé a ohilní pek;iu chléli. Pazausky mladé jedí jako
climelíek. Boibule psobí dáwení a prujeiii. •

CíGK. Stjieptopus. Zapfenkract.

Okwlí zwonkowité, (idílné, prosté : ušlw u wnit
hladkých, l. bez jamky medooé. Tyinek 6. s nitkami
krátkými. Blizna jednoduchá. Bobule opauzdrá, pauz-
der o^ i semenech kulowaiých. na pupu nahých.

C. obecný. S. distortus Miclix. Uvularia amplexifo-
lia Lin- Schk. ' b. 9J. IV. et KU. t. I

G~. Babí jahoda nebo
ípek Mat. IVrl. íG6. Oddenek rownowÁžný, tlustý,

uzlatý, bílý, wyhání dol mrcasy a wzhiiru lodvhv 2'

wysoké, wtewnaté, kolenaté, oblé, hladké, mkké; listy
stridawé, sedawé, objítuawé, srdité, wejitopodlauhléi
zakoníte, nejlysejší, 2" dlauhé, 1" široké; k tv úžla-



l)íc'kow^, ojedinlé, na stopkách cllauhých, kolínkem do-
l sehnutých, odvvislé, žlutawt* zelené nho hílé ; hohule
zwici hrachu, cerwená. — !Va místech mokrých, stin-

ných po horách nižších a wyšších Ewropy prostední*
Kwete w lipnu. 1^-.

Swraskiiie a cliUdí, a potebowal se ku kloktání podeliranétio

£/ljka«

CnABN, AsPARAOCs. Spargel.

Okwlí zwonkowilé, Gdílné, dole asto w truhku
slopekowitau ztenené. Tyinek G. nedaleko dna o-

kwowého pipewnných ; nitky šídlowité. AVajenik 3-

pauzdrý: pauzder 2\vajc«ných. Cnelka 1} blizny 3,

podlinuté. Bobule Spauzdrá
,
pauzder 2scmennýcli.

Ch. obecná. A. oíTicinalis Koch. A. i oíflcinalis allilis

TJn. Schlc. /. 96. Plcnk t. 270, Hromowé koení Mat. Uj.
lil. — mi. 143. C. Ches, štípet, hroinck. Oddenek
králky, tlustý, ukrytý nircasy swazcnými, dliyiliými,

tlustými, dužnatymí, wypaustí nkolik lodyh, jež wy-
skvtují se co pazaušky šupinaté, duznaté, zponenálila

wzrostajicí w lodyhy listnaté^ pímé, 2—3' wysoké, ze-

linné, zelené, oblé, pewtewnaté, rozdlené na wfilwe

odstálé, šlílilé, mcllowitc ; hláwní listv pomctalé w šupiny
krátké, wejité, mázdrowité, z jejichž úžlabíka wynikají
wtwc, stopky a swazky listinv zelených, štiinowiiýcli,

oblých, i s wtwcmi nejlysejších, hladkých ; kwty dwoj-
doiné ; stopky obyejné po 2 oa dolením dílu wtwí a

wétwiek az do prostedka wynikajírí, nioníté, odsiálé,

pozdji schnuté; okwétí zelcnaw bílé, samí wtši, do-
le ztenené w trubku co kraj zwonkowitý dlauliau, pe-
stík zakrnlý, nitky asi dlauhé co prašníkv po Iluhowa-
té; okwtí samicí s trubkau co plka okwlí dlauhau,
tyCinck O, prašníkw zakrnlých

;
pestík z wajeníka

obwcjitého, nlky 3hrané, o potowikti kratší nežli

wajenik, s bliznami .'í podlaublými, podhnutými: bo-
bule kuloiv.ilá co hrách weliká. dríwe zelená pak stkw-
le cr>venawá, lesklá, dole okwiím zwadlým podepe-
ná ; semena (iitrojhon"* zakul itlá, erná s pupem
lekowitým, bílým, na prostedku pední plochy. —
Na lukách bujných, podlé Iciiv, na poiui a pomof
obzívlášté w pd písité, z Ewr<ipy jižné až do AUj^li-

an a Swed. Kwle w crwnu a lipnu. "4-.

Pa/..-iiiMky, wúben Špnriil n:i/.wanú, j.inii otilfl»en>iu {iJlein,
po nichi mo wvlmi sinraiiiaw) odcbáz(. Špurgl poloUiwoký a
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iieSetrní; cliowaný j«st hoký a iniuj aiitlý a pi^sobt pálení inoCe.
Jiadá polelxiwali koen, bobule a siMiieníi w Ikarstwí.

Ch. šcrpiwá. A. scaber fírií^n. A. amarus Decand. A.
ofílcinalis var. Lin. Zannich. t. lí. Pedešlému welini

podobný, wlší, silniíjsí a ccpnojší ; lodylia 7.elinná, pí-
má, oblá, praubatá, drasná ; listy chomáca, štlino-
wité, pír.yrboké, tlusté, zaubkatorasné

;
palisly blaoo-

wiie, ostré, na zpodin krátce kolcalé; ivóínky zdólí

pražníkiiw podlaublycb; kwty žlulawé zelené; bobule
dwakrát wlší nežli pedešlébo. — Na be/,ícli Moe
atlaskébo a stedozeinníbo. Kwie w kwtnu "4-.

Koen potícbiije se jako peJt-žlélio. Pazaiišky píelioké ne-
j.-<aii k jídlu

Ch. lenkoUstd, A. tenuiíoUus ham, A. sylvaticus IV. ct

KU. t. 20 L A. ollininalis /í Lin. Podobá se pedešlému.
Lodyba zelinná, pímá ; listy swazené, wlasowiié i s

wtvvikami lysé ; okwtí dole prodlaužené w trubku
ninobem kratší kraje; nitky kwtw samcícb mnobeni
delší prašníkíhv zakulatélýcb. — [Na lukácb cblumnícb
Ewrop^ prostední a teplé. Kwele w kwetnu. "4-

.

Ch. oslrolistá. A. acutífolíus Lin. A. Gorruda Scop.

Lodyba kovvilá, bezbranná, branatá; wtwe pýilé ^

listy árkowité, oblaunké, tube, brotnaté, pezimující ;

trubka okwovvá zdélí kraje. — W kowišlícb Ewropy
jižné. Kwle w lipnu a srpnu. \.

Pazaušky obau tCiiito rodu též co špargl we wlastecli se jedí.

Ch. pnula. A. sarmentosus Lín. A. aculeatus Herm.

Ingdb. t. 650. Scbadaveli Kelangu Rhecd. 10. /. 10. Ko-
en sestáwá ze swazku bliž dužnatýcb, co pí dlaubýcb,

asi badímordowým podobnýcb ; lodyba wyšši muže, de-
wnatá, zprobybaná, pnula, s kolci podkiwenými » listy

ojedinlé, árkowitokopinaté ; kwély drobné, zclenaw
bílé, smradlawé, na klasecb úžlabíckowýcb; bobule o 3
bicbácb crwenawá ; semena 3 kulowalá, erná. — Ka
Molukácb a w Indii vvýcbodní. "Ji.

Koeny Llízowité jedí jako my liadíuiordowé s octem a olejem

anebo w cukru zadlané. Též w lékastwí je potebují.

T.iKARA. DlAXBLLA.

Okwetí padawé, Odílné : ušlw stejnýcb, dwoja-
dýcb. Tyinek 6: nitky webnulé, nábore širší; prašní-

ky árkowiie, dolejškem piipcvvnené. Cnlka a blizna

jeduoducbé. Bobule podlubowatá, 3pauzdrá: pauzder
4—5semennýcb.

7'. mcolisfd. D. ncmorosa Lam. t. 2oO.Jacq. schocnb.
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1

/, 94. o Dracaena cnsifolia Lín. Gladiulus odoralus

Rumph o. t. 73. Kucn z oddenku uzlaléliu wclini mr-
casatého, wonného, wypaušlí nkolik lodyh 2— 3' wyso-

kvch, wétewiialýclí, na konci lalnaiých, dole opatených
lisly nieovviiýuii, árkowitokopinatýtni, na l' dlauliýini,

po kraji kolcatopilkotvanvini, na kýlu hladkými : na Io>

dyzo jest nakolik lislúw králkých, auzkých, odlehlých;

lata wélwi ídkých, hwných, zprohyhaných? knely nio-

dnf, stopenalé, mírn weliké, jako hwzda rozložené :

bobule wejitopodluhowalá, pSkn fialowá, mkká, slad-

ká, fialowé bartvíci ; senien 8— 9, crnýcli, hranatých.

—

W Indii wýchodní.
Zwaieninu z koena nžíwajf w neJuzdJí strojw inoCowý(Ji a

blan slizowýdK

Tenura. Sansevieha. Sanseviere.

Okwlí trubkowílé : okraje Gdílného podwinulého.

1 yinky z ústí wyniklé : nitek nilkowitýcli. Tobolka
zbobuleli, 3pauzdrú: pauzder Iscmcnných.

T. wonnd. 1). odorala Hlínu. lUimp/i 5. /. 73. Oddenck
úkosný, plaziwý, pídewnalý, jednoduchý, swraskalý, er-
nawý, wypau>»lí lodyh nkolik, 2— 3' wysokých, dole list-

natých, nahoe pinahých, lalnvch ; lisly smstnané,
árkovvUokopinale, kratší nežli lodvha, po kraji pod-
winulé, na kýlu hladki', J

—

Vt dlauhc, na prst široké,

tuhé, nahoe podhnuié, lysé, siwé, hoeni kratši a na
zpodin swinuté; laty bwné, na konci odwish? : wtwí
krátkých, jednoduchých anebo na dwé klaných; stopky

swazenohroznné, delší nežil okwli: kwty pkn mo-
dré, u wnilr blawé; uštúw 3 wnšných wtších, prau-

lialých ) bobule podlauhlokulowatá, Sbrázdú, modrá, po-
nacerwenalá, lesklá; semena erná, lesklá. — \V Indii

wýchodní, kdežto i sá/í se. "4-.

Zwaeniaa z koenu potebuje ne w Tnu a KoJ^inilín proli

t<!2kéinu nio^fní a l)i-lo(oku. Kor-n 8wi^. nemá západiu, rlinti jest

nitiorklé, sikíi^ ale jest zasladlý a na paráži ro7.iiiije zápacli p(»
jemný, protož ii^.fwá se w Asii jižnd co kadidlo.

T. cnjlonskd. S. zcylonica WilUl. [\orb. i. 18 i. Sal-

mía spioata Cav.ic. 3. /• 2Gi. Alotris ct Aloe liyacinlhoi-

des Lin. Aloe zeylunica Co/nin. hoí, 2> /. 21. Koen
nddcnku tlust(Miu. pídewnatélio, wypaušti listy mnohi^,
dužnató, imaw a bled zelen skwrnat, wnáné po-
dlauhlé, ostré, plocInS nnilní dclši, užší, árkowiluko-
pinaté, žlabowilé, mezi nimiž wyniká stwul ji' wyso-
ký, nesaucí hrozun ze kwtúw l'/V' dlouhých, zelcnaw
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bílých, podepených síopkaini co lisleny dlauliými
;

onéllta zdélí nitek- — IN a Cevlonu.
Koen nžíwají proti kašli a sii liotinám. D dús oliyCujnú we

skleníku.

Drainec. Dracakxv. Duachenbausi.

Okwií Gdílné, ušlúw rozloženýcli ano i podhnu-
lýcli. Tyinek G: nitky u prosiicd ztlustlé. nlka jid-
noduchá; blizna na tré klaná. Hobule 1- Sscnienná.

D. obrowi/i/. D. Uraoo fjn. Lam. t. 2íí). Diissdd.

17. /. 1. 2. Asparagijs Draco Ln. Draco arhor Cliis.

[. 1. I. Blalc f. ;í5<S. Strom w znhradiicli našich sotwn
8— 10 wýšky dosahující, nahýwá w horkých pásmech
ohromné tlaušky a weliké wyiky óO— 79'*, kmen díwe
jednoduchý pak se nkolikrát rozsochacuje ; listy na
konci kmenu nebo wtwí smstnané dliijí zpsob u-
pryny a jsau meowité, ploché, piblížené, hrotnaté, 2
— i dlauhé, 1" široké, dole rozšíené \v pošwu erw -

nawau ; u prosted mezi nimi wyniká lata 3— i' dlauhá
i delší, wtewnatá, wšude pikrytá strbauly jakoby pe-
slénky dlajícími a složenými z kwétw drobných sol-
\va i"' dlauhých, bclawé zelených, welmi wonných, po-
depených o stopky 3"' dlauhé, u prosted klaubkem
opatené a tu se oddlující, nejwtšíin dílem padají-
cích ; bobule kulowalú, zwící malé wišné, z erwena
žlutá, 3 mlkými brázdami znamenaná, bezchulná, 3-
pauzdrá, 3semenná, obyejn ale pometáním toliko I-

semenná, 8 msícw k uzrání potebující. — VV Indii

wýchodní. Kwte w lipnu a srpnu. 5-
Nejznamenitjší strom to!io rodu stojí w zaliradách p. Fran-

cliiho w Orotawu, jindá Taora uazwaiié, mCste na Tenerif, o nmž
A. z Huml)oIdtu prawí, že kmen nad koenem má w oNwodu 45'

a w prmru 16*. Podání líí-f, že Gnancliowé, dMwíIjsí ohywatelé
Tenerify, stromu tomu hožskau úctu prokazowali, jako Hekowé w
Kesu jasanu a že r. 1402, w nmž Bétliencourt, t"ranr:ui7.ský píí-
serník, ostrow dobyl, zrowna tak welik a dut byl jako dnes. Nicmé-
n bujnS kwte a owoce dávvá. Jelikož tak zponenúlila roste, m-
žeme posu7.o\vati délku asu, který minul, co drainec se sází na
ostrowecU kanarskjcii a na Madeie, jirotože pfiwodn \v Indii wý-
cliodní roste, odkud jej Guanchowé pinésti museli. Nicmén strom
ten tepruwa r. 157G w Kwrop se poznal, když nkolik mladýcli do
Lisabonu a odtud pozdji do jinycli mst i)riSlo, ktlfžto relé wky
stojí a kwsti nechce. Kmen iiaduwedenélio kusu jest toliko tS' wysok,
dut a na 12 v/twí áO' dlanli>cli rozillen, na i\ž jest postawen
stl, za nímž 12 lidí pohodln sedti u>ž''. Kmeny mladé dosp.wše
'"^")— 80 roku zafínajf u wtwe se rozdlowati a kwsti. Wetwe pan-
štji koeny do wStru. Na starýcli stromech též rostau mladé z bobul
na nich zstalých. Stromy asem se trhají a z tch natržeuin
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dáwá druli drní krue (Sanguis druconis), w kniscícli twarii nepra-
widelm-lio, harwy niiiiCIkowé. Potelaije se proti aiiplawici, krwotolui

a wfdin; té/- iiiírliá se w lak ínský. Prawá draí krew ale jjucIío-

dí oJ piliny, rotat.e 11 nazwau a jiný.li.

/). podlinuttj. D reílexa íjitn. Red. lil. (, 92 Kmen
naliv, kruch), na konci nesaucí ninuliu lislw roztraii*

scnyrli, plóchýcl), meowiiýrh. Ziikonitydí, dole rozší-

rnydí a pak zau/on}(li, á— 7
' dlím li v tli, '/» širokycli

nebo širších, nadl í-árkowan}' cli, dolenicli podlinuiých ?

kwty hojné, wonné, zclena\v»> nebo žlutaw bilé, na hro*

znu koneném rozposlawenc : stopky zkrácené; okwií
ncro/wité wálcoiviié, (>'" dlauhé, pak rozdlující se na ()

iišliiw, jichž 3 wníiné na konci nachowé a kýlalé,

ó wniíní rozloženjší; ze dna okwtouého pryšlí se sok

lucdowy; bobule pomaranowé barwy o 3 pauzdrách I-

scnienn}'ih. — ^a Maskarcnách a Madagaskaru,
"fí

.

Coiiiiiicrson dí, 2e nioc inú welikau ]>Iod wyliánti, \lí otrokj-
ii oa Madagaskaru na'lu7,íwa)f : pntdta toliko snísti jeden nebo 2
tiru/nfk; 7.ro«na piuicf, al)y doxilily sikúIio cíI«*.

D. mrzni. 1). torniinalis Imi. Jnrq. rnr. t. -íiS. A-

i
.iragus lemiinalis Lin. Tcrniinalis liuvíph \. t. 34 Ke

asi 9— JO' wysoký co rameno lluslý, na nemnoho pií*

mých wtwí rozdlen'^, ježlo z konce ivypaušljí lisly ko«

pinalé, 1'// dlauhé, i" široké, apíkalé ; lály konené,
slewíné, nejrozewenjší, složené z hroznínv bwti) ih,

wlewnatých : stopky krnlk, dole podepené liemi liste-

ny šijplnowitynii ; kvviy bílé, asi jako ba/alulowé ; bo-
bule /wící do póla wyrostlycb winénck, podluhowalé,
•žluid, pak krásné ccrwcné jako koral o 2—3 erných,
iyrliraných semenech. — VV Indii wychodní a ín.^.

Kofn iiíkkV p(iti-ri>iiií proti aii|>lawici. \\v. v^laxterli pro o/.-

dohii RÚzí 8e w znliradadi a dlají s** z ntlio plotj, protože luijn m

-

(t<*. Dwiije jtian,o(lrodky, s li:*tfui 7.elfD5in a crwuuii. Když nr-koiiiti >«

poSie list c;«Tv*riiv, 7.naiii*'ná, že se má za Mowt-ka pf-etwáhiwélio ;

list zelen) al« jcwf ii|ií-|iiinost a pokoj. I)*i: we>nice siníiwSe se,

•v*~.iilí na pole proti sob tii rostlinu; wjtilinanli ji, znamená za-
'k neprálelslwa.

PoPVAUTKA. LXUBIAOjl. Kl.KTTKn.sPAnr:EI..

Okwií t)dílné, ntcjné, padafvd, obojaké. Tyinek 6,

dole n.) ušty pVipcwnnych : nitky niowité, na kooci
^v«>hniité , prošnikv »ti'clowité, dcIsí nilek. Hlizna 3hra>

liobtile <» pauzdrách Isemonnych.
/'. rtvuriclxii. L. radícans li.tlPav. jur. l. C.tS. Ker

pte\v5iewnai;f, 2—3 stihy wysoký, píiowy, s i^élwemi
hebkými, oblými, kolcnalými, Bypau«U'jicími koeny %
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uzlw, na nichž poSwy krátké náryšawp, rozhy rozpwe-
né, bitltotyrhrané; listy sedawé, stídawd, žilnaté, kopi-
nalé, zakoníte, po kraji serpiwaunké, I—2" dlauhi', na
líciblawé; stopky úzlabíkowé ojedinlé, rozdlené na
stopecky 2, 3 nebo í, jednokwéte, nachýlené; okwétí
žlutaw bílé, jakož audy rozplozowací erwenawými ár-
kauii znamenané : uštw kopinatych, ostrých, 3 wneš-
ných užších; bobule erwená, kulowaiá, zwící hrachu;
semena žlutá \vé bílá. — We hwozdech cliílských. '^.

Koen její wyhlíží jako sasaparilowý a taktéž se potebuje.

KopiHA. Lapaceria, Schlingspargel.

Okwétí Gdílné, zwonkowité : ultiiw wnšných už-

ších. Tyinek 6, stídau delších, ze dna okwéowého
wyniklých. Blizna kejowitá. Bobule (ponietáním) Ipauz-
drá, mnohosemenná, semen wc wšakém pauzdru 3radých.

/{. idzoivd. L» rosea II. et Pav. per. t, 297. Ke
pkný? kmeny pnulé, Ijsé, G— 10' dla.uhé, uzlalé, pe-
wéiewnalé wtwemi rozestenými, pcdlauhýmí, zpro-

hybanými ; listy wzdálené, slídawé, rapíkaté, wejitoko-
pinaté, ostré, kožowité, nejcelejší, 2— 3" dlauhé, ožilé;

apíky rozšíené, objímawé, s dolejškem stálým ; stopky
ojedinlé, užlabíkowé a konené, Ikwété, pikryté šupi-

nami drobnými, erwenawými, wejitými, mázdrowiiými,
prchawými; kwéty odwislé, weliké, pepkné, asi 2"

dlauhé, ržowé a asto tekowané ; okwétí uštiiw klí-

nowilých ; nitky stídaw delší; prašníkv árkowitokopi-
naté, -íbrázdé, po boku na dél pukající ; bobule odwi-

slá, bíle žlutawá, podlauhiowejcowitá, zakoníte, zwící

malého slepiího wejce, Ipauzdrá; semena mnohá,
wejcowitá, zwící winnvch, obklíená dužninau blawau,
sladkau. — We hwozdech chilských. Kwle w únoru
a beznu. "f\.-

Koea sestáwá ze swazkii Imstélio uircasiiw dlauhých jako sa-

saparilowý, a maje jelio powaliy taktéž se potebuje.

Pestup. Smilax. S^hlax.

Kwéty dwaudomé. Okwtí Gdílné, rozložené, dole

neprodlaužené w trubku, stálé. Samci: Tyinek G ; nit-

ky nitkowité. Samicí: nélka pekrátká; nlky 3. Bo-

bule 3pauzdrá, 3— (pometáním) Isemenná.

P. bodlawý. S. aspera Lm. Schk. t, 328. Duhamnov.

f. 53. Clau 1. t. 112. et 113. Swiaec bodlawý J/7^

IVel 4G2. Ke zwýší muže, welmi wtewnatý
,

pnuly

;
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wlwe liranale, kolcató, ncprawldcln zprohybanc^ ; listv

slrídané apíkalé, srdilt^ iípowiiosrdili*, wcjilé ncho
knpinaté, 1 — Ožilé, kolcatozubaté nebo nekolcalé, kožoniir,

ajilo bírloskwrnalé ; k\ví*ly blawé, drobné, sulwa i^j/'

dlauhó, wonné, na hroznech konených ; bobule kulo-

walé, hndé nebo erné, pauzdcr o 'ó— 2 nebo I seme-

n erném eo senienec welikém. — ^a sušinárh,

mezi kionim, na skalách, obzwláaii podli moe, w
Ewrop jižné. Kwte w jeseni, "fy.

Listy pikládají se n;i wíe<ly, aby jiT ozelinaly ; koen, sftsnpii-

rila u/lnská, potebuje se w lékáruúcli.

P. ecky.' S. Alpini 1J'illil. Alpin. afi:. (. (^?t. Lody-
ha hranatá, kolci mnohými, rownýini ozbrojená; lislv

dole uaté, hauslowité, tupé, králce hroliié, jakož i a-
píky bezbranné, pikožowiié, lesklé, ílžilé, nábrwité ; o-

kolíky hudokwlé. — W Kecku w plotech a kowi-
nách. \ .

Kuren we winsti potebuje se prospšné na místo sasaparily.

/-*. cfyfunský- d. zevla nica Ln. Lam. I. 817. f. 2.

China an)l)OÍnensis Jiinnpk ó. /. J61. Kíra Vilandi lilu til.

1. /. 31. Koen na prst dlauhý, co palec tlustý, uzlatý,

Iwrdý, drewnalý, wypau.ští tolik slahaumuv, že sotwa ji-

mi probrali se možná, a ty jsau pnulé, oblé, nepatrné
'ihrané ozbrojené Irnnmi, jichž na uétv\ íkách ncbýwá :

listy slidawé, apíkaté, kožowité, wciilopodlauhlé, srtl-

ité, hoení wejité, podlauhlé, 3— ožilé, bezbranné, 3

—

4" dlauhé, 2'li" široké, znkonilé nebo inpé i kwély
drobné, bílé. stopekowané, mnohé (asi vi(i) skládají

okohky iVžIabikowé, na stopce spolené, píckiálké ; bo-
bule erná wejcowitá, zuici jalowce, 3pau7(lrá, lisemcn-
iiá. — Na Ceyionu a w Indii wýchodní. Kwie w plivli.

8laliaiiny pro jiili lidikost potebují na místo prowaziivv k

|:iwazow^nf hrnríiw na palmy, když «e sliírá jt^jirii AíAwa
;

jsaii air

také tlustší k IioIimii užitené; jiné zase kriirhy, takže se na tí.sky

roztypuu, jsancc kraiíceoy. Mladé wtwe, n\ jcJnom konci roz-
klepané, potebují místo kartáCku na zuby. i'azauSky u listy jedí
co zeleninu.

P. wiri^itiskij. S. Sassapariila Lin. Lam (, 817. f,
\. lilak. I.6%\. Pltnk 1. "12. Koen uzlatý, složen}*

z mrcasíi mnohých, píjodnodiichých, co brko husí llu>

stých, swazek dlajícich, z béla popciawých, dohromady
zmalenýcli, wypauští lodvhy piidewnaté, wclmi dlauhé)

Ivsé, hrariulé, naryt.awi'lc, ozbrojené kolci rownýnii
iifibo nakiucn5"ii, sídlowilýini j lihly 2paiené nebo del-

i. lysé, jednoduché, slidawé, apíkalc, wajené, srdci*
ic wykrojcné, bezbranní', kožowilé, L.žilé: žil 3 pro-
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slednícli, tlustycli, poboníoli 2 tenkých, brzo nad
poátkem miznoucích ; apík u wýniku opatený vo/.\\i-

iinama wláskovvirýtná ; stopky jednoduché, úilabickowé
mnohem kratší Uštu, podporují n)nolio kwtúw bílých,

slopekowanýcl), w okohk rozposlawených ; bobule ku-
lowatá, modrawa, obyejn o o— 1 semen,-- We VVir-

ginii, Mexiku, lirasihi, I^eruwii. ^.
Mrcasy koenowé rlinti slizowité, zahorkle a náostré, po 3

wPky do Ewropy ss i)íiwážejí a w lókaístwí potebujíf aCkoli nynj-
šího asu skoro w nepamt pišly, protože je ualiraditi mžeme pro-

si)ešn jinými domácími léky. W lékániácli slowau sasnpnrila n> bo

sarsnparila, pFicIiázejí w otépkácli asi cent tužkjc(i, |)rowazy oi«v\i-

mitýdi ; zlášt jmenuje se snsnpnriln lampika nebo weraknickú.

P* Irojlilij. S. svphihtica //. Bonpl. Koen jako pe-
dešlého ; lodyhy oblé, liladké, dole na kolínkách kolca-

lé kolci 4 — 2 rownymi, krátkými, tlustými*, listy na

V dlauhé podlauhlokopinate, kožowité, lesklé, zakoní-
te, dlauhým hrotem ukonené, 3žilé. — W Americe
jižné podlé Kassiquiare eky. \.

Od tolio rodu píiíliází sasaparila, již AuíeriCané nejwíce sobS

wážf. Piwáží se \v otépkácli polocentowýcb j)res Lisabon a tmlyž

slowe Usnhonská.

P. obycjnij. S. oílicinalis H. cf Kiinlh. Koen jako

pedešlých dwau; nejlysejší a nejhladší; lodvhy 4hra-

né, toiwé, rozhy píoblé ; listy wejitopodlauhle, ostré,

dole srdit wykrojené, 5— Ižilé, kožowité, Ivsé, l'

dlauhé, 4— b' široké, síowitožílnaté, mladší menší, užší,

tudy toliko 3žilé, zato delší, zakoníte. — Podlé eky
Maíjdaleny w Kolumbii. "Íý .

Koen jeho u welikem množstwí pináší se do Kartageny a Moui-
j)oxu a odtud do Jamaiky a Kadixu. Nyní jej niají za prawau sasa-

parilu; priwáží se w otépkách šcstilibcnncli, kožichy obwinut\cli.

P. chipia* S. China hin. Plmk /. 713. Diissdd. 18.

1. 1. S. minus spin. Katmpf. i. "82. Koen oddenku
co prst welikého, zakulatlcho, hrbolatého, mrcasatého,
wné z erwena hndého, u wnit bílrho, ponaerwena-
lého, wypaušií šlahauny drewnaté, l.S' dlauhé, po stro-

mech se toící, na prst tlusté, oblaunké, uéiewnaté, ly-

sé, obzulášt dole ozbrojené kolci krátkými silnými ;

listy stídawé, rapíkaté, zaokrauhlowcjité, obak ostré,

dole srdit wykiojené, celé, bezbranné, ožilé; stopky

ižlabikowé, mnohem kratší listu, na konci nesaucí weliké

množstwí slopeek wláskowííých, \;" dlauliých anebo
delších, Ikwétých, w okolík rozpostawených ; kwty
zelenaw bílé: bobule drobné, erwenawé, 3- obyej-
n 2— Isemennéj semena msíitá, erná. — W Cíne,

na Za panu. ti'
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Hlízy iniadistwé ctiu<lý lid pee a jí ; dospSlé ale slowatt hofcn

chtjnowif (radix cl>inae nodosae) a potebují se ku hnání na pot,

na inoC a k ci.ítfní krwe. Mají za to, ze koen ten zachnwáwá krásu

tí;I:», a tmljž dle Pro.sp»Ta Alpinu ž«nstiny egyptské we zwarenine
jeho se kanpají, ahy tlnatosti nabyly, jfžto jest lilawní ástka krá-

sy w serailu.

P. pachtpia. S. Pseudocliioa Lin. S. virginiana Pluk.

(din. t. IlO. /. 5. S. aspcra Sloan. I. t. 143. /; I. Ke;
koen weliký, co stelino tlustý, kriwý, lirboliitý, kraii£«

konaný, wné erwenaw hndý, u wnit swélle erwe*
ný ; ilaliauny I ostrewínt", toiwe, ohló, inkaunce briu*

dné, nekolcalc, krom nejdoleji. rozdlcné na wétwe
/prohýbané; hsly na šlahaunech vveliké, široko^ bez*

branné, uejcilé, dole srdité wyríznuté, na ro/hách už-

ší, wjilopodlaiilil*, biilé, píízakonilé ; kwély rozpo*
slawcné na hro/,noch ze drobných okolíkuw ; stopka
spolená oblá, asi i" dlauhá, dole opuícná lisiénkem

pckrútkým ; okwti bílé, ponazcienalé ; bobule drobné,
o 2—3 semenech. — W Karolin, Wirginii a na Ja»

maice. ti •

Ten koen k nám picháef hojnji nežti pedeSlý ili {:/nsk5 a
ié.l\ jnióoo má, j^st ale leliM a slab$/, a poskytuje tinkturu tiiiawí^>

ji erwenau. Poskytuje klow.itinii, již žwýkají, al>y zuby nix-wuilí.

Swižf jedí wa«'nau nebo pedfeuau jako rfpu Ze .ílaliaun dlají ho«
li; z tenSícli pletau koíe a podobné pedmty.

LlST.VATBC. Rl.SCI«, MaUSBDOAN*

Kwély dwaudomé a obojaké, Okwéti Gdilné. Tyí*
nck (>, nitky w truliku baAatau srostlé, ježto w kwéiecli

samích nese pra&níky 3 plodné, \v samicích ale zakrnlé,
neplodné. Cnélka jednoduchá s bli/nau ztlusllau. Bo-
bule o .'3 pauzdrárh ^scnienných.

Rodowc toho pokolení tím se rozeznáwaií, že li:«(y jejich ja-*

ko u rhe.sti jsau zakrnly w Supiny drobné, uiázdro\%ité, ie rozhy
za to rozšíeny w fepcie zflené, iistúm podobné, jejich úad zastá*
wajír.e ; na prostedku z úžlablrka listenu kwt wypauitjí.

L. kostrbatý. II. aculeatus Lin. lilak. 1. Ió5. Srhk.

t. 3i0. .khlice vvlaská Mat. Haj. 3;)S. //. — //W. -Itií).

C Oddenck kt)pnowý, rownovvážné pl.iziwý, co maiy
prst tlustý. uypaui>tí dolil pemnoho inrcasiiw a wzhru
celý trs lodyh mnoholetých, kowitých, pímých, 2— 3'

wysokých, wétcwnaiých, nedutých; u wýniku každd ivét*

tuc jest list zakrnlý w íiupinu malau, kopinat.iu, pe*
ustrau; ro/hv ro/.iicné w epele listowité, wúbec listy

nazwané. stlrídawé, scdnwé, welmi pibližcné, kožowilé,

wclnii tuhé, wejité, trnatoostr^, nejcelejší, tmawé žele*

né; u wýniku jejich sedí list w šupinu zakrnélý ; kwély
O!)
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píedrobn, dwaudoiné, ojcrlinM*?, stojí na prostedku
lisiowité rozliy a na zaátku zastené listenem poSwo-
witým, mázdrowilým ,* okwelí rozložené: 3 lupeny wnž-
šné wetší wnitiních 3 ; bobule maltí, kulowaté, slkwéie
crwené, o I— 2 serncnecli bílých. — W ídkých Icserli

a krowislích Ewropy jižné a teplejší prostední. Kwéte
w beznu a dubnu,

"f^^

.

Koen slizký a zaliorklý jindá se nžfwal proti wodnotCInosti
íradix rusci s. brusci). SiMiieníi jeho byla nawržena na místo káwvi
ježto skutení; za jiražení wydáwají dým jako prawaii káwau zapá-
cliající; diybiijc jim ale hokost, ježto by se nálcžitau prísadau na-
hraditi mohla. VVe WlaSícIí jedí mladistwé i)azaiisky jako spargl.

L. podkwt^fní. R. Ilypophylum TJii. U. latifoíius DUI.
elt. t. 251. /i 303. Laurus alcxandrina Jilak. i. JO i. Lo,
dýhy jednoduché, hranaté, 1— I'// wysoke ; rozhy roz-

šíené w epele listowité, obyejn slíídawé, wejitoko-
pinal(í, zakoníte, apíkcui pekrálkym podepené, na
rubu u prosted ncsauci kwéty dnaudomé, na kralic-

kých stopkách po 2 nebo 5 pospolu na pahrbku ma-
lém šupinatém ; bobule crwená, wlší hrachu. — Na
úboíli kopcowých we Wlaších. Kwéte w kwétnu. ti •

Jindá se užíwal proti ol>tížnostem stroj moowýcli. Za sta-

rodáwua wenceni z nho udí; laným ctili wítízc a básníky.

L. fpkowtj. R. Ilypoglossum Lin. Schk. f. 3í().

Ilypoglossum Blak. L, i 28. Laurus alcxandrina Cln.<t. I.

^"2'i8» ípkowá bylina Mat. Háj. 303. — Jfil. 428. C,

Welmi 8C podobá pedešlému ; epele lislowile podlau-
Iilejší, užší, na líci wypaušléjící listen jazýkowilý, z je-

hož úžlabíka wynikají 3 kuly o stopeky podepené,
bclawé, dílem obojaké. — [Na míslcch stinných po wr-
ších iMvropy jižné a na jižném kraji Kwropy prostední
(\v Uhích, Krajin). Kwcle \v dubnu. "(\.

Trpké listy jindá potiebowali w lékaísíwí proti oteklináni

{•fpku (hcrba Uvulariae s. bis linguae).

OSUCÍIA, IlERREniA. IIgrrbrib.

Kvvély obojaké. Okwlí Gdílné, kolowilé. Tyinek
G. Cnélka s bliznau 3bonau. Tobolka 3hraná hranami
kVídlalými, 3pauzdrá. Semena po 3-^4 pleskatých, máz-
drowit obraubených.

O. ímízdatá, N. stellata /?. et Pnv. fl. t. 303. /. a.

Salsa Feud. 2. t. 7. Koen z nircasím dlauhých, mýi-
lých ; kmeny drewnalé

,
pímé, oblé, nejwtewnatjši

:

wtue wíjawé
, potom ozbrojené kolci podhnuivmi

;

listy píoslenéné, šeslnalé nebo dewinalé, nestejné, ár-
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kowilomeowité, úkosné, na del árkowanó, liroíitó, na

zpsob Iiw/.dy rozlo/.enó, asi V dlaulió
;
pod každým

pesl-nkoni liston línT-dy, ckraulilý, hrolilý; z prostedku
nejlioicjiílio pícslnkij wynikají '1— 3 stopky picdlaulu',

na lioej-šim dílu nesaucí kwiy slopeókowané, \v hrozen
rozpostaweni' a podepeni' listenem malým , chrupla-

wým, na tré klaným; okwélí žlut«', malé, wonno: ušlúw
kopinatých, rozložených. — \Vc hwozdech chilských.

Kuen polrcbují nu nií»to sarsaparily.

Podadí 2.

// '/{ I \(>ii'(()iri I /;. I
• A 1u í ) IA i;

.

VVhaNOWEC. PaKIS. EtNBEEHK.

Okwétí nojiilauhji 8— lOdílnv, nejrozloženjš n-
ho podhnul : uštúw \— ;> wnšných širších, íclinných,

kalich pcdstawujícich, \— 5 wnitních aullcjsíoh, jako-
hy korunu dlajících. Tyinek 8 — 10, podplodních

;

prašníky u prosted na nitky prirosllo. Cnlck 4— 1, s

hliznaiiii jednoduchými, nifowitými, liobulc 4 — 7pauz>
dr;i : pauzder í— Hsemenných.

ir. tylistý. P. (piariloIÍT Lín. Blah. t. 28G. Fl.

nnn. t. 1 35>. Schh. t. lO!). Wraní oko Mat. JTcl. 390.
Wranowec tylistý yimincrl. fedy. ob. 3. Oddcnek ro-
wnowážný, ohlý, klauhnatý, hlawý, na láncích mrca*
saiý, wétewnatý ; lodyha zelinná, pímá, '/i— 1' wysoká,
ohlá, nejjednodušší, na konci nesaucí peslének z lislúw

4 (poídku íl, 5 nebo íí) solná íapikatých, široce olip*

liných anebo píobwejcilých, zakonilvch, nejcelejších,

lysých, po kraji šerpiwaunkých, M— ížilých a /cbernaivcii,
na líci imaw zelcnýclí, bezleských, na rubu l)ledších,

slab lesklých; stopka ojedinlá, z pr*)sle(lka peslen-
ku wyniklá, I'!?—2" dlatdni, hnízdná, nahá, Ikwtá;
ušty okwowé wnéšné kopinatf^ zakonité, 3žilé, |ikrát

širší wnitních árkowitošídlowiiých , zelenawé žlutá*

wých ; nitky niowitoší<llowiii', u wnit na prostedku
nesaucí prašník árkowiiý ; wajeník 4—, ídko ópauz-
drý a tolikéžbichý, s tolikéž znlkami niowitýml, jakož
i blizny hndonachowými ; bobule zakulatlá, ernoum-
drá, zwící malé wišné. — \V lesech stinných, ulhkych
Kwropy oi do Loparska a Asie scwerné. Kwlc wc
kwtriu a erwnti. "H-.

!)0*
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Ro»tIina mámiwu jedowatá ; koea ostrý, naí smradlawá. Jin-

dá potfebowali w lékastwí koen, listy a bobule proti rozdílný in

chorobám. Bobule poraiiíeli proti otráwení utrejchein a subliiilá-

tein ; sluší dti warowuti, aby jich nejedly.

Kruticha. Medeola. Medeola.

Okvvtí korunowité, nejhlaubeji Gdílnd, podwiouié.
Tyinek 6, ze dna okwowíiho \vynikl5'ch. W;ijeiiík

sedawý. Cnelky 3, rozewene. Bobule libichá, 3puu£-
drá> Šsenienná.

S. olcurkoivá. M. virginica Lin. Bot. mag, t. 1316.

Lilium Pluk. alm. t. 328. f. 4. Koen složený ze liliz 2"

dlaubých, '/z" tlustých, podluhowatýcb, dužnatýcb, jako

okurky zapáchajících a chutnajících a tudyž okurkami
indiánskými nebo zemními na/,\vaných ; lodyha picíma, je-

dnoduchá, dole opatená pošwau a porostlá chlupem
prchawým ; listy we dwa peslónky rozpostawene, t.ikie

w dolením jich G— 7, w hoením ili koneném ale 2

nebo 3, wšecky lysé, nejcelejší sedawé, kopinaté ; kvv-i

ty (3— 6) konené, nahlauené, drobné, odnisle', žluta-i

w zelené, podepené o stopky niowiié; tyinky cr-
wenawé , prašníky hndé; bobule erwenaw modrá.
— W lesech stinných, podlé polokw Ameriky sewer-

né. Kwéte w kwétnu a erunu. "4-.

Hlízy jedí AiiieriCaaé, též w lékastwí se potebují k i>sobe-
DÍ potu a dúwení.

TftoJATEK. Thillium. Dreiblatt.

Okvvtí Glupenné, odstálé: lupen 3 wnšných ka-

lichowitých, wnilních 3 korunowitých. Tyinky ze doa
oknowého wyniklé ; prasniky pímé, pirostlé. Blizny

sedawé. Bobule mnohosemenná.
T. nií. T. cernuum Lin. Smitli špic. 3. /. 4. Odde-

nek tlustý, hlízowitý, ukausnutý, wypaušli 2—3 lodyhy
jednoduché, I ',2—2' wysoké, oblé, lysé, dole ponacho'
wlé a nejdoleji s 1—2 pošwama, pak nahé, nejhoeji
ale nesaucí peslen ze 3 lislw sedawých, vvelmi poíd-
ku apíkatých, na 4— 6" dlauhých, i—' širokých, širo-

ce kosotwerených, náhle zakonilých, osirýfh, oži-

lých, swtle zelených, Ivsých ; stopka z konce lodyhy wy-

niklá, na 6— 10" dlauhá, tlu^tá, nesaucí jedmý kwt
nií, jehož lupeny wnéšné maliko podhnuté, zakoníte,
lysé, po kraji píblanowité, wnitní ale wejitopodlauhlé,

zakoníte, dole zaužené, náeilé, O— li" dlauhé, 4— 5'",

široké, blawé; tyinky kratší peslika > ivajeník wejco-
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uiiý, Gkridiy ; hlizny lluslé, žlabowiié, na konci podwi-
nnié ; bobule vveliká , ernonacbouá. — Z Kanady až

do Pens>bvar)ie. '^-.

Cfl^t rostlina jest jeJowatá ; koen psoltí násilné dáwenf. Tak-
též, i jiné rody iní.

Chupatec. Flagellaru. Peitschen.strauch.

Okwií korunowité. Gdíloé, rozložené, stálé. Tyi-
nek 6, z lžka wynikiycb. Wajeník o 3 pauxdrách I-

scaienn.vcli i ni'lky '^. ik>bulc peckonicowitá, kulowalá^

poineiním Iscmonná.

Ch. pnuli). V. indica Lin. Tralt. arch. t, 793. Palini-

juncus liievis liuniph ó. /. ó9. /". 2. Panainbu valli Rliecd.

1. i. hi. Ker wyšší muže, kmeny oblé, nejsau drewna-
Xé, anobrž sítinou até, skoro /llaušií prstu, píciubé, bru-
bowlákné, wn Zlenó, u wnil bílé, deném bílým baubo-
wiiym naplnné, bezkolcé a bczuzld, po slranácb se

pnauí, wélewnaté, zpodní díl skoro dewnatV, rowný,
luliý ; listv strídawé, 2adé, tráwowité, dlaubokopinaté,
8" dlaubd, '.i" široké, kmcnowé w dlaubé osií wvta-

žené a na konci wybíbajíoí w rozwilino jednoducbau,
briviiau. dí>Ie zaužené, jakoby w rapik obraubený a

|iiecliá/.ející w pošwu zluba pilcbající nejcelejší; laty

konené, doleji podepené listy árkowilými a pošwa-
mi welmi zkrácenými, wýše zbýwají pošwy wélwí slí-

diiwýcb na konci nesaucícb kwiy wc slrbauly nablau-

ené, bílé, drobné; bobule zwíci pepe, twrdé, šeré, o
inené jediném, iwrdéni, bnédém. — W Indií wýcbod-

. Celý rok kwic a zraje. "K .

Ze km«*nfiw na iiram^-ny rozitípanjcli robí rozdilQé pletvni-

;._,. Listy rozžw5kané pikládaji na rány.

Rád 212.

OCÚNOW ITÉ. COLCUICACEJE.

Okivétt korunowité, prosté, na ^csitiro Llanú ni-bo

' iilné. Tvin( k (J (poídku '.), podplodnírb anebo ob-

plodnícb: nilkv prosté ;
prašníky wn; pipcwnncf. Pe-

ftíík složený z worekinv prošlých anebo na šwu bHš»
niiu spojenýcb, wicewajenýcb. Cnélky 3, prosté nebo
d<dc srostlé ; blizny jednoduché. Plod složený z 3 mé-
< InXktW prostých anebo ze 3 pauzder uzráním dokoná
so oddlujicich ; ty a ony po šwu bišním pukající a
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semenonosnó. Semena bílenalá. Kel zawcný, obyejn
wálcovvilý i konec korínkowý, rznosnirý.

Byliny cil)iil;itc, Iilízatc, obycejnji oddenku krátkélio, silnf^

jnrcasíttélio ; lodylia obyejné jeduoducliá, nkdy welmi zkrácenu.

Listy stíd;) wé, asto wSecky kofenowé, nejjednodušší, obyejné žilna-

té, dole pošewnaté. Kwuty obojaisé nebo mnolionjanzelné, prawidel-
né, ojedinlé, Iiroziiné, clioináLeoé nebo latené, nalié nebo listenaté.

Ten ád sesiáwú asi ze 100 rodíiw (w 21— 2'í pokolenícli),

rozdlených po mírných |>ásniecli wštícli zem díluw ; mezi obratníko-

ma jest jich nejmén; nkteré až k wCnému snliu wzstnpuií, ano i

za sewerný tocník saliajf. W rodecli chemicky wyzpytowanýcií na-
lézá se prwek obzwlástní ])alÍM'ý, prudký, kýcliawkowinaii oazwanjr
jímž i náležejí k rostlinám ostrojedowatým.

Kýchawice. Verathum. Germer.

Okvvelí hluboce Gdílné, rozložené. Tyinky nejdor

leji z ušliiw okwowých wyniklé
;
prašníky Icdwinowilé,

na pi clilopnma, kotauky pedstawujícíma, pukající.

Wajeník I 5 cnlky 3, krátké, šídloívité ; bltzny nepatr-

né. Tobolka u/.rawsi rozdluje se na mchýíky 3, na
wnilním Swu pukající.

K. bílá. V. album Lin. Jacq. aust, t. 335. Pleiik 1.

728. Ellebor bílý MaL Hoj, 366. Kýcbawka aneb elle-

bor bílý Mat. Wel. 434. Oddenek krátký, wálcowitý

nebo píhoniolowitý , ukausnulý , dole skryly mrcasy
mnohými, dlauhými, tlustými, dužnatými ; lodyha 1— i'

wysokií, oblá, dutá, jednoduchá, lysá, skoro celá za-

sti^*ená pošwami piléhajícími ; lisiy elipliné neb elip-

tiuokopinalíí, na dél íasnalé, na rubu pýité, likosn
do pošwy vybíhající ; kwty žlulaw bílé, rozposlawené

na hrozny dohromady latu dlající, s osau pýiiau » sto-

pecky mnohem kratší kwetw ; listeny wejilé, delší sto-

peck ; ušty okwowé podlauhlokopinaté , oslraunko,

zaubkowané, rozložené ; tyinky kratší než okwlí. —
INa pastvvlnách horních Ewropy prostední. Kwle w
lipnu a srpnu. '^-.

Koen n wnit bílý, newonný a palciwý, jindá ml sláwu proti

hypochondi! u šílenosti, nyní potebuje se wn na rozjídawé wre-
dy ; též jej dáwají do prásku kýchacího a masti wsiwé.

K. zívonkatá. V. Lobelianum Bernh. Diisscld. ló. f.

2i. Podobá se pedešlé, liší se ale pošwami na konci

rownowážn uatými, takže listy z nich rownowážn a!

nikoli šikmo poínají ; okwtí zwonkowité, sklimenc, mno-
hem delší nežli stopeka, listy cliptinc neb zaokrau-

hloelipiiné; kwty jasn zelené. — S predešlau. Kwlo
téhož asu. '4-

.

Užitek jako pedešlé.
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A', cenili. V. ni^ruin Lin. Jiu*i. aust. t, 32 G. Schk. 1.

3ÍJ. Jinniiu poJobA se pedešlými lodyliu tebas
/.vvyší muie ; lislv dolení širokocliplim', lysé ; laladlaii-

Ií:i, l)ro/,nal;i, plsnaiá ; okwlí ernonachovv«i : uštw
ncjro/loienjšícli, eliptinydí, nejcelejších, dlauliých co

slopeky, jeriý. delší listenw. — INa chlumech Evvropy

|)rosledfU leplejší. Kuto \v lipnu a lirpou. "4"

Koreu její ii wuilr žliiluwv, piiiuicliuiiý pichází w kýciiawici

bílé.

A', ivšiwec. V. Sabadilla Rilz. Dusscld. 18. /. 12.

Dicf, se. nul. 2. /, ÍG. Lodyha 3— 4' wysoká, príiná,

jednoduchá, obiá^ nahoe mélce brá/.dná; lisly wnohéi
koenorté pímé, dolu pcjšwiwé, wejitopodlauhlé, jílro-

celovvýin podobné, lupe, w apík zauiené, 8 — liiilé, du
h'ci tmavv zelené, na rubu násiwé; lata rozestená, je-

dnoduchá, nkdy sloiená, stídawowtcwná ; kwty mno-
hoóíselrié, pinicí, pak jednostranné', dwoj- a trojatné ;

blopeky nojkralši i kwéty samí: okwií uilw stálých^

hluboce rozdlených, hwzdowité rozložených, wejilo-
kopinatých, Ižilých, imaw ernonachowých ; nitky kratší

ušluw, di»le rozšíen; prašníky 4boii, pi-íd\vojlaloué ;

wajeMÍk zakrnlý ; kivty obojaké co do okvvlí a ty-

inek jako samci ; wajenik z worckriw 3 podluhowu-
lýcli, wroiillých, tupých; nlky ostré s bli/nami jedno-
duchými ; tobolky 3, na konci po wnitirní inan puka-
jící; semena 3, sícchowilá, nakiwcnú. — W Mexiku u

na Aniilúch w lesech wlhkÝch. '4-.

SciiK-ua (soiiírn liuhadillue) ni'iiiajf wftae, chuti ale {šaii o-
ntré, liurké, sittiT; n.i stolici žt-uaii a (lotubowala se j^oti tusinci,

ob)»-jiiéji ali; JáwajC <e do w^iwú uiusti.

K. ilnfii. V. luteum Lin. Ilelonias lutca Aif. Uul. mni^.

1()G2. li. pumila Jaiy. rar. t. 403. Ophiostachys virj;inic4

licd. lil. f. iVrí. (omyl. \'l\). Koen hlízowilý ; lisli*i ko-

enovvých nkolik širokokopinatýcli . žílnalých, tuhých,

lysých, tupých nebo sotwa ostraunkých, dole w apík
'.aužený<:lH lodyha pímá, tuhá, '*/4

—

l' wysoká, oblá,

lysá, autlo árkowaná ; listy lodyhowó stídawó, ol)dál-

í><S kopinaté, ostré, Ivsó, pím, po kiaji malíiko rhru-

plaw, od dola w/húru se umenšující; hrozen koucuoý,

klasowiiý, wálcuvvitý. iiujjcdnoduiiti. piiný nebtt nacliý •

Icný, ncjíiuslšl, 'Í~G" dbuhý; fttopcky bozliHtenn, snm«

í '/?— -i'//' dlauhó, samiol kratší, pímjší; kwty /.lu-

law bíle, dvvaudt)mé , ídko mnoliomanžeiné ; okwti
u.šluw rozložených, iMkuwiiycIi anebo arkowilokopi'

juwitých ; tobolku wfjitoubdiuliuwató, Vi%" diauhá, 3-
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brázda , na konci pukající ; semena mnoxitá, wejcitá,

ostrá, smáknutá, slecliowilá. — Na lukách wlljkýrh a

na stinných pahrbcích z Pensylwanie až do Georgie.
Kwle w lipnu a srpnu. If.

We wlasti (lotjNwají z listí wlákna, jež jako len anebo koDopf
potebují. Koen diižnatý hoký psobí slintání a oškliwost, pro-
spíwá proti liryzení a lilistáui.

SCCHOBÝL. XeROPHYLLUM.

Okvvtí barwené, fidílne', píkoh)wiie' : uštinv bez-
žlazých, stídaw menších. Tyinky nitek šídlowitych,
dole dohromady a s wajeníkein spojených. Prašníky
zakulatlé, obak obraubení?. nlky 3. auzce jazýko-
wilé, žiábUowité, na konci podwinuté. Tobolka píchru-
plavvá, zakulatelá, jakoby 3kokusná, na konci wn te-
mi štrbinauii pukající, Spauzdrá

,
ptuzder o 2 se-

menech na dn pipewnných, pímých, podlauhlých,
smáknutých.

S. haulewný. X. tenax Nud. Helonias lenax Parsh
1. t. 9. Lodyha listnatá, ncjhoeji co brko karhní tlustá,

oblá, porostlá mnohými šupinami píihlíženýini, auzce
kopinatými, zakonitými, ^U— l" dlauhými ; listy nejdel-
ší, sídlo wité, ]'" široké, na líci žlabowité, na rubu zo-
blené, lysé ; hrozen pkný, ídký, mnohokwtý, wejco-
vvitý, 3" dlauhý, a df^Iší ; stopky pímoodstálé, wlásko-
uité, nejdoleji 16— 18'" dlauhé, wzhuru se zkracujicí

;

listeny u vvýniku stopek n/.ce kopinalé, šídlowit zakon-
íte, solwa dwakrát kratší stopek, mázdronit*^ ; okwlí
olewent?, 7— iS"^ široké: uštw árkowifopodlauhlých,
tupých, pístejných. — ^ía wyšších místech hor skalna-

tých Ameriky sewerné.
Z listw dobýwají we wlasti wláknai jichž užíwjjí jqko my ko-t

nopnýcli anebo lnných.

Khasoda- Glohiosa. Phachtlilik.

Okwlí Glupenné : lupenw prodlaužených, pod-
hnulých. Tyinek 6, podplodních, rozewenýrh ; pra-

šníky podluhowaté, vváható. VVajeník jednoduchý, wy-
pauštjíci nelku pímým úhlem ; bliznv 3, árkowité.
Plod z móchýíkvv 3 kožowitých, po wnitním šwu
pukajících a tamtéž scmenonosnýrh. Semena kulouafá.

K. eruuiná, G. superba hin. Lam. t, 217. Red. lil.

1. 229. Methonica Malabarorum Herm. lugd. 1. 689. Lili-

um zeylanicum Comm. horl. J. 33. Mendoni Rhccd. 7.
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/. ó". K<»eo weliky, hlizo^vii), rozdlený na 2 wetwc
pím vin úlileiu se rozcházející; lodyha slahá, pnuhi,

zelinná, lysá, ohlá, (5 — 10 wysoká, jndnodiichá nebo
wtewnalá ,

pi> celé délce opatená listy slídawými,
ziílenýiiii, lysými, podlauhlokopinalými, tenkými, 1) —8"

dlauhými^ 2" širokými, podélmo autle árkowanými, o-

s'rými a ukonenými ro/.wilinau stoenau ; z úzlahicek

listowých h')pjších wyclíázejí stopky ojedinlé, dlauhé
asi co list), na konci podlinuté, nesaucí kwt dost vveli-

Isv, odwislý, ped rozwiiím nepatrné barvvcný, pak ale

lupeny docela se podhyhují a nabýwají barwy dole
/.luté a nahoe ohniwé, takže kwt wyhliží jako plamen
/. paráže wyilehujíci, polom harwa se zatmawuje a wy-
siejuje w záowau; lupeny árkowitokopinaté, ostré,

po kraji píwvkrajowané a eabaté; tyinky erwené

;

plod ohvvejcowitý, 2" dlauhý; semena krásn erwená.
— !Na Malabaru ; pro krásu sází se w zahradách po

< elé Indií wýchodní, a poád kwie. "^

.

Kopn rliuti íioké, proíiwné, násiint: zeno na stolici ano i

smrtí, tiidyž poítá se k jelíini ; niciiiéni; wnu a wnil w lékarstwí se

; iií-tiiiji'. Z«"inínowé pipisují dílu korenowému k scweru patícímu
v^elikau {JarowD.iii moc.

A', nioílrd. G. simplc.v Lin. G. caerulea MUL Podo-
bá se pedešlé, snadno se ale rozezná. Lodyha slabá*

pnula; listy ivejitokopinalé, zakoníte, 3" dlauhé, 2"

Mioké, bez rozwiliri; kwly modré. — ÍNad Senegalem.
twisty mnuté wydáwjí zájiacli siln^ a hnusný, takže* psobí

M.i>\y bolnf, kd}ž se k nim nos tuze piblíží.

PownŽKNK.^. ToFIELDA.

Okwétf nejhlaiibjt Gdilné. Prašníky štrbinama
na dél pukající. nlky šidlowité. Tobolky 3, nad
prostedek srostle, po wnitni hran pukající, mnoho*
scmenné. Semena podlidjowatá, oblí.

/*. bahní. T. calyculata Ifttlduih. liuL Id. f. 2óG
Vnlhericum calyculatuni Lin. Oddenek skoro rownowáZ*
II), nadiewnallý, netluslý, odewšad wypau.štjící mrca-
sv bOl.iwé ; lodyha pítná, oblá, dole árkowaná, pí-
lirariatá, lysá, 2— 10' wysoká; h^lv kocnowé dwojadé,
píímé nebo |)i-ímoodslálé, nu-tííwiié, ploché, -i— Siijé,

lysé, po krajích nejautleji pilkowanošerpiwé , žlutaw
/flené, '/i—3" dlauhé, '/j— M/i'" široké; na lodyze oby-
•jné listy 2, podobné koienowým, menši ale, bichat

pii.šewnaié; hro/.cn klasowitý, huslv, wcjitupodluhowa-
lý) '/— 1

" diaulíý ; kwly ze zelcnawa ilulawé, piblí-
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zené; stopky ojeclinelé, Ikweié, dwojlislenné : lislcau je-

dnoho podlauhlélio, u wýniku stopeky postawoného, drii-

liéha kalieliovvilélK), 3!alon('lio, ku kwelu priblíženho
;

Uáty okwóowe podlauliló, oslraunké nebo tupt;, hrotria-

taunkó ; lyiniiv '^délí okwií nebo maliko delší; blix-

ny hlawickowiití ; tobolky 3, pínapuchlé ; semena mno-
há, nejinenáí, podluliowaiá, obak ostrá, z re^awa hndá.
— Na místech bahnitých, bainných a rašehnn)ch po
livvrt)pé prostedni, z rowin az na liory- Kwele w lípnu

a srpnu. "H"*

Pkkxosíjnne(3. CJalochortus*

Okwtí hhjbooe (jdihié, otewenc? : ušlíiw padawých
dole u wnil s jamkau nicdonosnau, wšech anebo 3
vvnilních na líci wausatých. Tyinky dole l ušlw \vy-

niklé, šídlovvitó, pímé; praiiníky dolejškem WYíznuiým
pi'ipewnnd, 4boóné. Bli/ny ;3, podhnulé, tlustaunké,

žlábkowité, nebo piátkowit násobené. Tobolka podlu-

iiowalú, 31alono3boná, rozlrojitelná. Semena w kaž-

dém pauidru množila, rovvnowážná.

l\ nicL C. elegans Piirsk. Dongl, Ir, horlíc. Soc. 1.

/. 9. /. B. Hlíza cibulowitá zwící lískowého oechu; list

jediný koenowý dlauhý, Iráwowíiý, lysaunký, asnato-

iilnatý, delší stwolu jednoducht?ho, oblého, lysého, '3—8"

wy.sokého, 2—Skwtého ; hstenw co stopek, árkowito-

kopinatých ; stopky niowité, sotwa delší lislenúw ; kwe-

ly nií; ušty okwowé 3 wnešnc kopinaté, lupaunké,

wnitíní 3 wejilé, ostré, na líci chlupy ernými wau-

sató a pod wausy opatené jamkau medonosnau ; bliž-

na hluboce dlená na ušty árkowité, žluté, pojihnulé.

— INa místech podhorních w Anténce sowerné, "4-.

Hlízy we wlasti se jedí.

JaROWÍT. BULBOGOniCM. UCHTBLU.MB.

Okwtí hluboce Gdílné, nálewkowité, barwené : u-

šlw s nehty prodlauženými, \v trubku picliylenýmí

a nahoe pomoci zub poboních spojenými. Tyinky
z koncuw nehlowých wyniklé. Wajeník jednoduchý :

onélka na konci na tré klaná. Tobolka pauzder na

konci se rozdlujících a na wnilrní hran pukajících.

J. obccnij. B. vernum Lin. Red. lil. 1. 191. Golchi-

cuD) vernum Clas. 2. app. 203. Cibule zakulatélowej-

coAiiá, zwící lískowého oechu; listy obyejné 3, za

kwétcní trochu kratší kwlu, pímé, pak delší, arkowi-



I5n

lokoplnaté nebo kopinalé. tupaunké, na konci príkápo-

wité, ponokud ilabowiié, lysé, árkowané, tmaw zelené,

wvnikié z. pošwy dlau/.e irubkowité, po jedné stran

|o7.áiené ; kwély 3— 1, z prostedku mezi listím .wynikic,

nerozwilé blawé, pak z íialowa bledé erwené nebo krá-

snéji ^brunátné : ušly árkowitokopinatíf, tupé, z cela

nebo do póla olewené, 11—2i"' dlauhé, 2—.V" široké,

s nebty dole srosllýnii; uélka delší tyinek, kratší než

okwéti, jako ze 3 srostlá, na konci rozdlená na 3 bii-

zny žlábkowité ; tobolka sotwa ze zemé néjící, tupé

3liraná, ostrá, malá. — W Ewropé záalpské, též w U-

bricb a llusícb. Kwte w beznu a kwtnu H*
Jelikož SasD kwte, oblíbea w zabradácli.

OciN. CoLcmcLM. Zbitlose.

Okwtí nálcwkowilé: trubka pedlaubá ; kra] 6díl-

ný. Tyinky na konci trubky pirostlé, ped ušty po-

stawené: nitky šídlowité
;

prašníky wáliaté. VVajcník

1 ; Cnélky 3, pedlaubé, niowité ; blizny pikejowité.

Tobolka pínalauklá, 3pauzdrá : pauzder (mcbýíkúw)
konené se oddélujíuícb, na boe po wuilní brané pu-

kajicícb.

O. podzimní. C. autumnalc Li/i. Plcnk t. 270. Schk.

t. 10 i. líai/n. h, í- M^, Dici se. nat alL. 2.. 4á. Ocún Mat.

Iltif, 334. 335 — ff^el, 432. Ocún, ocun, ocaun, luní
niatenik, jcseka, nabúek, nahá, popowo niaudí, zi-

nioivít. (iibule celislwá, I — P/V dlaubá, wcjcowitá, od-
ná nkolika suknikami, po jedné stran plochá, a tu

opatená brázdau ku pijetí pošwy obsahující listy s

kwúiem ;
pošwa blanowitá, ješt zawírající jednu pošwu

a 3— í listy nedokonalé, a na stwolu pekrátkém "si—

3

stopky: kwty ped listím wynikající a rozwíjcjící se;

trubka okwóowá dole w zemi wáznaucí, polooblá, na-

hoe 2boná, 5— G" dlaubá, blawá, okraj zwonkowiiy,
biákowý do ríi%owa, poidku bílý: ušltm 1 — l*li" dlaii«

hých, eitožilych, wnéšn)(;h obwcjitokopinalých, wni-

Inícb kopinatých; tyinky stidaw delší a kratší a

wýáe pirostlé; énélka pesahující tyinky; listy pozdji
raáící, širokokopinat, ostrd, pf-imó, prodlaužcným stwo-

lem nad zemi podnesené, dole pošwiwé, a zastírající

tobolku wclikau, l" dlauhdu, nnlauklau, diwe zcicnau
pak bndau a swraskalau. — ÍSa lukách wllikych, po
twropú jižné a pru^lední, tu a onde w množslwí ná-
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ramnéni. Kwte w záí a íjau; listy a owoce tcpruwa
w píšií<n léi se okaiují. "4-.

Kwty neiu)liSe se piw nirií n<^Un jinými príCinaini rozwitii

wjnikají i);ížtí!io jara s lisídii aneSo nedlaiio jieJ ním; jsju ten-

krát ineiiší s ústrojím rozpJozowncím nedokcmalým :inel«> potwor-
nvm ; DektePí ton zákrsek mli za obzwláStaí rod. (C. verauin

Úoffm.)
U n'i% jest poslední kw?;t w roce Iii'<a ozdobující. nicinénB

wSemožnS jej wypleineniti se wynasnažiiif. Ná'eží k rostlinám oste
ii silné jtídowatým, aíwtln dolem |io2ištiijíciiii ; w lékastw potebuje
Stí cibule, kwty u obzwiášt semena.

Rád 220.

LILIJOWITÉ. LILIACEAE.

Okwli barweiié, korunowíté, prosté, Gdílné nebo
Glupenné. Tyinek 6, podplodnícii anebo obkwétnich:
nitky prosté; prašníky u wnít pukající, Wajeník 3-

pau7.drý: pauzdra o wajekácb množitýcb, w kauté wni-

linítn 'iíadýcb. Cnélka I nebo žádná; bliznv 3 nebo
•iádná j blizny 3 nebo jedna 3braná. Tobolka 3panzdrá,

skrze cblopn pukající, 3cblopná: cblopní u prosted
prebrádkatýcb

;
poíJku pídužnatlá, bobulowitá a nc-

pukawá, obyejné Isemenná Semena bílenatá. Kel za-

wený, wálcowitý, rowný nebo nakiwený, koncem ko«

rínkovvym k pupu smující.
Bjliny koena z cil)ulrt, lilí/.y nebo mrcasw složeného, ídko

sTomy nebo ke kmenu jednoducliélio nebo chudowtewoélio. Listy

ílole poswiAÓ nebu oljjífuawé (lodyhowé nkdy sedawé), ohyejoK
cárkowité, plociié žlabowité nclio ztlustlé, anobrž oblé, porídku w
fepeli rozvíené, aj)fkaé. Kwety obojakc, prawidelné, ídko pfne-
prawidelné, koneCné, ojedinlé nebu nastrbaulu, okolíkn, hroznu, klasu

anebo lat rozpostiwené a asto |iodepreué listeny mázdrowit5ini

anebo taulcein zastené.
Do tolio ádu náleží asi 880 roduw (w 68— 75 pokoleních)

rozlosowantcii po wSeih zem dilecli, takže jich nejwícc w pásmech
mírných, ob/.wlást w pruzích teplejších, mén w pasme iiorkém,

nejmén jich pekrucuje toCn'ky, takže ubýwáji od obratníku

k rawníku a toP.nJuu l*ulozemí wý<:h'>Jní jest bolntlí na ne

nežli západní, jižná polokaule jest trochu bohatší nežli sewerná.

Cely ád jak ^eno podobny kokoíkowitym. Cibule jejich oplýwají

klowatinau a nkteré mají ješt prwek ostrý", tkawý anebo také si-

lici. Aa prwfk ten aneb onen prewažuje, slauží nkteré potrawau,

koeoín^ anebo lékem. Nkterých lodyliy a listy takowýmito prwky
opatené podobným zpsobem se potebuji. Nkteré jedowatostí

srownávyajf se s ocúnowitými. Jiných wlákna listowá |)otebují se co

konopf. Mnohé rozezuáwajr se krasau a welikosti kwtuwj a tudy

w xahradáh oblíbeny. íj'! *• '^uij^^ -' >u»«.



Rozdluje se na osmero podadí:

/) KOSTlLOMKOJrnÉ. Okwií Glupenné. TyMn-
kv podplodní. Semena slupky bwné, na obojím konci
priwskem opatené. Byliny koena mrcasatóho.

2) TLUPJJSOJniE. Okwti (ilupenné. Tyinky
podplodní. Semena slupky má^drowité. Korea cibulal).

3; VESNEKOJrU. OkwMÍ bluboce Odíine. Ty.

inkv podplodní nebo nejdoleji na okwtí poprirosllé.

Semena se skoápkau cbruplawau. Koen cibulatý.

4) JACKOfmÉ. Okwii srosllolupenné. Tyinky
obplodní. Semena se skoápkau cbruplawau. Koen
eibulatý.

5) JVE^COLUKOniTlt. Okwtí srosllolupenné, w
ústí opalené wéncem ivinkv nesaucím. Koen cibuluiv.

Semena se sko«[ikau cbruplawau.

6) PLOr^lCO^niÉ. Okwlí Olupenné nebo biu-

boce (idílné. Tyinky podplodní nebo dolcji na okwt—
ti pipewnné. Semena sk( ápky cbruplaw. Byliny ko-
ena mrcasatébo mrcasy asto bambolaljmi.

1) DEyinKOUri. Okwetí dole irubkowité, kra-

je nu šestero klanébo nebo Gdílnébo. Tyinky obplo
ní. Semena slupky má/dronité. BOiny koena mrcaau*
Ifbo.

8) JLOESOIflTlí Okuií trubkowité na Sestero

klané nebo zwonkowjté, Odílné. Tyinky podplodní. Se
mna slupky cbruplawé. Ke nebo stromy koena inr*

casatébo, nkdy bambolatébo, listí tlustélio, dužnatébu.

Podadí I.

KOSULOXJhO íf IT. A B AM I : A I :

.

KoSTILOMKa. NAaTlIKClLM.

Okwetl (ilopcnné, rozloKcn^, slúlé. Tyinky s mi-

kami wau.Haiymi. Cnlkn nerozdílenu ; blizna 3bonii.
Tobolka .'jpau/.drá. S. ()'<!! 1 nn «d)f>]im konri s píwcs-
keni nifowíiým.

A', obftnii. N. 0!,siiia^iim HíhIk. Anlberirum oásí

frogum A/><. Fl.dan. f. iJ. Oddenek pla/i*v<', asto wf*
Iwiiý, piOlenalý, zbytky lislowynii ndén) ; lodyba J —
12" /w^ší, dole wzburu obrácená, oblá, listnatá; l(.si\



koenowd drnowíld, árkowilomcowitr, dwduadé, ostré,

lysé, o polowlc kralsí neili lotlylia, I— I'!? " široké; li-

sty lodyhowé mcnsíi roztrausoné, pošwowil objíinawé
;

hrozen mnohokwtý, stejn kiasowiiý, i^U— 2" dlauhý

stopcky hranaté, zdéh' doicního listenu; nitky hust
wlnaté, blawé

;
prašníky žluté ; tobolka ostrá, názoba-

nitá, maliko delši nežli okwlí, lesklá, erwenožlutá. —
Na raselinách po celé l^lwropé. Kwie w lipnu a sr|)nu.'4-

.

We Šwédecli a Dánecli dobytek nažraw se ]í že prý cUroniD*',

a kostí jeho welini kelinan ; též prý psobí motolice owcíin. Ped fasy

potebowali nat w lékastwí (berba graminis ossifragi).

Podi^adí ?.

tÚLÍPA^OJflTÉ. TULIPEAE.

Tulipán. Tulipa. Tclpe.

Okwetí Glupenné, zwonkowité: bez mednfka. Ty-
inek G, podplodních; prašníky pímé, pohybliwd. Bliž-

na sedawá, Slaloná. Semena zplesiilá.

T, obecni). T. Gesneriana /,m. Tratt. arch. t. 5I-^ói.
Tulipa Mat. JFcl. 25ó. C. Cibule wcjcowitá V dlauhá ;

sukniek kožowilýcb, kaštanow hndých, na wnitní

stran srstnatých ; lodyha 1

—

V\-í wysoká, pímá, oblá,

hladká, 3 — 4 lista , i s listím siw jínatá, Ikwtá: li-

sty stídawé, pímoodstálé, objímawé, žlabowit prohlu-

benc, w ostí kápowil /konené, slabéji silnji eité,
dolení wejitokopinaté, hoení kopinaté ; kwét pímý

;

okwétí zwonkowité: hipenw wejiiých, wajených, ane-

bo podlauhlých, tupých, obyejná hrotem krátkým, mk-
kým ukonených, poídku zauženoostrých, jakož i tyinky
nejlysejších, 3 wnilních na rubu podlé žíly prostední o-

bak brázdau opatených ; nitky z dolejška píhomolowiiého
šídlowité, dole žluté nebo bledé, nahoe barewné nebo
ern fialowé

;
prašníky wejilopodlauhlé, tupé, nachow

erné ; wajcník hranolowiiý, 3boný ; blizna 3laloaá,

širší j wajeníka : uštw píledninitých, žlabowit na
dvvé klaných, — W Lewantu. Kwte w kwlnu. '4-.

Gesner popsal r. 1559 prwní, dostaw jej z Cai hradu do Au-
gusty, Odtud brzo se rozŠfíil po celé Kwrop. Nejwfce ale pée wy-
nakládali na nj Hollanané, a náružiwost byla takowá, že jeden

odrodek tebas 2000 zl. platil. Nyní to zalíbení welini kleslo, akoli
tulipány zustáwají okrasau zahradní jarnílio asu. Chowáníin dlauhole-

tým zwriil se ii weliké množstwí odrodkiw co do welikosti, twaru
a plnosti kwctu. Cibule sliznatá psobí dáwení, uwaená ale mže
se bezpen jísti.
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T. slnnook. T. Oculns solIs Si, Amanx. Hed. UL /.

•210. Docela podobný picdošléiDu, liší se ale lupeny

okwéfowýini syl nebo žlulaw crwcnymi, wejiloko-
pinalynii, jichž 3 wnšné /.akonite, wnitní lup a spí-

dlalé a pak skwrnami G ernoinodrýnii, žlulé obraube-
nýnii WC dn okwowóm. — Na inislecb wzdManýh
l-rancio, Itálie a Ilobvecio, akoli se doniníwají, ie lu

toliko zdiwoil a že ulasln z Persic pochodí. "4.

Též u nás w zalirailách acikoli íídfeji se oácliúzí.

T. woimý. T. suaveolons rtoth. Hed. lil. t. IIK Ci-

bule zwíci malóho oechu; lodyha toliko 4— ó" wysoká,
jakoi i rub listowý pýilá ; kwct pímý, obšírn zwon*
kowiiý, wonný : lupeny wcjOitéi oslrc, slkwle cerwcné,
•Áhil obraubcné, jakož i tyinky lyse. — VV I\»vrop

jiiné. '4-.

U nás do kniliul se sází /iinního casn, a Snadno W pokojícli

«lo kwutii žene. Kwi"ly lijwají také žlul, l)cle a fierwenC peíesl*!.

T/, jest odrodck wyš> s listoni sirsíni (T. riiltescens llilld,, 'Yt

fluavolens ji lalifolia Hol. inmj. I. 238S.)

y. I.t/ii. T. sylvcslri.s IJn. Sr/iL t. 03 DicU sc, nnt

,

afl. 2. /. 58. C'ibulc wcjconiiá : sukniek kožowilých, U-

sawých, u wnilr bledších a lysých ; lodyha jednoduchá,
caslo rozillená na *i— 3 wlwe, oblá, nejlysejší, wyšší, sií-

líl<'jší, prohnutá; lisly mnohem uiší nežli pedešlých,
árko\viiok()j)ínalé? kwt xlutý, wn zcienaw, u vvnit

crwcnaw nabhlý, wonný : lupcnúw ostrých, na kon^i
wausalých, wnirrnich !J dole obak wausat brwilých; ty-

inky dole u?.»í též wausaléi bli/ny tenší wajeníka. —
Na lukách stinných Kwropy jižné a prostední, tu a

onde u weliké hojnosti' Kwélc \v kwlnu. '^-.

Z.islnliiiie (a pi-kn.i liylina, alty ne prii.-ila do /alirad. Ciliiili^

.swi/.í ostrá pusubí dúwcuí ; uwureuú ncl» iistiMcná Uvtv »kody se nin*

i« jf.tti.

Ki)M(»NKA. Fiiirii.r.AHU. Siiu<'iim,r>i,.

Okwlí Olupenné, zwonkowité : hipcnuw u wnil'

dole jamkau mcdnataii opatených. Tyinek (; jiodplod-
nich; prašníky pímé, nepohnutelné. Cnlka na konci

na tré klaná, s tupými bli/.tiami. Semena pleskatá.

A', koruna, . impcrialU ÍJn. Knotr. I. t. A'. Diet,

ír. vnf. afl, 2. /. 51. Tusai s. lilium pcrsícum Clits. t,

ni. I2.S. Komonka. Cibule pVlkulowaiá, I'/j— 2" llustA.

žlulaw bílá, .šupinatá, srostáním jiupin tlustých, dužna>
lých konen wn celistwá, ti wnil dutá ; lodvha "?

— 3' wysoká, co prst nebo palec tlustá, oblá, hladká n

jakož i ostatní díly lysá ; lisly liusl na /.áwit ro/.postawcné)
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poJIauhlokopinaté, ostré, píí/kraucené, zelené, lesklé

;

lodyha nahoe nahá, na konci ale opatená chocholem
listovvým ; kwty stopkaté, z úžlabíek list chocho-
low^ch wnšných vvyniklé dl.iji (4 —0) dohromady pe-
slének, nií, okwetí zwonkowité, žlutaw nebo nahndle
erwené: lupeny 3 vvnšné kopinatopodlauhlé, wnitní
širší, kosotweren wejité, wiecky ostré, u wnilr tma-

vvpji žíhané, dole opatené jainkau medowau, okrauhlau

bílau, w níž za oas kwtení kaj)ka medu nejistšiho
;

tyinky dosahují konce okwéowého nebo jej pesa-
hují; nlka kejowiiá, 3hraná ; tobolka pímá, J'/'

dlauhá, hranolovvitá, Oboná, na hranách krídlatá. — W
Lewantu, obzwlášt w Persií. Kwte w dubnu a kwt-
nu. Tj.

Pro ozdobnost we kwetuicech oblíbená. Wsecky její díly, ob-

zwlášt cibule, obsahují prwek jedowat prudký ; ano i uiud kwto-
wý u wetšíin množstwí psobí dáwení. Cibule jindá w lékar^twí se

potíebowali.

A', ivrhcdbnuka. F. Meleagris Lin. Knorr. 1. t. F*

2. Schk* t. 92. ebík. Cibule zplestilokulowaiá, žlutaw
bílá; lodyha pímá, jednoduchá, asi 1' wysoká, oblá,

listnatá, i— , nkdy 2kvvtá; listy 3— ó, wSecky stídané,

podkriuené, dlauhé, árkowité, asi 2"' široké, žlabowiié,

jako ostatní dily nejlysejší ; kwét na krátké stopce na-

chýlený, asi i*/2" dlauhý, pleowý nebo žlutawý, pe-
krásné krwawé jako wrhcábníce skwrnatý, nkdy bílý,

s podobnými íialowé hndými skwrnami, poídku celý

bílý, bezeskwrný; lupeny okwowé podlauhlé, nejtu-

pjší, - Na lukách bainných Ewropy jižné a prosted?

ní. Kwle w kvvtnu. "4-.

LiLiJE. Lilium. Lilie.

Okwlí 6lupenné, zwonkowité nebo podwinute' : lu-

peny u wnit dole s brázdau délnau olewenau nebo

skllmenýma krajema zawenau. Tyinek G, podplodních ;

prašníky piléhající. nlka nerozdlená ; blizna oboká.

Semena zpleštilá.

L. bílá. L. candidum Lin. Plcnk (. 27."?. Diisscld,

2. t. 3. Lilium bílé Mat. Háj. 243. — Jfd. 29 1. Lalia.

lallja, lalije, laluje, kín, kryn. Cibule wejcowito- nebo

zpleštilokulowalá, bwn šupinatá šupinami podlauhlo-

wejilými, bled žlutynii, dole bélawými ; lodyha 2—
3'/2' wysoká, oblá, hladká, jakož i celá rostlina lysá ; li-

sty stídawé, sedawé, kopinalé, dole zaužené, jasn ze-

lené, lesklé, dole smstnané, wzhru zponenáhla se



uzdalujicí a umcnšující ; kwéty pHmó nebo nií na

lno7.nu koncc;n('in, woliké, LMoslnc', wn silné ; okwetí

nálcwko\vilo7.\vonkovvit^ : Jupcnvv u wnil lysých, s ne-

palrnaii brá/.dau mcdowau ; tyinky kralší nei okwolí,

nrainíky wclikt^, ryzí ; nlka umící, na konci nakive-

ná. — W Malé Asii, « Kwrop jižnó lu a onde zdiwo-

éelá. Kwétc w erwnii a lipnu. 1|.

Lilijfi jest 0(1 starodáwna znamením íiistoty a newinnosti a

iíekowé i Kíiiiané ji zaswutili Jiinon. U nús víc kwt'Uii(»Mli wiibec

oblíbená pro aulilednost a wjbornaii wfini, která tak silná, že w
ložnici nižií bolení lilawy zpiobiti. Lupeny w oleji dewPnéin na

slunci moené dáwají olej lilijowý, co prostedek domácí užitený.

We wlasti jedí cibule její waené neb peené.

L, zlatá. L. bulbiícrum Lin. Jacq. oa.tt. 1. 2'2(!. Li-

lium zlaté Mat. Hdj. 2 i i. — JFcl. 293. Cibule jako u

pedešlé, a wšak náilutá ; lodyha 1— 2' wysoká, pímá,
jednoduchá, ostroliraná, nahoe pawuinnoplsnalá, hu-

sté listnatá ; listy stídané, roz,iraušené, árkouitokopi*

nalé, Ivsé, tmawo/clené, ostré ; w iižlabíku hoejších

lislw cibulky zakulatelé, na rostlin sázené se tratící;

kwéiy na konci lodyhy ojedinlé, obyejné po 2— G w
okolik rozpostawené, pímé, weliké, 2" dlauhé, otewe*
n /wonkowiié? hipcnw wcjilých, dole w nehet dosti

dlauhý zauženýcii, tupých, pomaranowých, až i šaírá-

nov/ych, na wnitním powrchu hnédoerwené skvrna*

tých, ojiatených arami wywýsenými, bradawinat}' mi fl

dole ilábkcm nachowClým, po kraji huíiatým ; enélka

zdélí okwéií s bliznau 3!alonau. — Na lukách obwýš-
nycli Kwropy prostední a jižné. Kwéte w erwnu a

lipnu. T^-.

Kwty její ncwoní. Cibuli Rusowé jedí.

L. zlntolilnwii. I>. Marfaj^on Lin. Jacq. anxt. t. S.
Pleiik t. 274. /I.ilohláwek Mat. H,ij. Vi\. — IfcL 202.

Záwojek. Cibule ze šupin žlulých ; lodyha pímá, 2—
3'// wysoká, oblá, dole py itošerpiwá, nahoe pílysá ;

listy peslenné, pMnaté, až i osmnalé, nejdolejší a ho*
ejší stíné nebo stídawé, wiechy eliptinokopinalé,
dole w krátký apik z.iužené, po kraji brniloiicrpiwaun-

ké i
kwty dlauhostopkaié, odwislé , rozpostawené na

hrozen konený, ídký ; okwétí lupcmnv podwinulýcli,

I podlauhlokopinafých, kýlatých, ze swétloíialowa pleo-
wýcli,nachouohnédé drobné skwrnalvrh. — Na chlu-

mech I-^wropy prostední a jižné, též w Sibirii. Kwélo
w erwnu a lipnu. "4-

•

•

Akoli kr.isau m-ní rowen následnjfrdn, zasluliowalaby nicmé-
n místa w našich kwtnicech. Cibule sli/datá w Sibirii s-- ií u

nán jindá n wnit w lékaistwí te potfebowala.

100
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I., krajinská. L. carniolicum Tianh. L. clialccdoni-

cura Jacq. aiist, app. t. 20. Wzczcníni podobá se pe-
dešlé. Lodyha lysá; listy wšecky piímoodstálaunké, sloj-

n rozlraušend, kopinald, oslré, po kraji a na rubu po
žilách 5— 1 pyilošerpiwi', wzhru zponenáhla se unicn-

šujicí ; kwty nachýlené; okwtí lupenw podvvinul} cli,

miniowých nebo nalinr*(llotniniowých, u wnil od pro-

stedka až k nchlu zelenaw znamenaných mnohými
árkami obwýšnými , hndonachowými, jednak w bra-

dawiky niovviié wytaženými. — !Na chlumech a pod-
hoích w Krajin. Kwéte w erwnu a lípnu. "H-.

Ozdobností roweK jest následující a zashiliuje býti pesazena
do kwetnic.

li. chalcedonská. L. chalcedonium L.in. Schk. ^.91.
Lilium zlaté Mat. Háj. 1\^^. — JFel, 203. Též podobná ;

lodyha obzwlášt na hbítcích pýitošerpiwá, až nahoru
hustolistái listy kopinatoárkowiié, ztenené, na konci

tupé, na rubu lyse, a po kraji toliko pyitoscrpiwé,

zkraucené, od prostedku lodyhy wzhru náhle se umen-
šující, árkowilé a skoro k lodyze pitlaené; kwéty ne-

mQohé, cinobrowé, bradawikami stejnobarewnými zna-

menané: lupenw podwinutých, — W Ewrop jižné a

Persii. 14 dní pozdji kwéte nežli pedešlá, 'if-

Z». pomponskd. L. pomponicuni Lin. Knorr. \, t, T.

4. L, rubrum praecox Clus. J. p. 133. Lodyha též až

nahoru listnatá ; listy nahoe prehuslé, odstálejší, stída-

wé, árkowilošídlowité, nejlysejší; kwty nen)nohé, (2—
3) : lupenw podwinutých, miniowých anebo cinobro-

wých, bradawinatých. — We Španielích a Sibirii. "4-.

Cibule její požíwají w Sibirii.

L. iibard. L. tijjrinuin Ker, L. speciosum Andr,

Lodyha píniá, winatá, listy slídawé, auzce kopinuté,

wlší nežli pedešlých, 5" dlauhe, lyse, prikwtní wcj-

ité, na konci tupém wausaté a w úžlabíku cibulonos-

né ; kwty uínohé, na stopkách dlaubych nejodslálejšíih

odwislé, mnohem w6tší nežli pedešlých, ozdobné, [)o-

maranowé, na dolení polowiné z erná nachow skwr-

naté. — W ín. "4.

Nyoí ozdobau zaamenitau kwlnic.

Podadí 3.

ESNEKOmrÉ. SCILLEAE.

DWACSMKRKA. AlBUGA. StIFTBLUME.

Okwtí o 6 lupenech stálých, 3 wnsných rozloze-
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nýcli) '^ wnilnidi fckliincnydí, na konci i u wnit pí*
/.lá/.iiatych. Tyinky 3 lupenm okYvlou^in wnitníni

siícné, prašníkúw podluhowatých, na konci tyinky we*

hnutém pod prostedkem pipcunnycli, pímých, wnéš-

ným stíné nitek tlustých, prašníkúw podobných, a«
sto zakrnlých nebo žádných. Wajecník jeliiaicowitý,

3stnný. Tobolka Spauzdrá. Semena mnohá, zpleštilii)

narownaná.
D. welikd. A. major Dryand. Jacq» rar. t. 4-13. LI*

sty árkowitokopinalé, ploché, podlinuté, stwol 3stewío«

ný ; stopky w hrozen ídký rozposiawené, úhlem ostrým
odstáwajíci; lupeny okwowé wniiné wn žluté, na

konci a dole znamenané skwrnau zcicnau, u wnii)- ze

zelena žlut obraubené, wnitní wehnulé, na konci žlá-

znaté, z blá žlul.-iwé. — INa Pedhoí dobronadjském,
u nás w kruhulích. Kwele w kwtnu. '^.

Hotentoti žw>kai{ stwoly dužnatd a síáwnató za wclikrlio

parna) aby ok&li.

esne«. Allium. Laucií.

Kwly okolientj, taulccm ohhmutd. Okwcií Olu-

f>cnné, otewené. Tyinek 0: nitky .šídlowiié, z dola
npcnim okweowých wynikld, stejn široké nebo doití

rozšíené a písrostlé nebo 3šp(dlaté. Tobolka 3paiiZ'

drá. Semena trojhran, 2adá>

*) Oddenck wálcowilý, rownowážný, na nmž eibulc*

Lodyha sídawolislá.

C. (itwtiltmík. A. Viclorialia Lin. Jacq. anst. t. 210,

A. anguinum SlaL Jfcl. 170. C. Dcwatero odní. esnek
hadí, hadowník. Oddenck a cibule dohromady icb.iH
(]" (Ilauh, obhrnutt^ suknikami síowiiými, hiisiy mi

\

lodyha 2streníná, pímá, oblá, dopola listnatá, nahotí
nahá a hranatá; listy apíkaté , širokokopinald nebo
eliptiné, lup, O" dlauh, l'/i—2" široké, ploché; po-
šwy wiccky neproslcden z cibule ^vynikají , takží*

nejwnilnjSí jsau nejdelii a lodyha wlastnc nahá a tu-

dy slwol ; okolík ktilowatý, mnohokntý, obhrnuiý lani-

cem Idilným, stálým; kwly zclcnaw bílé, stišeníni

žlutnaucí ; okwtí stále: lupenúw kopinalých ; lyiiikv

nitek jednoduchých, bezzubých, delších než oknti; to-

bolky srdcowité , 3chlopnc ; semena kulo\%-atn , í^erná,

lesklá. — Ma horách a podhoích Ewropy prostedni.
Kwle w lipnu a srpnu. H*

100*
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Protože ciíiiile we swýdi Šupinách wyhlfží jakoby niužíCek

oduný, piítali ji weliké moci, auCinky, obzwláSt že ocliraniij««

ped wšelilxýiii poriisenúa a porannfiii, že w boji pináší wít/.stwí;

tudyž dostala rostlina jméno dcwalero odni., dcuali-rník. Jimlá w
lékastwí se potr<íbowalaj a liorané podnes ji užíwají k línání na
moS a wypuzení lilist.

**) Koen cibulalý. Listy rozšíena nebo šírokocúrkoui-
té, ploché, wšecky koenowé. Stwol nahý. Tyinky z

nejdolejáka okwowého wyniklé, jednoduché.

C. pla7iý. A. ursinum Lín. Fl. dan. 1. 7.) 7. Plcnk t.

im, Sturm f. \\. Mal. IVd. JIO. C. Cesnt^k ncdwedí.
wlí, psí. Cibule tenká, asi Ž*,?" dlauhá, bílá, wypaušií
1—2 hsty dole krátkau pošwu dlající, diíiuhoapikaié,

eliptinokopinalé, ostré; stwol jednoduchý, stewiný-,
pímý, nahý, lup obraný; okolík 9— i uícckwtý, ob-
hrnutý taulcem I dílným, na dwé neb tré klaným, stá-

lým ; okwétí dost weliké, bílé, z lupenw árkowitoko-
pinatých; tyinky kratší než okweií, nitek bezzubých;
tobolky obsrdcowité , krátké, 3laloéné. — W lesech

stinných, wlhkých Ewropy prostední. Kwte w dubnu
a kwtnu. If.

Ped asy naf potebowali proti kurdjinn a kumenn ; w Ku-
ších ji jedí ; máslu udluje obzwIáSfní diuf.

C- ryzí. A. Moly Lm. Moly flavo ílore Sivcrt. flor. \.

t. 60. /. í, Cibul malých mnoho pohromad ; listy ko-
enow 2, sedawé, dole w krátkau poswu rozšíené,
podlauhlokopinaté, 6— 8' dlauhc, IV/4" široké, w dlauhé
ostí zponenáhla protažené ; stwol stewíný, píobiv,
nahý ; okolík mnoliokwiý, obhrnutý taulcem 2dílným.
mázdrowiiým, co stopky dlauhým ; kwly žluté, asi fS

"

dlauhé: lupeniiw wejilých, ostrých, wnšných ostrých,

otewenjších, wnitních pímjších ; tyinky kratší lu-

penw okwowých. — Na horách Ewropy jižné a me-
zující s prostední. Kwte w erwnu a lípnu. "H-.

Cibnie putebují jako esneku obecného. Natf jeho prý Circe
oarowala druhy Uiyssowy. U nás w kwtnicech ozdobau.

***) Oddenek rownowážný, cibulonosný. Stwol podlé

swazku lislowého a s ním dole pošwami obklíený. iNiiky

jednoduclié.

C. obecný. A. sativum Lin. Plcnk (. 25 i. Haijn. G. /.

6. esnek Mat. Háj. lóO. — //e/. 169. Cibule za ku lat-

lá, pod suknicemi blawými nebo erwenawými obsa-

hující mnoho cibulek (straukw) wejiloelipsowitych,

ostrých, husle smstaaných ; lodyha 2— 3' wysoká, oblá.
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aí do prostedka listnatn, nahoe ped kwetením w
kraužek stoená j lisly zplanli^ širokokopinaté, diauho-
zakonilé. po kraji hladké nho šcrpiwaunké, pížlabo-
wiié a píkýlaU*; okolik mezi stopkami cibulonosný;
laulec Idílný, pedlauze zobanilý, hladkokýlatý ; okwtí
/.wonkowiit? : lupenúw kopinaiych, ostrých, belawých,
hladkok}lych ; tyinky delší než okwtí, stidaw dole
oi)ak Izubé zubem wláskowitým. — W Lcwantu a

itiwrop jiznd. Kwte w erwnu až do srpna. '4-.

Znamenitý odrodek jest esuck tluttocibulnij, rokambol ({I ma-
crocroiitydtii, All. opliiosrorodon Don), který o obecnélio se liší,

že ciljulky spolefnau cibuli skládající jsau tlustší, kratší a tupjší,
7.1! li»ty širší jsau plošší aniž žlabowite kýlaté, a že kwSty na wct-
šíiu díle nedokonalé.

esnek a jelio odrodek w celém swutS se sázejí u cibule je-

jirli w kudiyní(l) co koení potebuji. UpeCený pikládá se na wedy,
aliy ymekly, též dáwá se do klistérw proti lillstám ; šfáwa z ní^k
slepowání skla a porculánu.

***) Koen cibulaty. Lodyha dole neb až do prosted
listnatá. Tyinky stiídaw širší, Sipídlaté: osií prosted-
ního prašnik nesaucího, poboních nilowitých^ obyej-

né kraucených,

. pur. A. Porrum Un. Blak. t. 421. Plcnk t. 253.

l'or zahradní Mat. Hiij. l47. — JVcl. JGj. Por, por
zimní, oechowcc. Cibule zakulallá, jcdnodnohá, béla-

wá, o málo llusfsí dulo{U;u lodvhowho i sjeho poswau,
vvn na krátkém oddcnkii cibnlkomi se on>lazuji('í ; lo-

dyha z proslcd cibule n-yniklá, 2— íi' wysoká, oblá, až

do polowiné wýiky listnatá; listy zplanMé, fárkowiié,

dlauhozakonité, po kraji lyse nebo bmiié, na rubu
kylalé, na poiwách dlauhých, ztuha piléhajících; okolik

kulowaiy, toliko kwctonosný ; taulec 1 dílný, cpicowiiy,
ukonený zobanem dlauhým, delším okoiiku ; okvvtí
obšírn zwonkowité, dopola otewcné: lupeninv podlau*
lilych, tupých, rúžowych, se žilami na kýlu nachowými,
^(rpiwaunkýnii ; tyinky málo delší než okwtí: nitky

iídaw širší, auilc Sšpídlatd, se zubem prostedním o
pulowiku kratším nežli nitka sama a nesaucim prašnik.

— NV Kwropu jižné, hwie w erwnu a lipnu. H'
USnde <e .«á/.í, protože listy jctio a cibulf, zwláiltu uiladiatwé,

-< potebují co ko^-uf w kudiyndJi. Jiodá také cibule a semena w
|i'ka>tw( «e uiíwala.

r. dikopor. \. Ampeloprasum Ijh. Scorodoprasum
l.iiifoliuui Mir/t. i^fu. t, 1\. j, ó» Morís. 2. s. \. 1. 15. f.
II. \'~. Por diky, diwoký, letní. Podobá se pedešlému.
I.M(l\!i,t wyniká po boku cibule <X'lisl\vó omlazující «e

;



Ib88

listy ploclié; okolík tobolkonosny, kulowaty ; okwtí wn
šerpiwé ; tyinky trochu delší než okwétí, 3 wnitrni
Irojšpídlalé, se špikau prostední nesaucí prašník co
nitka samá dlauhau. — W Ewrope jižné a na kraji

jižném prostední, na rolích. K\v6te w erwnu a lipnu. "tf.

W kuchyních potehuje se jako pedeSlý ; též užitený w lé<»

kastwí^ obzwlášt proti neduliniu bišním.

C. luk. A. vineale Lin. A. arcnarium Lin. A. sylve-

6tre tenuifolium Lob. ic. 156. esnek planý, polní, má-
miwý. Cihule psí. Cibule jednoduchá, menší lískowtMio

oechu, zastená wne suknicemi popelawýnii, pak bílý-

mi, u wnit ale z hndá šerými. Lodyha do prosted
listnatá; listy oblé, nahoe tsn žlabowité, duté; oko-
liky cibulonosné ; okwlí ervrenawé ; tyinky delší lu-

penw ok\vowý<;h, 3 wniíní 3špídlaté, se špikau pro^
stední delší nežli nitka sama, nesaucí prašnjk. — [Na

rolích Ewropy prostední. Kwle w erwnu a Upnu. '^.

Od nho prý lipští kríwanowé mají wýbornau cliu, akoli
sám jin.^k smrdí.

6\ aešcc. \. Scorodoprasum Lín. Plenk t. 3.16. M.
datu 1. H55. A. arenarium Aiicl, Fl daa. 1. 2í)0, Oe-
šec, orechowec, esnek porovvý, hadí, hadoweo luní.

Cibule jednoduchá , zwící lískowého oechu, zastená
wn suknicemi popelawými, pak bílými ; lodyha pímá,
asi P/j' wysoká, oblá, pes polowiku listnatá; listy

ploché, árkowité, po kraji šerpiwé ; pošwy prosté, nc-»

piléhající; okolík cibulonosný ; okwlí erwenawd, del-

ší tyinek stídaw -Išpídlatých, na jejichžto špice pro-

stední dwakrát kratší nežli nitka sama sedí prašník. —
Na rolích Ewropy prostední. Kw6te w erwnu a lipnu.tf.

Cibule jeho potehiúe se i^ko esaeku obecalio, jei>t :tle

elabSí.

*****) Koen cibulatý. Lodyha až do prosted listnatá.

Tyinky wšecky jednoduché, nad dolejškem z lupenw
pkwpwých wy nikle. Taulec 2dílný, zátulka jedna

dlauhorohá.

C, zelný. A. o\evdíCenvn Lin. Ft. dan. t. Í\'i6. fícichenb,

h.t.iW, Lodyha oblá, až do prosted listnatá; listy ár-
kowité, polooblé, duté, nahoe žlábkowiié, na rubu mno**

hými bradawíokami protažené? taulec '2dílný, stálý: zá>

tulky jedné nejdéle zobanité ; okolík cibulonosný}
okwtí zelenaw bílé nebo swétle a špinaw erwenawé,
na hbetu s óarau zelenawau nebo nachowlau : ušiw
tupých, skoro zdélí tyinek bezzubých. — Na rolích

Ewropy prostední. Kwlc w erwnu a lipnu.'4-.
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iTswi bylina zaptíii a rlnitná jako cibule { horant? Swjcar-

.%t( léi i 81'Wfuiié ji jedí jako zeliou.

**) Koen cibulaiý. Lodylia d"le listnatá. Listy do-

konalé trubkuwité, duté, oí)lé nebo polooblé. Taulec
krátký, 2dílný.

C. paiilka. A. Sboenoprasum lÁn. Krm. t. ()4.

Schk. t. 91. Cibule srostlá Mat. Háj. 148. B. — IFd.

IG"Í. C. Pažitkn, ošlejcb nionií, luk drobný, luek, (/.ka-

žené) inillík. Cibule wálcowiiowcjcowité, blavvé, swazko-

wiie nrilil.iuené • lodyha 3— 8" wysoká, nahá nebo dole

clni(Joli.slá. stejn tlustá, dutá, šlililá ; listy niowitoší-

dlowiié. oblé nebo píísn)aknuic, duté; chocbolík nad-

dutý nibt) zakulatél) , toliko kwionosný ; taulec 2dilny,

asi zdcii nebo trochu kratší okolika ; okwtí zwonkowi*
tó : liipcnúw knpinatých, ostrých, lilákowých anebo ple-

fouvclí, se žilau kýlowau fialowau; tyinky kratší ne>
okwétí bez2ul)é. — ^a wlhk}cli místech, podlé ek, je-

zer a moe po celé Kwrop, ze VVIacb až do Lopar.
kwéte w lipnu až do zái. '^.

Dwojo odrd ky : horni (A. S. alpinuin Gnud) jest wítSí a lu-

peny okwruv^é ko|iinntooúrkowi(é, aužeji se zkooujfcí a na konci

|)odliri(itt' ; (Iruliý fil-imkij (A. sil)irictim 11'í7/(<.).

Pa^itku w zalirailúrli obytí-jnC se sá/.í, jelikož na její do
kwtu ncw>liiialá »k potebuje co kucbyfiskó koeni.

C. cihiilc. A. Cepa Lin. PUnk t, 255. Cibule hlawa-
1.^ Mat. Ulij. I i». C. obecná aneb hlawat Mat. Wct.

IG". (jbulc. (wbule zplestilokulowatá, složená ze suk-

nick sau.stcdních, tlustých, šáwnatýcb n jinými máz-
dronitými, ze žlula erwenými, poHdku tmawe erwe-
nvmi nebo bílými zastená ; lodylía 2

—

'<V wysoká, dula,

|)(>d prostedkem barliatonafauklá, dole na oko listna-

tá ; Hsiy dokon.de traubowité, oblé, bachaté nebo polo-
oblé. ku kon<i šídlowit ztenené ; okolík kiilowalý,

obyejn toliko kwéionosný ; taulec kratší okoliku, 2— 4-

dílný; okwlí rozložené: lupenúw podlauhlých, ostrých,

na konci píikápowilých, bitých, u prosted se žilau zcr

lennu ; tyinky dwakrát delší než okwtí : nitky stída-

w dole rozšíené a obak ancb<i po jedné stran toli-

ko zubem krátkým opatené. — \Vlast není neznámá:
sá/í 8c alo w celém swi. — Kwlo w ^rwnu ax 4o
srpna, "tf

.

Ciliiile oil ni-jil6wnr|i(di aifi j«aiic s&zcna, proinoila se w
rM/mantt; oJro<lky, ji^lii nrkTÚ jsau «t.'ilú. Twarn jest wírc iiiéaS

wt-jcowitcbo a stikuiky jsan ba«J tmawC Cerweaú, swtie bnCJQ-
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eerwené, zliitoííepwetié , žlué , Iined hí\é ; barwená wždyrky Jest
ostejší riftžli hílá. HlawnPjsí ale jsaii jestC n/isIedujiVÍ odrodkv:

(i) C. štíhlá sracilior; A. ccpaeforme Doh) we wSecli dílech
menší a autlejší, lodyha sotwa 2' wysoká, listy siiiaCknutopolooldé,
tyinky též. str/dawu dole rozšíené a wšak ne wždycky zut.até; ci-
bule podlauhlowejcowitá. W zelnistíci ídká a kriwS zwaná •ij-
chem welikiím,

y) C. šocJoddJná rprolifera ; A. proliferuui Schrnit.) okolíky
nkolikrát ženau do lodyjiy a nesau cibulifky mnohé, tlusté, zaku-
latlé a mezi nimi kwCty nemnohé, obyejn zakrnSlé. — W za-
liradách tu a onde se sází a rokainholem kiw nazjwá.

Cibule cliuti ostré a zápaclin silného, n nás nejwíce co koe-
n kuchyské se potebuje, w jižný. h krajinádi ale peenau co po-
krmu jiného požíwají s chlebem; zustawuje ale po sobe dlauho decli
a wyzew welml smradlawý. Co potrawa byla už známa K;;ypfaaíun
starým a Israelitfim, kterým posledním se zastesklo w pauSti po
ejryptské cibuli. W lékarstwí jindá se potrebowala proti kurdjm,
hlistám, k hnání na moí- ; též i wn se jí zpruzuje kže, a upee-
nau k zralosti se piwodí nežity.

C. osUjch. A. Ascalonium Lin. Kcrner. t. 307. Gepa
ascalonia Moris. 2. s, 4. 1. li./ ^- Ošlejclí, oeclio-
wec, oešec, šarlolka, šaloika. Podobá se pažilce. Cibu-
le prodlaužen wejcowitá , wné obhrnutá suknikami
rnázdrovvit^mi, z erwena žlutými, a u wnil složená
z cibulek mnohých, ztuha sewenvch , zhtida fialo*

wých ; lodyha 6—9" wysoká, dutá, dole na oko list-

natá; listy šídlowité, duté; okolík kulowatý, kwty anebo
cibule nesaucí; taulec 2dílný, kratší okolíku ; okwlí
lupenw pímých, z nachowa modrawých, ernomodrau
žilau w kýlu opatených, málo kratších ne/li tyinky sti*
daw po obojí stran 2zubé. — W Malé Asii. U nás
málokdy kwte. '4.

Pro urmjší clmC a slabší zápach má tu a onde co koení
kuchyské pednost ped cibulí ubecnau,

C. cnonati). A. flstulosum hin. Plcnk t. 259. Cibule
zimní; ošlejch zimní. Cibule wálcowitowejcowité, blawé,
we svvazek nahlauené ; lodyhy 1—;/ wysoké, pímé,
Iraubovvit duté, u prosted jakož i listv duté, traubowi.
té bachaté; okolík hustý, kulowatý, toliko kwétonosný;
tauleo kratší okolíku; okwtí zwonkowité: lupenw bí-

lých, se zelenými žilami na kýlu; delší než okwétí,
wšecky bezzubé. — W Sibirii. Kwlc w erwnu až do
srpna. '^,

U nás w zelništích obecný. Cibule mírnjší nežli obecná tili

letní ; n nás wíce na£ nekwStaucí potebujeme co koení kuchyfíské.

Sndek. Ornithogalum. Vogelmilch.

Okwtí tílupenné, rozložené. Wnec nižádný. Ty. I
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inky z lžka wynlklé nebo maliko s nejdolejškem
okwtí spojené; prasníky pilehatvé t. zadami pípewné-
né. Gnélka nerozdlená ; blizna tupá. Tobolka 3pauz
drá. Semena wcJitozakulatU. Taulcc nižádný. Stopky
bezeklaubé.

S, ivrc/iolinafi), O. umbcUatum Lin. Jacq. ausi. t,

343. Oecbowec, sndek. Cibule wejcowitá« asi ^\i" dlau-
iiá, blaná; listy wšecky koenowé, auzce árkowité,
delší nežli lodyha, nejlysejší, tupé; slwol 2— 4" wy&oký,
pímý oblý, nejcelejší, na konci nesaucí kwty dríwe
rozpostawené u vvrcbolík, který potom se prodlauží w
hrozen jednoduchý ; stopky jednokvvété, díwe pímo*
odstále', pak ale plodonosiié prodlaužené, nejodstálejší,

na konci zpímené, u wýniku podgpi^ené listenem kopi-
nalým, blanowiiýtii, stopky kwtaucí o polowiku krat-

ším ; okulí lupenw podlauhlých, tupých, bílých pro-
fttíedkcm na dél znamenaných žíhau širokau, bélavvé

/ch*nau; tyinky nilek árkowiiokopinatých, nejcelejších,

^a lukách a rolích po Ewrop. '4-.

Cibule Nli7.nat6, newonná, zaliohLlá; upeená pikládá &e na
iic/Jty, ul>y uzrály i (é2 se jísti iniiie.

KiiiwATKc. Gagka. Sternlauch.

Okwtí Glupcnné, nahoe olewené. Wnec žá-

ílný. Prašníky pímé t. dolcjškem na konec niticy pi-
pewnné. Caólka aerozdlená ; blizna oboná. Tobol-
ka 3pauzdrá. Semena kulowatá wo skoápce z blino-

/.lula hndé.
K. lesní. G. luteum SchnU. Ornithogalum luteum Pers.

s/tinn f. 27. O. luteum (i Lin. Cibule celistwá, pímá,
/vílí malého oíšku lískowého, blawá, wypauštójtcí list

lodyhu; list tebas 8" dlauhý, asi 4'" široký, árko-
wiiokopinni^, náhlé zakonitý, plochý, bitce kýlatý ; lody-
ha ojedmlá, kralsí listu, pímá, na konci nesaucí kw-
ty 2— 5 slopenaté, ro/.postawcné, w okolík podepený
listcnoma nestejnýma, stínýma, listu jinak podobnýma i

klopky Ikwté, nestejné dlauhé, kratší listenu delšího,

lysé; ušty okwowé podhiuhlc, tupé, na líci žluté, na
rubu ili wn prostedkem na dél so žihau zclonau, ii-

rokau. -— VV hájích a pahiucích Kwropy prostedni.
Kwtc nr dubnu a ktvlnu. '^.

K. izliolnpemuf. (i. stenopctala llfúlirnb, G. praten-
«>» Ti. tt Scitult. Ornithogalum stcnopctalum Vnes. O.
luicum Ho(f, Koen sc5láwá z 3 cibul ruwnowážn wc-



1592

á\é scbo položených, jichž každá swau wlaslní suknic-
kau odná, jedna louská wypaublí list a stwol kwtaucí,
wálcowilopodlauhlá, ostatní dwé letošní kejowiié a jako-
by nožkau na loíiskau pipewnné; list tebas 8" dlau-

líý, solvva 2 ' široký, dole a nahoe zaužený, plochý,
bitce kýlatý

; stwol asi ó" wysoký, pímý, na konci ne-
saucí listy slríné, jichž jeden dwakrát delší druhého,
neobjíniawý; stopky 3 ano i I kratší delšího listu

stwolowého, jednoduché, lysé, odkwiše wšady rozlože-

né ; kwly asi
""' dlauhé : lupcnw cárkowilokopina-

lých, tupých, na líci žlutých, na rubu zelených, s úz-

kau žlutau obrubau. — (Na lukách a paluzích Ewropy
prostední. Kvvéte w dubnu a kwíMnu. 1f

.

J\. rolni. G. ar\ensis Schiilt. Ornithogalum arvense
Pers, O. miniuutni Rolh. Siurin f. l2. Cibule zakulatlá
scstáwá ze 2 cibulek pímých, spolenau suknikau za-

stených, cibulka loská wypauští dol wlášeníko,
wzhuru listy d.va, nkdy jeden a stwol kwtauci, cibul-

ka letošní neniá ani jediného téch dílw ; listy koreno-
\vé tebas 1' dlauhé, auzce árkowité, tupé, žlbkowiié,
tupé kýlaté, podhnulé; stwol ukonený listouja stíný-
ma, nestejnýma, tupýma; stopky wétewnaié, wrcholiené,
stopeóky u wýniku podepené listenem árkowitým, hu-

até ; lupeny okwéowé kopinaté, ostré, žluté, wn hu-
atopyilé a u prosted se žihau zelenau. — Na rolích

K"'ropy prostední. Kwéte w beznu a dubnu. Tf.

Cibule trli tíf rod stiznutS zasladló psobí dáweaí; pi-
kládají je též na wfedy rozjídawó.

Skila. Soilla. Meerzwiebbl.

Kwty jako u oesnekw, nejsau ale ani okoliécné
ani slrbaulené, ani obhrnulé taulcem. Stopky neklaub-
natd. Semena zakulatlá. (Kwty modré nebo bílé.)

iS". cibule moská. S. maririma TMi. Ulak. t. 591.
Plmk t. 271. Tralf. arch t. 721. DUsscld. I. t. 2. Cibi^
le moská Mat. Háj. 16 i. — fVel 194. Cibule wejeo^
witá, peweliká, nkdy zwící dtské hlawy a tebas ztíží

4 liber, suknikaiá, wn suknicemi tlustými, kožowitými,
hndoervvenými obhrnutú; listy po odkwtení rašící,

podlauhlokopinaté, tupaunké, píkýlaté. hladké, lesklé,

z Šeda zelené; stwol z prostedka cibule wyniklý, wztý-
Óený, 1—'^ wysoký, jednoduchý, oblý, siwý nobo er-
wenawý, nesaucí hrozen pedla uhý, wálcowitý, hustý,

hojnokwétý : listeny podhnuté^ árkowité, zakoníte, na-
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hndlé, dole w pyllíck oslruhowltý wytažeaé ; okwtí
rozložené, ' j" w prmru široké : lupenw bílých se

iihau zelcnau ; semena elipsowitá, crwooá, lesklá. — Na
bezích písitých Moe allaského a stedozemního.
Kwtc w srpnu a záí '^.

Cibule swiii init zápaili £pawý, rlmt ostrau, Iiokau a hniisnaui

psobí dúweoí oásiloé, zliaubi)é, poiiialýcii dawcíili usoaJíiuje wyui-
iowáoí a tiii))'ž prospíwá we woduotlDosti ; usušená jest slabší.

S, píjemná. S. amoena LÍ7u Jncq. aus(. t. 218. Ci-

bule wejcuwitá. asi V\%' dlauhá, wn popelawýini sukni-

ceiui, u wnit ale bílými opatená; listy obyejn 4, asi

\' dlauhé a '/t" široké, skoro ploché, árkowité, dol so

ztenující, na konci tupé a skoro kápowité, pékne ze*

iené, dole pošwami ztuha se objímající: stwol z pro-

sted mezi listím wyniklý, nižší listw, hranatý, nesauci

na konci hrozen jednoduchý, ídký, pímý, složený z 3

-^10 kwtw pímých; stopeky dolcní delší, hoeni
kratší nežli kwély hwézdowiiti rozložené, 1" široké, sy-

té blankytné: lupenw cliptiných, tupých, Ižilých ; li«

stcnv kratiké, uaté nebo zubaté, blanowité. — W tl«

wropS jižné, w prostední tu a onde w sadech trávvna-

lých. Kwte w dubnu a kwétnu.'4-.

S. dwauUslá. S. bifolia L«i. Jatq. aust, /. 117, Po»
dobná pedešlé, menší ale a obyejn o 2 listech ko-
'pinatoárkuwitých, žlabowitých, na konci na oblo swi-

nuiych, kápowiiých; stwol oblý, nesauci na konci hro-
zen jcduuduchý ; stopky pímoodstnlé, dolcní delší kw-
lw pékné blankytných, poídku ržowých anebo bí-

lých < listeny kopinalé, ostré. — ^'a lukách wlhkvch Ewro •

py prostední. Kwtc w beznu a dubnu. "H-.

S. jedlá. S. esculenta Sims. Bol. tnag. í. 2214. Pha-
langium quamasch Pursh, P. esculcntum Nnlt. Cibule
wcjcowitá, suknikami hndými zahrnutá ; listy 8—10'—
1' dlaiihéf árkowité, žlahowité, pikýlaté, dole ztenc*
né, modraw zelené; stwol nahý, 1— iVj' anobrž 2' wy-
soky; hrozen složený z 10— 20 kwétw wclikých. I'//'

širokých ; stopky krátké, rownowážné, podepené liste*

nem árkowitošídlowitým, stopky delším ; ušty okwo*
wé modré nebo bílé, nestejn rozložené t ó hoejších

wzhúru obrácených, piblíženiší a I ncjdolejšího se-

hnutého, ušpch árkowité podlauhlých, píp<id(lulých,

na rubu pikýlatých i s tyPinkami stálých \ tyinky ncj-

'1 oleji na ušty okwCowé pipcwnné » nlka niowilá
/déli tyinok ; bli/.na drobníóco a ncstejn oa tré klaná.

— W Amcricu sewcraé. H-
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Ciliiile swiž dii2natá, ostrá, nabýwá upeená lahodnosti,

takžo Aiiiericanó ji jedí a kwnmaš nazýwají.

Kaxdík. Erytiiroxilm. IIl.vdszaíin.

Okwelí (Jlupcnné, zwonkowité : lupenw na konci

podluljowatých, 3 wniínícli nejdoleji se 2 mozoloma.

Tyinek 6 podplodních, s nitkami šídlowilýini, oesau-

ími praSníky dolejškem pripewnéné. Cnlka o 3 bliz-

nách. Tobolka zakulatlá, 3pauzdrá. Semena mnoliá

wrelenowitá, dwojad na wnilních krajích pehrádko-
wých pipennná.

IC. eivropskíj, E. Dens Ganis Lin. Jacq. aust. 5. app.

f, 9. Red.ULLldí, Pseudohennodactylus Mat. tVcl. i02.

C, Gibul wejitopodluhowatých obyejn nkolik po-

hromad asi I" dlauhýcli , každá wypauští lodyhu len-

kau, asi na l" wysokau, w zemi wáznaueí, na jejímž kon-

ci stojí dwa listy a u prosted stopka ; listy poínající

pošwau asi 16" dlauhá, jichž wnšná wtší objímá ni-

lornau ; listy kopinaté, dole ostré, na konci kratice za-

koníte, tupaunké, zelené, bílé nebo nachowé skwrnaté,
2" dlauhé, wnšný širší, 8"' široké, wnitní 4'"; stop-

ka asi 4" dlauhá, pnmá, oblá, Ikwtá na samém konci

podhnutá, takže kwl odwislý ; okwelí asi 2" široké:

lupenw kopinatých, tupých, I'' dlauhých. V" širokých,^

pkn nachowýcb, nkdy bílých anebo tma barwama
peestých; tobolka jehlatcowitá, 3boná. — Na palau-

cích, chlumech Ewropy jižné, a místem prostední, též

w Sibirii. Kwte w dubnu a kwtnu.
Tatarowé dSlají z cibiil jedlaii kaši. Ped íiasy podáwali ji k

pusilfíuwánú

Kalqkwt. Agapaxtiius. Schmlckliue.

Okwelí nálewkowité, prawidclné, na šestero klané.

Tyinky z trubky okwoivé A-yniklé, podhnuté. Cnlka
niowitá : blizna 3laloná. Tobolka dlauhá, 3hraná. Se-

mena kídlatá. Kwty okoliené.
K. obecný. A. umbellatus Hcrit. sert. 18. Red. lil. t.

4. Crinum africanum Liyi. Knorr \. 1. L- 10. Cibule we-

liká, podluhovvatá, do póla nad zemí njící, wypauští

mnoho listw po zemi rozložených, árkowilokopina-

tých, auzkých, skoro rovvných, mlkaunce žldbowitých
;

stwol 2' wysoký, oblý, nese na konci okolík složený z

15—'28 kwtvv stopenatých, sikwle modrých; okwti
má trubka králkau, kraj uštiiw podlauhlých, 3 stída-
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wjch ihllch, liipéjších: tyinky nitek modrawycli, pra-

šnikw wáliatvcli. — Na Ptulhorí dobronadjskéu) ; u

nás w donicccli pro ozdubnoiit.

Podadí 4.

JACKOtriTÉ. IIYACIINTIIKA E,

Cahewek. Endymiox;

Okwlí zwonkowilé, Cdílné: uštw dole srosllýcli.

Tyinky rowné, pod proslfcdkem z iisiTtw okwowyd)
wyniklé a pirostlé, dol lu'xící. Semena zakulallá.

C nachijlaiii. C. nutans Dumont. Ilyacinlhus non
scriptus L/n. Blak, t. Ul. Jacek nepsaný. Cibule kulowa-
tá, bílá ; listy árkowilé, asi 10" dlaubé, *\\' široiié, nii

konci na oblo swlnuté, a tudy j.ikol)y hrolilé ; slwol 8
'

'wysoký, oblý, nesauri na konci brozen jednoducbýj na-

cb<len.v; kwt-ty ninobé, jakoi i stopky a listeny syt
blankytné, wisulé, /.wonkowité, po Kraji podcblípnuin,

delší stopek; listeny dtvojalné, kopinatoárkowité, del-

ší stopek. — W bájícb stinnýcli po Male Asii, Ewrop ji/,-

né a místem w E^vrop prostední. Kwéle w kwtnu. '^.

Cilxile ostrá a sli/natá. Sliz z ni dobytá uuiže naLraditi klo-
watiou araljsknti.

Ba/íAtuta, IIyaciiíthcs. Hyacintub. ^'

Okwtí nHlcwkowitozwonkowitt*, na seslero kinnér
kraje daleko otewcnóbo. Tvoinek (5, w trubce okwó-
owt' pipownnycb. Wajenik na ccbnlce se 3 jamka-
mi mcdnatynii. Cnlka krátká s bliznau tupau. Seme-
na zakulaiMú.

li. obraid. 11. orienialis Lín* MUL I. Í48. Cibule
wejcowitozakulatlá, bélawá nebo z erwenawa bndá

;

listy po S— H, pímt^, árkowilé, žlabowitt*, na konci ká-
powit* stažrné, tráwowé zelené, "/ dlaubc; slwol obly,

irncbu wyšií lisiúw, nese brozrn (>— IHkwÍMý; kwiy
krátkostopkaté, •/4— 1" dtanbé, wálcííwitonálcwkowitc, do
poln na šestero klané, u^tuw pndcblipnui<'(li, dole zba*

naiMé, wonné, modré, riiowc, bílé nebo bled iluté \

listeny podwojní' u dola stopek, nejkratší, blanowilé. —
W Malé Asii a Africe senerné, we Krancil \\Yné ale ,t

PcdíMuontu nepocbybn zdiwuciá. Kwte w dubnu a

kwtnu. "H".



1598

Oblíbená ta bylSnn sází se we kwt^tnlcccli a kriilmlícii : již

wf<^e 2000 rozd{In5'ch odrodklw zoáuio. Cibulo prý jeduwatá a we
flastru zrostu wlasw pekáží.

Blehyja. Muscabi.

Oktiétí kulowatowejcowilé nebo wálcouilé : ústí st-
snného, kraje nejkratšího, íizubého.

B. chocholatý. M. cotnosum Milí. Hyacinlhus co-
mosus Lm. Jacq. aust. t. 126. Cibule wcjcowilá, VW wy-
pauští asi 4 listy árkowite, asi dlauhé, 4 " široka,

žlabowilé^ nahoe mnohem užší> kriwené; atwol krat-

ší listw, oblý, hladký, lysý, nese na konci hrozen je-

dnoduchý, mnohokwtý ; kwty do ','4 celého hroznu
aurodné, na stopkách obdálných, modrawých, owno-
wážn odstáwajících, hranolowité, asi í" dlauhé, na-

hnédlé, dole a na konci z hndá zelené, na nejhoejší
*/4 hroznu nijaké, t. neaurodné, de'leji stopkate, pínii?,

jako stopky a ástka jejich osy modré, jakoby chochol
dlající. — Na rolích, polích, winicích Ewropy pro-

stedni jižné. Kwte w erwnu. '^\.

Jest to prý lolbos Rekw, jehož užíwali za pokrm a tél pruti

WodnotelDOSti.

B. muskdtotrý. M. amhrosiacum Moench. M. obsO-
letiore ílore Clus. 1. t. 178. Flyacinthus Muscari Lín.

Kem. C. 25. Cibule wejcowitá, bílá » listy asi T' dlauhé,

T" široké, árkowité, žlabowité, na konci kápouitohro-
lité, tupé, syt zelené, nejlysejší; stwol listu kratší, pí-
mý, oblý, lysý, na konci nese hrozen jednoduchý, pí-
mý ; kwty wsecky stejné, na stopekách nachýlené ne-

bo nií, wejcowitotriibkowité, skoro zawené, ze žlula

hndé; listeny blanowité, nejmenší. — W Malé Asii "4-.

R. 1554 prosazen byl do Ewropy, kdežto oblíben w kwtoi-
cecb a sednicecb pro líbeznau wní. Cibule horká psobí o&kliwost

a dáwenít

B, hroznatý. M. racemosum MUL Hyacinthus race-

mosus Lin. Jacq. aust. t. 16 7. Cibule zakulatélowejoilá,

bílá ; listy mnohé, na 1' dlauhé, ploché, oblaunatoki-
wenó

,
položené, auzce árkowité, žlabowité; stwol

asi 8" wysoký, pímý, oblý, lysý, nese na konci hrozen
klasowitý , jednoduchý, složený ze kwtw stejných,

srastnaných, wejcowitých, nachýlených, hoeních nija-

kých, tmaw modrých, jínatých, bélozubých, wonných.
— Na lukách wlhkých Ewropy jižné a prostední. Kw-
te w kwtau. '4-.

B. prímolistý. Rl. bolryoides MUL Hyacinthus bo-



1591

tryoidcs Tn. Síumi /. 1. II. h. purp. III. Cliix- J. p»

181. Podobá se pedeiléinu ; lisly tárkowilé, dole ne-

zlepcené a tiii) pímé, žlabowiié, zproliyban; slwol li-

stu ninobcin kralií, píítný, nesaucí hrozen klasowiiý,

hustý, sh)ieny ze kwétw kratice stopkalýrh, nai-bý-

lenýh, kulowatowejitých, hoí-e')i>írh nijakých, pak njíi-

n odlehlých, Iniawe modrých. — INa rolích a winicích

Ewropy jižné a prosiedni. Kwle w dubnu a kwélnu.'^

.

RCy.NOLAcnA. Laciienalu.

Okwlí trubkowilé nebo zwonkowité, Gdiiné, dwoj-

adé: ada wnSsná kratšf nežli wnilní. Tyinky rownt',

dole z trubky okweowé n-y nikle. Tobolka 3kildlá. Se-
mena kulowatá, erná.

H. Irojlnircunu). L. Iricolor Jacq, rar. t. Gl. L. In-

leola Jacq. rar. i. 30). Cibule wvpauíití 2— 3 hsly ár*
kowilc, dole opoiwujicí se, na líci hndé skvvrnalS, jakož

i slwol na dolcaím dílu : stwol asi l' zw-^ší, píímý, ne-

se oa konci hrozen ozdobný, jednoduchý, složený ze

kwétw slopkaiých, odwislých, l" dlauhvch, nálewkowi.

lých, žluté pomaranowé a nachowé peestých : uitTiNV

wnéšných wejitých, ostrých, dole zbaalélýclí, wnilí'-

ních dwakrát delších, árkowitokopisl'owJlých» wykroj<'-

ných, na koneném dílu nachowých ; lisienv wcjiic,

ostré. — Na Ptcdhoí dobronadéjském, u nás w kru-

hulteh pro ladnost. Kwéle w dubnu. If.

TrOJMMATKA. VeLTIIBIMIA. VKLTHEmiE.

Okwtí trubkowilé, fiztibé, stejné. Tyinky w trub-

ce pipcwnéné. HJizna .3laloná. Tobolka blárialá, '^•^

kídla : pauzdcr o 1 semene podluhowatéiii.

T. obecná. V. viridilolia ^facq. sc/iorvh. t 78 Hríí.

hl. f. 103. z cibule rusé, co husí wejcc weliké, wychA-
/('jí listy pHmoodwiálé, podlnuhlokopinalc, eabalé, o-

str, lysé, zelené, nékdy skwrnaté j z prosit-i'dka jicfi

wzslupujc stwol I —Vít wysoký, wzlyený, »iblý, hladký,

zelený , nachowé rkowoný, na konci nesaucí hrozen
klasowitý, jednoduchý, asi b" dbiuhý, sh)žetiý ze kwé-
lúw odwislých, pi^ekrúlkými stopkami podepí-ených, l'/t"

fllnuhýcli, ržowých, na obojím konci bledé žlulýrhí

lislcnv weji^^^ dlouho šídlowlté zakonil*'; tobolky n»-
jcné, bélawé. I'//' dlaulié. — Na Pcdhorl dobrona-
dfij&kém, u nás w duniccch.
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CnoCHOLATlCE. ECCOMIS. SCROPFLlLlG.

Okwlí píkolowiié, stejné, stálé. Tyinky z dolej-

^ka okwotí wyniklé, nitek dole rozšíených a w Irubku

králkau srosilých. Semena wejcowitá.

Ch. kropenatd. E. punctala HeriU scrl. t. 18. Basi-

laea punclaia Lam. t. 239. f. 2, Z cibule wynikají

listy stewíce delší, podlauhlokopinafé, odsláwající, ila-

bowiié, nejlysejší ; stwol asi na I' wysoký, hnd kro«

penatý nese hrozen klasowiiý, dlauhý, na konci ozdo-
bený chocholem z listvv krátkých ; kwely erwcné na

stopkách co ony samy dlauhýgh, podepených listenem

wejitým, ostrým; okwtí obšírn núlewkowiié, hlubo-

ce na šestero klané : uštw wejitých, ostrých, delších

nežli tyinky. — Na Pedhoí dobronadjském ; u nás

pro ozdobu w kruhulích. '4-.

Ch* pitluená. E. regía Ait. Fritillaria regin Lin.

Corona regalis DílL cit. t. 92. /. 109. Listy delší ste-
wíce, 2" širší, jazyité, tupé, rozložené, a k zemi pi-
tlaené ; stwol oblý, Vlí wysoký, na konci nesaucí

hrozen asi Vlí' dlauhý, nahoe zaclonný chocholem z

listw kopinatých , ostrých, hroznu o málo kratších?

kwty krátkostopkaté ; listeny co stopka dlauhé, kopi-

naté, bloblanowilé; okwtí zelenawé : uštw kopinatých,

ostrých. -- Na Pedhoí dobronadjském. U nás w
kruhulích. '^[

.

POMAUCENEC. ALBTRIS. AlETRIS*

Okwtí nálewkowité, swraskald a pomauené : kra-

je na šestero klaného. Tyinek G, ze trubky wyniklých.

Blizna Slaloná. Tobolka Shraná, Spauzdrá, mnohosc-
mcnná.

P, bílý' k. alba Michx. A. farinosa Lin. Hyacinthus

floritanus Pluk. ainalt. t. 437. /. 2. Cibule tlustá wy-
pauští listy podlauhlé, hladké, píeabaté, hrotem u-

konené, po zemi na zpsob rže rozložené, 6" dlauhé,

Vs" široké; stwol 1— 2' wysoký, pímý, tuhý, žlutaw
zelený, šupinatý, nese klas 4— 6" dlauhý, složený ze

kwtw 3" dlauhých, bílých, wn pikrytých srstí mau-
kowitau. — W Americe sewerné. Kwte po celý kwten.

Cibule náramn liorká potebuje se k posilowánf žaludku a

k ulél-ení zimnic. U nás dobré se dai.
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JVkmOLUKOlVlT. TULBAGllIAE.

Wbncoluk. Ti"i>nAGiíiA. Tllbagiiie,

Okwtí nálewkowiu' : kraje na šeslero klaného.

Woncc w listí Sliiponý : lupenvv na dwé klanVcIi, co

kraj uclikydí. Tyinek 6 ; nitky nejkratší
;
prašníky po

3 dwojrad wc wénci pripewnné. Blizna jednoduchá.

Tobolka 3pau7.drá. Semena lihraná, swraskalá, erná.
jy. cesjiekmvý. T. alhacea Ait. T. capensis TJn. Jacn.

h. vind. 2. 1. Iló. Cibule mrcns pemnoliých, tlustých,

píwetenowitých ; listy koenowé, mnohožilé, árkovvité,

píniowilé, píídužnaté; stwol 1' wysoký ; taulcc okolí-
nalý, 2dílny ; kwety nií, hndonachowé ; okwéií Irubko-

wité , dole bichaté; kraj Gdílný : ušty árkowité, tu-

pé, odstálaunké, co trubka dlauhé; wénec wyniklý z

ústí truhkowého, Gzubý, co kraj dlauh) ; nitky nejkratší

;

prasníkiMv O wejcowitých, hoejší 3 pod krajem wn*
cowýni, dojení 3 s pedešlými strídawé pod hoeními

;

nlka krátká; blizna tupá; tobolka wejcowitá, i^hraná,

lupá. — Na Pedlioí dobronadejském. Kwtc w srpnu.
Listy tenu siln zapáchají Ccsoeki-in. Cibule w iiil(% wa-

cná pro8|>(wá saucliolíná&tn.

Podadí G.

PLormcowiTÉ. antihíuigkae.

KOPÍCKO. ASPUODELUS. Affodil.

Okwtí hluboce 8dílnó, rozložené. Tyinky dolcj*

ikcm rozšíeným na zpsob baky wajenik obkliují-
cí, (^nlka niowitú nebo píkcjowilá : blizna Sboná.
Semena liranalá.

A', ilati. A. lutcus ÍÁn. Jacif. h. vind. t. 11. Kopí-
ko králowsk(? iluté Mat. tfrl. 102. Koen sestúwá 7.9

swazku mrcasúw bamboiowitých , du/natých, žlutých;
lodyha 2—3' wysoká , wztyená. nejjednodušší, husté
listnatá, až pod kwéty pošwami pikrytá ; listy šídlowilé,

3hran<^, žlábkowané, hladké, siwé, dole rozšíené w po-
iwu blanowitau, doicní podhnuté , \' dlauhé, hoeni
/poncnáhla se umenšují ; kwéty skládají na ose ostro-
hrané hrozen hustý, konci ný, 4"— I'// dlauhý;, ilulé,

101
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wonné ; listeny asi zdelí kwl&w, z dulojška wejuilého
šídlowitukopinaté, mázdrowiié, bi'iawt', nahnódiau žilau

protažené ; okwelí 2" íiiroké : uálw árkowiiokopma-
tých, u prosted se zelenau žiliau ; tj inky sklonilo, 3
kratší ostatních; nlka sklonitá, niotvitá, zdélí okulí;
blizna malá. — (Na pahrbcích wýslunných Hwropy jižné

a Afriky sewcrné. Kwte w kwétnu a erwnu. "4-.

Krásná to rosllina, naše zimy pod šíráni nebem suáSejíc(. Bam-
boly sliznuté, skoro bezcliiitné) jindú w lékarstwí se jiotebowaly.

A', bílé. A. albus JVilld. A. raniosus /? Lin. A. II.

Clus. L p. 197. A. verus albus Blah, l, 2o8. Kopíko
králowské Mat, Háj. 163. K. k. bílé Mat. mi. 102. Ko-
en bambolut} ; listy árkowité, ploché, na rubu ký-

laté, mékké, pkn zelené ; slwol pímý ,
2— 3' w y.so-

ký, co malík tlustý, latowit wtewnat}^ oblý, nejly-

sejší, na konci nesaucí hrozen jednoduchý, mnohokvv-
tý, pehustý; listeny wejité , sídlovvii zakoníte, po
kraji blomázdrowité, delší; okwtí asi zwící kwétu po-

maranowého, bílé: ušty kopinaté, ostré, žilau hnedau
opatené; tyinky s nitkami z dolejška podlauhlokopina-

tého niowit ztenené; tobolka wejcowitá, oboná, na
každém boku slabau hranau opatená. — Na kopcích
wýslunných Ewropy jižné. Kwéte w erwnu. "4-.

• K. wélewnaté, A. ramosus Lin. Plenk 1. 267. A. I.

Clus. I. p, i 96. Podobá se pedešlén)u, rozdluje se

ale listím meowitým, stwolem wiewnaiým, listeny sto-

pek kratšími, nitkami z dolejška okrauhloobwejitého. pi<!-

tupého pak náhle niowiiými, a konené tobolkami

kulowatvmi. — Tamtéž roste. Kwte w dubnu a kuét-

nu. H

.

Bambuly obau tch rod mají pi sob ostrotu, jíz welait
wodau pozbýwají. Za Cas neuurody dlají z nicii maiikn, ze které

díléb j)ekau. Staí je zaswtili Proserpin, a wšmle sázeli na hro-

by, domaíwajíce se, že duše mrtwých bamboly jejich se žiwí.

W lékarstwí je potebowali proti uštknutí hadímu, wyraženi-
nám a wedm.

KoHÁTKA. Anthericum. Zacnlilib.

Tyinky podplodní, nitek šídlowitých, dole neroz-

šíených. Ostatní jako u kopíka.
K. jednotíachá. A. Liliago Lin. Jacq. h. vind. t. 83.

Fl. dan. t. 601. Bílá záe; pawaunice; blozáka; ko-
hátka» Korea sestáwá ze swazku mrcas tlustých, šedo-

hndých, dlauhých, a wypauští wzhru malý trs lisivv

árkowitých, asi P/j" širokých, solwa 1' dlauhých, pií-
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mých, raice žlabowitýcln lodyha strewíná, oblá, je-

dnoduchá, ncsauci 1-^2 listy krátkd, auzké, a na konci

hrozen jednoduchý, ídký, asi '/V díaubý ; listeny wej-

ité, šídlowit ukonené, bloblanowité, mnohem kratší

nežli stopka, asi
í'

' dlauhá, Ikwlá, dole klaubem o-

patoná ; okwlí rozložené, asi l" široké: uštíiw podlau-
hlokopinatých, blostných; tyinky kratší okwétí ; nlka
sklonitá, na konci wzstaupawá, co okwtí dlauhá; to-

bolka wejcowitá, tupá, asi '/i dlauhá. — Na pahrbcích
skalnatých, wýslunných nejwtšího dílu Ewropy* Kwele
\v kvvinu a erwnu. '^

Ozduttná to rostlina , jetižby 1*e kwStnicech místa zasln-

howala. Niz^doý díl nemá chuti ani zápachu; nicuiénS wsak se

potehowáwala proti uŠfknntf strnpnnw, jedowat^cli pawaukw a jiným

i* Jfiui, protož slula bylina tu phnlanyium.

B. wiUivnalá. A. ramosum Lin. Jacq. ausl, t. 161.

Záe bilá
; pawaunice. Phalangium ramosum Lani. Po-

dobá se woimi pedešlé, liší se ale listím árkowitým,
zlábkowitýni . pímým, stwolcni wlcwoatým, nelkau
ronnau. — Tailíléž. "^

*

LbNOWNÍK. PnORMICBt. Fl.ACnSLILlE<

Okwéií trubkowilé, hluboce Cdilné, dwojadé: ušty

3 wnitní delší wnéšných J. Tyinky nejdolcji na okwé-
tí pripewnéné, stídawé delší a kratší

;
prašníky pímé,

(znlka 3bonát wzstaupawá, s bliznau 3hranau. Tobol-
ka 3pauzdrá : semen blánaté obraubených.

/>. obecný. P. tenax Forst. cluir. I, 24* Cook. sec.

luy, 1. /. 2*<i. Lanu l, 2Z1* /. 2. /'««/. S. Fond ann.

mns. 19. /. yO Dift. *c. nat. 2. /. 51. Koen mnoholetý,
l>an)bolatý, dužnalv ; listy koenowd mnohožilc, dwoj-
adé, árkowiit»k<)pinaté, 2— ó' dlauhé, 2— 3'/j" široké,

ostré, kýlalé, dolojškcui žhihowitýu) jezdiwé, az do pro-
stcdka pímé, pak oblaukcm podhnuté, lysé, kožowiié,
silné, tuhé, jasné zelené, ponažlulawé, na rubu bledší,

na kýlu wysláwnjíclm krwaw nabhlé i stwol 2—X
zwýší, na konci btowiié ro/wétwcný, odéný šupinami
pitlaenými, hnOdými, kýlalýnii*, kwt-ty na wétwích je-

dnostranné, skoro pímé, ýJuté, d<ilc /clenawé: trubky
krátké, medem nn|)lnné; tobolka -oboná, prí/.ltraucená,

<i mnohých semenech dužnalýt h , tlaením dáwajícich
olej smradlawý. — Na wlhkýrh místech Nowého Sce-
landu a ostrowu Norfolku mezi .'Í3 a \'^ šíky jižné. '^•.

NoMosrctanan od ncjdáwnPjMcii annw dob^wa)! z li»(í ji-
stý len (ili knnopí , nowoxrdnmltkiimi na/.waoú, r nShoi uetoliko

101*
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dla)( tkaniny na Sat, anobr2 i Snfiry, prowazj. Od d^wna sází se

M welikém nmožstwí na Nowém Hollandtt k tt;iiiiiž rfli, u len již njrní

zawáží se do Kwropy, IilawnS do AngliCan. Listy jflio nelze na píC
roztrhnauti, snadn ale na dél. O setí jelio též se pokusili w Kwro-
p6 a na§li, že we Francii jižné a Dalmncii dolie se daí, w sewer-
né Francii ale a krajinách podobného položení jsaii zimy tuze tuhé
pro nej. Len ten rozezpáwá se welikau pewuostí a neobyejném
leskem.

Podadí 7.

DEMfFKOTFITÉ. HEMEROCALLIDEAE.

Deniwtca. Hemerocallis. Taglilie.

Okwtí kraje nálewkowit rozšíeného , Gdilnólio,

doie w trubku krátkau, wálcowitau zlsnného. T>in-
ky dole w okwtí pipcwnné, šídloivité, sklonité. nl-
ka BÍowítá, jako tyinky smující; blizna Shraná. Se-

mena zakulacená.

D. ilutá. H. flava Lm. Jacq. h. vind. i. 139. Srhk.

i. 98. Koen složený z mrcas dlauhycli, silným dílem
w bamboly ztlustlých; listy 2' dlauhé, árkuwíté, ostré,

žlabowité) dole meowit kýlaté
,

jasn6 zelené, kratší

Stwolu pímého, 1 —3' wysokého, nahoe chudowtew-
ného ; listeny, objímané, árkowitokopinalé ; kwély pk-
n žluté, woawé ; okwgtí liliowité, skoro 2" dlauhé:
trubka wálcowitá, dole píbaatá , 3krát kratší kraje

nálevvkowilého, rozdleného na ušty kopinaté, ploché,

ostraunké, mnohožilé, bezžebré, jichž wnitní širší a tu-

pjší. — Na místech bahnitých, stinných Ewropy jižné

a Sibirie. Kwte w erwnu. 1f.
U nás we kwtnicech. Kwty jindá w lékaství užit^Cné (lo-

res lilio-aspliodeli). Tatarowé dobýwají z listw zp*isob konopí na
tkaniny.

Z), plawd. H. fulva Lin. Lilio-asphodelus Clns. I. /;.

13". Podobá se pedešlé; snadno ale rozcznáwá se

dwojnásobnau welikostí wšech díiw, listím širším, hla-

wn kwty newonnými, žlutoplawými, jejichž ušty wni-

tní širší, tupjší, po krajích eité a jejiž žíly mno-
hými žebry píními spojené. — Tamtéž. Kwte po-

zdji t. W lípnu a srpnu. ^.
O nás we kwetnicech welmi obyejná a jako pedešlá welmi

bující.

BOKYŽKA. FUXKIA. YUSKTE.

Okwti kraje nálewkowit rozšíeného, Gdílaého,
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(lolc w iruLku dhiuliau wálcowitau protaicD^ho, skoro
:2pvskélu). Tyinky ji»ko pedešlé. Semena zplestilá,

niázdrowit kidlalá.

B. bílá. F. subcordala Sprcn^. Ilcinerocallís alba

Andr. Hed. lil, t, 100. 11. japonica Thiinb. Jaksan Kacmpf.
t. HG3. Koen z niícas lluslýrh složený, wj-paiiití Irs

z lislúw dlaul)oapíkat}cli, srdilowcjitýcli, ostrých, ki*
wožilýeli, naeiljýcl), jasn zelených; slwol jednodu-
chý, |)íímý, l'/i' wysoký, chudolistý, na konci nesaucí

hrozen krátký, jednoduchý, ze kwetw bílých, wonných,
3" dlauhých, niích, králkostopkatvch a podei)ených
listeny *v«»|ikvini, /clenými. — VV ín a Žapunu.
Kwle w lipnu a í>rpnu. "4-.

\\ J^npanu užíwují Lwetiiw w lékahstwf. D oás pro ozdubnost
we kwtoiccli.

B. modrá. F. ovata Spren^, Ilemcrocallis caerulea
índr. hol. rep. t. 6. Vnit. malin. 1. 8. Hed. Id. t. 1()().

Diet. se. nat. atl. 2. /. ó2. Podobá se pedešlé, liší se

ale listy wcjilými, zakoncilýmí, hroznem jednostran-

ným, hojnokwtým , kwély odwislými , o polowiku
menšími, modrými, listeny menšími, mázdrowitými. —
Koste tamtéž. Kwte asnji pedešlé. "If.

W kwCtnicecU našicli zimu pod šírým nebem sotwa sn.^iSf.

INOCOWKA. POLYANTItES. TlBRllOSp,

Okwtí kraje nálewkowitého, dole w trubku naki*
wenau prodlaužcného, na šesicro klaného. Tyinek (>, z

listí irubkowho wyniklých. nMka niowitá ; blizna na

tré klaná. Tobolka zastená dolcjškcm okwéowým, 3-

pauzdrá ; semena mnohá, plochá, dwauradú.
A', obeeiid. 1*. tubcrosa Lin. Bed. lil. r, lil. Amica

noctis lUimpli .'). t. 1)8. Koen s oddenkem hlízowitym,

okulatlým, wyjiaušljícim dol mnoho inrcasú tenkých,

jednoduchých, dužnalých, a wzhúru lodyhu pímau,
jcdnoduchau, nkdy .3

—

\' wysokau ; lislv kocnowé a

ncjdolejší lodyhowó dlauhc, prímeowité, seduwé, nej-

celejší, málo objímawé, nejostejší, hoení krátké, slí-

dawé, skoro šupinowalé; kwty na konci lodyhowém
rozpostanené w klas jednoduchý, delší nebo kratší

;

kwty ojedinlé, sedané, slidawé, blostné. — W Indii

wýchodni, na Ceyionu a Žáw. "^

.

W Kwrop \\tu(i pod ífrrm se a&zi a rozmnožili^, n nás musí
ae w lif(jnecli aDU>K> w pokoji cliowati u náraiiinan nvnadnuslí se

roziiinožiiju. ()lilíl>*-ník )«^<lt pro siluaii wáni, již kwuty no^uílln asu
wydúwajf, au we duo uejwUím dílem jsaii zuweny, Wu kw(ui«ck
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jest Dkolikero odrodkwi i také s plným kwtein. [Dlajf ze kwítf^

olejík wonný, jako jasmínowý, nakladauce do wrstew kwCty a I)awl-

nn olejcMii helienowýrii oapiištnati ; když pak olej z nicli wyluu/il

wiini, wytl;>C jej z bawiny, a nkdy |lni na wlejí, aby kuenné íástr

ky se rozpustily.

Oblachá. Massonia. Massonib.

Okwtí 6dílnó, pootewené. Wnec irubkowilý, na

zubech prašníky nesaiici. Tobolka Spauzdrá, Skidlá,
mnohosemenDá.

O. širolisty. M lalifolia Lin. Itum. t. 233* /. 1.

Bot. viag- t. 848. Cibule zwící elkwiky wypauští lislv

dwa príokraulilowejcilé, rozložené, sedawé, na líci err
vvenaw skwrnaté, na rubu bled zelené, bezžilé, lysé ;

kwty bílé, kralíkostopkatá, mezi lisierioma w zpsob
okolíku nahromadné ,

písedawého nebo o kratiký
stwol podepeného} okwtí rozložené, skoro zdélí

wnce ; tobolka tupá. — Na Pedhoí dobronadjském ;

u nás w kruhulích. Kwte w beznu a diibnu. 1|.

Podadí 8,

ALOES07FITÉ. YUCCEAE,

Aloes. Aloe. Aloe.

Okwtí trubkowllé, rowné nebo nakiwené, na šg-%_

stero klané nebo Gdílné : kraje prawidelného nebo píj
dwojpyského. Tyinek 6, z lžka wyniklých : nitky nu
owité

;
prašníky pilehawé, Cnlka niowiiá, Sboná^

blizna nepatrn Slaloná, Semena pleskatá nebo hra^

natá.
Pokolení asi 780 rodúw obsahující, z nhož nkteí spisova-

telé ndlali do 7 pokolení, kterých znaky ale takowé, že lépe z

nich toliko družstwa nadlati. Skoro wsecky rostau w jižné Africe.

Listy wšech welmi piblížené, tlusté, dužuaté, pewné; kmen hned
zkrácený a tudy nepatrný, hned stromowitý, dewnatý, obyCejn je-

dnoduchý, porídku w stáí na konci se rozsochacující ; kwty na

hroznech konených, prodlaužeuých.

A' obecný. A. vulgaris Lam. DUsseld. 2, t, i.

perfoliata vera Lin. Plenk i. 262. Kadanaku s. Kadavali

Rheed* IJ. t. 3. Kmen jednoduchý, obyejn zkiwený,

pak 1— 2' wysoký, dewnatý, šáwnatý ; listy na konci

shlauené, objímawé, kopínaté, odstálé, na konci oby-

ejn podhnulé, obdáln kolcalozubaté, tlusté, mkko-
dužaaté, bled zelené, blojínaté, asto bloskwrnaté

;
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slupka konená, 2— S' wysoká, jcduoduchá nebo w-
tcwnatá , ncsaucí hrozen I' dlauhy , klasuwitý ; kwoty

žluté, liiiíuv žlul nebo iclenawi' žiliané, pak odwislé

;

Qkwlí delší i", Odílné : trubky bai»ato\\álcowilé, uilw
na kodci podbnut^cb ; semena liranalá. — W AlVire,

odkud do jiných zem dikiw, jmenowii do Indie w}'-

chodní a západní, též do Ameriky pesazený a tam jakož

i w twrop jižné zdiwoelý. Kwte w erwnu a lipnu. ti*

^^. sokulorskij. A. succotrina fjim,. Dccand. fp\ t. 8ó.

Diissdd* 1^. /. 2. Blak. t. 333. Podobá se pedešlému.
Kmen 2— ti' vvysoky, tebas co rameno tlustý, pak roz-

sochaný; listy meowitokopinalé, pimd nebo wz>taupa-

\vé, na kotui pííwehnulé, písiwé, po kraji z luista Ii6-

lukulcal zubaté ; okwii na šeslero klané, stkwlé, er-
wené nebo šaírúnowé, po krqji zelenawé. — (Na Soko*
toie ostrow, edhori dobronadejském , w Arábii a

Indii wýcliodní.

A. slruminvity, A. arborcsccns MdL Dccand. gr,

t, 38. lilak. 1. 333. DiisscUl. t, 22 Knicn dospíwá wýš-

ky 10— 12', jest jednoduchý nebo wétcwnalý ; listy ár-
kowitokupinaté, skoro .šídlovvité, zakotiité, oblaukowité

podhnuié, ze zelena kolcatozubat(^ ; okwéii M/t dlauiié,

na šcstero klané, šarlatowé, zelenawé obraubené. — Na
l'cdhoíí dobronadéjském. Kwte w erwnu a lipnu. "ti •

A. klasaty. A. spicala Lin. Kmen i' wysoký, co ra-

meno tlustý ; listy stídawé, skoro na záwit rozpostawe-
ne, ploohé, mc.owilé, zubaté, bíle skwrnntú nebo krope-
naié; kwéty klasené, rownowúžné, zwdnkowiié, blawé,
pekrálcc stupkaté. -^ U wnit na iredhoi dobrona-
déjském. ti*

A. Iiroznij. A. (erox Dccand. gr. l. .'i2. Kmen te-
bas 20' wysoký, jednoduchý; listy wcjilomcowité, tu-

baunké, siwú, pudhniité, obak nejkolcatjší ; kwéty na

latách žhiiawé. — S pedešlým.
/ liukú iíáwy listowú tclilo rodAw d3laj( alof, klejoprysky-

iici, qd dáwoa co lók wyiiumý pros|i$nai|. I)ol>5'waj( j( nle uac-
/ajíctí liíty n cliytajírc Sfiwu wykapAwajíc ; (akowá jest ow'^''ih nfj-

lr|i»i; »iiatnrj<í dílají wa(««; ro/krájcn listí tii^iak^' n» wc wodP, a

w^waru puk oddyiiiiij(ca na siiclio. Nt^i^patnCjít jest ale wylla^nnílll

dobytá. W ocliodu rozeznáwaji Ctwnro alon.

A. sukolortké ( \. aorr.ntrina) jost nejriislSÍ tinawS ltn<^>l> . ^S'

I

mi kriícliú, n«>|)ríicmn; zapjcli.ijíe a p«l)ok»í. T<» picli^r.í z Intli'-

wýcliodní w (íyních. A. dotirnpWJhornké fili »lkw('lé, fost ItliitMÍ

ii«žli pedešlé a piwážf ac z Afriky ii wptikyrli krárji w siiderh

anelio bednácli. A. rudé (\. Iiepatica) iliitaw*: hnSdé, noleskl':. wrl-
mi siiiradlawú. .1. ko/ttkt^ (A caballina) feriiú, n*'is(é, siuradlawé.

Z aloetii klasatriiu prý nejlepší aloe porliodí, orpocliyboC ale do-
brota jeho zakládá >e spíie ua zpsobu jelio dobýwáoí.
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A, sochaly. A. dichotOnm Lin. Pattrs. U. cd. germ.
t. 3 4. ó. Jmním podobá se nnduwedeným. Kmen
rozsochaný ; listy meowité, pilowand \ kwty na latu

rozpostawené ; okwlí wejcowilé, kratší tyinek. — Na
Pedhorí dobronadí-jskóm. "fl-

Hotentoti dlají ze iiuteníiw wydlabauých taiily.

A, jazykoivittj. A, lin<^ua Lm. A. disticha Knorr. 1.

/. A. i. 12. 14. A. aíV. Coinm. hort, 2. t. 8. Kmen nej-

kratší; listy dwojadé, jazykowité, tmaw zelend, bélo-
skwrnaté, tupé, hroliltí, po kraji ostré, bradawinato*
zaubkowanc; kwty na hroznu pímé, nakivvcné. — Na
Pedhorí dobronaclejskénj. "4-.

A. perlatíf. A, nuirgaritlíera Lin. Dccand. gr. 1. 50.

A. afr. Comm. hort. 2. 1. lO. Kmen pekrátký ; hsty pí-
maunké, wcjité, zakoníte, na konci Shrantí, hrotité,

na wrchu ploclié, obak mozolowitobradawinaté ; stwol
2' wysoký, píwtcwnatý ; kwty zcienaw bílé. — W
Africe jižné. 1f.

A. dcltoivitý, A. retusa Lin. Knorr. 1. /. A* 10. A.

afr. Coni7U. hort. 2. t. 6. Kmen nejkratší ; listy badé,
na konci uatodeltowité a tulež árkowané, zelené ; stwol

asi 6" wysoký, nesaucí hrozen jednoduchý. — W Africe

jižné. 1|.

Poslední ti rody u nás we kwCtoicech obyCejné a dobe se
daící.

YUKA. YUOCA. YUCCA.

Okwtí zwonkowité, Glupenné. Tyinek 6, wyni-

klých nejdoleji z lupenw okwowých ; nitky ploché,

dol se rozšiující; prašníky pímé. Blizna Sdílná, se-

dawá. Semena wíce mén pleskatá.

Y. nádherná. Y. gloriosa L^in. Dccand. gr. t, 20. Bot,

inag* t. 1260. Kmen dewnatý, pímý, 3— 4' wysoký,

jednoduchý nebo nSkdy na konci chudowtewný, a tu

odný ostatky listw tuhými , šupinovvitými ; listy oa

konci smstnané, sedawé, árkowitokopinaté, dole tro-

chu zaužené, lysé, rozewené, peostré, anobrž kolcem
ukonené, nejcelejší,;po kraji bitké, tuhé, 1— P/i" dlau-

hé, 1

—

V\%' široké, na rubu píkýlaté, modraw zelené;

z konce kmenowého wychází lata tebas 3' wysoká, ho-

molowitá, zprohybaná ; listeny kopinaté, ostré ; kwty
na krátkých stopkách odwislé, wejitozwonkowiié, asi

co bílé lilije weliké, bílé: lupenw wejitopodlauhlych,
tupaunkých, wn na dél znamenaných žihau nachow-
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lau, širokou; tyinky k wajoníku pitlaené. — W již-

ném sauslátí Ameriky scwerné. Kwte w srpnu a zái-i.li.

U nás cliowá se pro wutší ozdnl)nost w zaliradárli a žádá na

zimu do topírny postawena b^ti. We wlastecli dtílajt z u< ploty.

KoD Sstáwá z bambolú podluliowatýcli, hned} cli, twarein a weli-

kos(( rozdnnycli, které w Zas naiize nastrauhané na chléb pekau.

Tobolky pridužnaté, koennonahorklé, slauží k powlownému poi-
Sfowání doltiin.

V. aloesolisld. Y. aloifulia hin. Decand. gr. t. 20.

Y. arborescens DUI. t. ^T\, f. ^16. Podobá se pede-
šlé; kmen 10 — 18' wysoky ; listy 2— 3, dlauhé, I'// ii-

roké, lirotité a kolcatozaubkowanó, na konci kmene na-

blauené ; lata konená, nesnucí kwéty blawé, tulipáno-

wilé. — W polednícli krajinácli Ameriky sewerné, w
Indii západní- li.

Rostlina to okázalá w zahradách neBeol)y{ejná. Podobného
užitka.

Y. wláknat, J. filamentosa Lin, Bot. mag. 1. 900.

Trav Ehr. 1. 3T. Kuicn náramné zkrácený \ listy nahlau-
end, koenowó, množiié, pímé , na konci oblaukem
podhnut(^, dlauhé, kopinalt*. nilkožlabonité, králkohro-
té a znamenité tím, že z krajw pausté)/ wlákna dlauhá,

bílá nebo plaw žlutá, dol wisící, tuhá, zkrauccná; z

prosledka mezi listím wyniká stopka i— 6' wysoká,
pímá, pílatowil rozwétwcná, nesaucí kwétv písedawé,
krásné, bílé, weliké. — Preb)'w s pedešlau. \,

Wlákna 8 listúw le oddclující jsaii lútkau na tkaniny a lehCi

prowazy.

)'. agmvowifd. Y. acoulis //. li. ct Kunth. .Tmnfni
podobá se a^jané; kmen wclmi krátký; lisiv kopinato-
meowité, po kraji obsázcnd kolci na dwd klnnymi

;

okwétí lupeniw podlinuiých. — Hojná ncdiilt-ko Kara-
kasu a Kumany w Kolumbií.'^.

Ulákna listowá <.li/»l Ut.'' so hodí na wCci, pro kt^rc pc-
il* Vlý rod je«t znumeni

ŽlUTOKAP. XANTnORUOEA. (sBLBIIAH/.BArM.

OkwCtí Cdílné, stálé: uSlAw wnitnícb poddutydí
ili wyblubcnýcb, sklimených. Tyinky ze dna okwo-
wého wyníklé , umící. Hlizna jednoduchá. Tubolka
dewnatá: pauzder I— íseniennycb.

l»cK tlustý, wysoký, fasto sochatý, nCkdy iádný. Listy pe-
dlauhé, auzké, árkowitodwojscné n^bo pMtroiboké, ncisinntnanj-
ft(, dole polupošwiwé. Z prnuterf nich wyniká stwol dlanliv, oblý,

na koBci ntssaucí kla.i Ht;liký, wálcowilý. Kwty
i

•

-, bilé,

drohoé, proiutcbaoú inuuh5itt{^li|iteqj[^«Lfctiowitiiui,,ii' ' "i i _^iiii^
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Z. slromowílíj, X. arhorea /»'. fírorvn. Pe stromo-
wilý, wysoký, wtcwnalý, pokný koš inajici; lUly dwoj-

seóné, nad prostedkem 3lirarié a naped prauliaté,

dlauhé, šliUlé, nadwislé; slwol solwa zdlí klasq pedlau-
héhu ; listeny a kwéiy lysé. —r iN i Mowéin Ilollandu. "H-

ZI« paS praští s« pryskyice iliitá, now(\ho\\nnil»ka\í ili ha\n-

ni/finijaknu iiazwuná. Nejwce jí plicliází z o«"i<lolpjsílio dílu pa w
písku wáznaucítiD. N:i tiKwéin lÍDUatidu a liulii w\clioJn{ |ioteliiijí

lékarowé anglití ji proti lieiiterii, jakož i w neiiiocecit lirudadii.

Z. nlzkij. X. hastjlc Smi/U. X. resinosa Pers. Peh
pekrálký ; listy dwojsené ; stwol pedlauliý, (18 — 20)
a mnohem delší klasu I'// dlauheho ; listeny a ušty

okwowé wnšné na konci plsnalé. — !Na Nowéui
Jlollandu. "1^ .

Ten ro dáwá, jak se /.dá, jeSt wíce pryskyice s pedešUu
\Ve wsein se srowqáwajÍ9(.

ád 221,

PALMY. PALMÁR.

Okwtí prosté, složené ze 2 preslénkw slída-

wych, 3iseln}'ch : lu()cny \vni'šnélío peslenu asto men-
ší a jakoby kalich pedslavvujíci, wniíního prosté nebo
srostlé, korun pqdobné. Tyinkv na teri podplod-
ním nebo nejdoleji z okwolí wynikU*, obyejné jich (i,

ped lupeny okwowé poslawené, poi^ídku wíce nebo
toliko 3; nitky prosté nebo jednobratré; prašníky i|

wnit pukající. Wajcník složený ze 3 worekw od-

dlených anebo srostlých a pak 3pauzdrý, poídku 2

—

Ipauzdrý: pauzdra obyejn Uvajená: wajeka pímá,
nlek oo pauzder wajcníkowých, obyejn srostlých;

bliznj' jednoduché, srostlé neb oddéleaé. Bobule nebo
pockowice 3pauzdríi, ídko 2 — Ipauzdrá, nebo plod ze

o bobul anebo peckowic Ipauzdrých složený. Semen
obyejn co pauzder, bílku welikého, twrdého. Kel w
obzvvláštní duljn bílku na áa^, na echalcc nebo po stra-

n semena utnístná, rowná, homolowitá nebo wálcowi-

tá ; konec koínkowý k obwodu semenowému sméujíci.
Koen inrcasatý ; kmen vválc()wit_v, asto vY^soko nad zemi se

wypinající a obyejnS nejjednodušší, DÉkdy zlvrácený ; nejrfdeji nej-

kratií; ostatky listow^ini šupinatý', kruhowany anebo hradawifnatí,

anohrž \ koicatý. Listy na konci kinenowéin nahlautené na zpsoS
(liorjiolu nebo rže, rfdko obdáltié a stídawé, obyCejnS peweliké,
wystediw dlanit nebo peene seCné nebo tržené, w oku násobe-
né ; dulejsek apíkowý pošewnatý, asto rozsýpající se w sí wlá-
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knatao. KwSty obojakt^i jednodomé, Hdko mnolionianielné, prawi-

delnét na klasech wEtewnatjcIi, dtižnat^rU, (palicecli wEtwnatjcIi),

obklícnýcli tauleiii 1— mnoliodílnýiu a obzwláštnínii listeny opa?
teD5cli.

Nyní znají asi 200 roduw, jenž wSecky pináležejí liorkénm

pásmu; toliko 40 se jicli naciiúzí kroiii obratníkw, a ty jsaii po-
nejwíce nízké a kriató. Na wýchudní polokauli jsaii až k 43—440
I. s. a až k 34" 2. j. ; w A'"*-*'""*"^ jsau oLiiu-zeny 3tí" 5. s. a 35"

i. '}. Ano i w liorkúin pájiini jsaii po rozlir-nýrii zeiii díletli nestejnu

rozlosowánj ; co jicli w jižné Aníerice jest (*/«), piosobiije si jižná

A^ie i 8 pfínáležitýini ostrowy toliko 31 rody, Afrika 12, Nowý Holr
land u Ostrowy jiliomorské 7. Nkti-ré jich sestawují husté lesy,

jiné o samot rostau. Co do mÍ2>ta též jsau rozddoé: nkteré se

daí toliko ná oížináili pomorskycli, jiné w liauKce pralesiiw, jiná

konernS na stepech. Nkteré liujf na znamenitých wýSkácii nad nior

em ÍS-r9 tisíc stewíciiw na Kordiler h). Wzezcní jejich wiibec

jest wel>-lino, a w tnm olili^du jmenowaly se knžnami rostlin, kte-

réhož jména ale nezaslulnijí, múli se ohled na skro^v'nau ústrojnost

a drohnost kwtuw. Za tu mnohé nesau ohrDmné jich ii^nužstwí, a
owoce alespoK ddem nárumnu weliké Palmy jsau pro ol>ywatele

borkýcli |)ásem nesmírného prospScIiu -, miliony jich dohýwají z nich

potrawn, nápoj, ohydlí, anohrž i odw- Bytnost nSkterVcIi národvy
záleží w mnohých krajinách na jediné palm, jako r. p, kokosník oa
Ostrowrch jiiiomorských a indských, DíeK Skrobnatý mnohýrli pa-
lem poskytuje mauku a ságo; paznuŠky a brosky jsau chutné palmo-
wé zelí ; owoce chutné nebo jádra jsau lilawní potrawau innohVch

plem''0, anebo poskytují olej na jídla, k pált-ní a léení. Šíáwa %
ploduw anebo ze kmenuw dáwá wíno palmowé ; we kmenu nt^kte-

rýcii mnoho jest cukru; ze kmenu a listí jinjirh dobýwá se wusk.
Kmeny slauží ku stawní pfíbytkw a Clundw, lišiti ku krytí doiiu°iw

;

ifáwy •wraikujicí nebo pryskyMné nkterých plodw w lúkarslwí,

Rozdliijf se na patero podadí:

íj DVMOJriTh:. Kel w etlialoc bílku. Peckowíce,

V PnSTÁKOlVlTÉ. Kel w bílku poboní. Holulo.

Z) SÁGOJPNiKOfriTÉ. Kel w bliku poboní.
Pcckowice.

\) KOKOSmKOmTÉ. Kel wc zpodin' bílku.

Pcckowice.

ó; AHEKOniT, Kel we rpodinu bílku. Uobulo.

Podadí 1.

DÚMOimÉ. UVPIIAECSEAE.

D'MA. Hypiiarna.

Kwty dwaudomd s nedokonalými taulcí. Kwly
wysícdiwé na jclinrdácli podepené listeny a swazky
chlupúw, 2ade Udílnd. Tyinek G. Wajcnik 'ipaui-
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drý: bli/.ny 3, l*ccko\vIce obyejn Isemenná
; pecka

kožowiiíii nahoe [nnlcliodná. liilek dutý, stejný.

D' obecná. W. crinita Gacrl. l. 82. Cuciera ihcbaica
DtlUc acíT. i. I. /: K 2. Diet. se. nal. alt. 2. t. 28. 29.

Phoenix daclylifera Duhám. nov. i. t, I—3. Cuciophora
Theoplir. Kmen 50' wysoký a wyšší, 3' w obwodu, opa-
Iený wsude nízkými kruby, totiž šrámy po opada-
lých hstech, na konci rozdlený na dw wlwe zpone-
núhla tikrát nebo tyrykrát ješt rozsocliané ; každý
konár ukonen chocholem z lisiw 24 —^30 wéjírowitýfb,

až do póla dlanilosenýcb, G' dlauliýcb, 3' širokých, s

laloky na dél násobenými, dole nili opatenými, jížlo

ped wyrašením byly srostly ; apik polooblý, o polo-

wioku kratší listu, dlající pošvvu okolo kmenu ; kwÍMv
liroznné na palici, rozdlené po dél na [vvétwe zdélí

prstu ; taul. zaobalující mladistwau palici^ po stran na

dél se rozšiuje, když kwty se rozwíjejí ; každý hro-
zen opaten listeny stídanými, hustými, stechovvitými,

rozposiawené na dvvojnásobný záwit; kwty ojedinlé
mezi listeny, jejichž mezery wyplnny choniáky hedwáb-
nými ; okvvti (idílné : ušty 3 wnšné užší a pipewnne
na nožku podporující, ušty 3 wnitní tlustší a trochu
uiší ; tyinky dole spojené, kratší než okwtí ; waje-
niky 3, jichž obyejn 2 pometáwají; peckowice wejco-
wiiá, zuící hrušky, powleená slupkau tenkau, pod níž

dužnina žlutá co med sladká, koenná, naplnná wlákny,

jež ku wnilku se zmnožují, takže dlají jakoby sko-

ápku, \v níž semeno, jehož jádro weliké, rohowité, b-
lawé, na echalce znamenané prohlubinau, %v níž kel

ponoen. — W hoením Kj^yptu ili Saldu. 5 •

Palma ta pro krajiau, kdežto na iiiDozé roste, obzvlášt pro

pustinu, jest núrainnélio užitku, protože nejsaiic jí zastínnu zstá-
walal)y neuurodnau. Mnolié rody kapinicowé w jejím stínu nalézají pií-

ležitélio místa ke zrostu a rozplemefíowání se. Kmen dúmowý jako
prstákowý sestáwá ze wláken dóluýcii a rownobžnýcli, již ale hus -

M a silnjší. Štípají je na baly a prkna; wlákno jejicli erné a nif-

zery žluté. Z listí dlají roliože, pytly a koše, welmi pohodlné a

wibec užitené. Dužnina plodowá se jí, akoli mnohými wlákny pro-

tažená. Pinášejí owoce u welikém množstwí do Kahira, kdežto

wrlmi lacino; dti je rády jedí, protože chutná jako perník. Dlají
z nich zpareninu, sorbet, jako z koene lekoiCného nebo swatojan-

ského chleba. Owoce nezralé obsahuje šíáwu co wodu cistau ; jádro

uzrálé jest welmi twrdo, takže z nho saustruhují lánky na ržen-
ce. Z owoce dobýwají též klejopryskyici žlutawau, jako myrha za=

páchající a hokau, bddliuin eijijptskc nazwanau, již ale od sicilského

a arabského ili prawého rozezuawati slušno.



1611

"'' DrPNÍK. LODOICEA. BACKENPALME.

Kwty dwaiidomé. KwPty satnt uzpoádané na jc-

hn^Hlách wálfowitýcii a /ustené listeny slccliowitymi,

na konci ri;i dwi' klanými. Okwií Gdíln^ : ušláw ár-
kowit)cli. Tyinek 2i—3G. Kwí'ly samicí též na jehn>
dárh doliroinady dlajícícl) palici pewtewnaíau ; okwtí
o G— 1 lupenech wejilýcli; lilizny 3— \, sedawé, ostré.

Peckowice pewcliká, wláknalá, 2-, nkdy 3— 4laloon.

D. sfšeis/ii/. L. Sccliellarum LahilL aun. nins. O /.

13. Borassus Sonncr. it. nov. icum. t. 3— 7. Palma ta

zwýší 45— óO' ; kmen pímý, wláknatý, po celé délce

7,namenaný šrámy po dosplých a opadalých listech ;

listy wjírowiié, iJO' dlauhé, 10—12' široké, wejité, do.

le wykrojené, po obwodu nestejné rozdlené; apíky
trnaté, 1— S' dianhé; kwty wycházejí z taulcw o n-
kolika ZHtulkách podlauhlých, ostrých; palice latowitá,

6* dtauhú, nesaucí na konci wtwí celé chomáe kw-
•lúw, z nicliA pak roste peckowice na sícwíc tlustá, ru-

binau pewnau a wláknalan odný ; obsahuje 3 pecky,

jichi ale ohvocjn toliko 2 zrají, ježto jsau wcjcowilé,

písmaknuté a nahoire na 2 hrl)oly ro/dlené, mezi ni'

ma díra, z níž wyniká kel; pecka naplnná šawau rídkau
bílaU) hokau, ne[)í'íjcmn chutnající, která zráním se

sráží na stnu wnilíní (O hmota pewná, bílá, n)astná a

nowalný pokrm dáwá; kwty sanící jsau na jehn-
tiách nemnohých, 2'/í' dlauhých, 3— i" tlustých, odné
šupinami, za nichžto každau 3— 'lO drobných kwlinv o
l\ — 3G tyinkách. — Na Ostrowech scšelských, odkud
na Francii oslrow se penesl, kdežto dobe se daí. 5*

KiiK^n iiiú na powriliii iliíw( pretwnl:, u wnití- ah; nnplní^n

"lukny iii{;kk5ii. Každý strom npso asi 20— 30 orecliriw, jenž wylilí-

, -jí, jakoby zp (Jwan hýly srostly, nalioe mají lilulioký wrul) n dw
zaknlatlú haule, {.finx twarn jsaii oltzwlá.^tnflio ; oliyrojn w
délce mají 8", ^ Ufce D", w tlaiišfrc fi", jsaii tak l'/j' dlaiiiié, a 'JO

liber tu/ké. Crni; jsan, jakoby lila/.cné, žluli; |)raiilio\\aiió, twrd.š/

oretiiri kcikosowýili. Obsahuji liii!<p<-ninit bJluii, proswitaw.ui, il>ntn»ii,

rzo kysající a smradnaiící ; zráním hmota ta /pononálila proinrnjo
• w jádro co roli twrdí. Slaniti k dlání nádobí, ktrré na m<stA

/>>ánii má b5ti, ty zíistanau celt-, toliko na konci jsau wywrlány a
wyhliibeny ; býwajíí s 6— b pint. Do pol.i rozízotité potebují to
co mísy, talíe a j., jei liifdají plavkci, protože se nerozbíjejf.

Jsance twrdy dají se rVti a prkn liladitl. Zralá jádra X^i w lúka)*-

stwf iižfwají, a p^i^ílají jim obzwláiStt: moc proti w^elik>mu jedn. Je-
likož na ()strowe<|i maldiwsk^i-ii palma ta neroste, anobrž owoce jejf

na behy wywrhiijt;, j^au welmi wzácný a král tutjsí po<l ztrátou
hrdla zbírati je zapowídá, protožf je sám za <lrahý pmíz pro-
'liwá nplio darem dáwá. Též b<lw;ijí wvwrhowány na poiiiof jižné a

západní žawské a sumaterské a pinášejí se od diwoclM'iw rin niCst

I
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pístawnírli ; podlé welíkosti za kus se platí 60—150 dolarw. In-

dowé a íané weliiii si jich wíiží, Ewropané ale nic. Moc jedo-

Iiubná leží we skoápce a jádru ; to s wodati na kainenS rozetrené,

pijí bu pro seije, bud" s korálem, slonowau kostí a jelením ro-

hem VV puškách že skoápky udolaných chowají siri|>inang, zpsob
betely z wápna, tabáku a jiných wrí udlaný, anebo pijí z pohá-
rw z ní wyrobenýh, w tom iníúní, že už tím ped wšelikým jedem
jsau bezpeCni.

Listy netoliko slauží ku krytí príbytkw, anobrž i ku wysta-

wSní jich. Ze 100 listw možná celý píbytek udlati, t. stny wywé-
sti, stechu pikryti, píCky udlati, anobrž i dwée a okna shoto-

witi Na Praslínu ostrowu nejwtší díl domfi tak jest zrobcn. Z
chlupw listowNch dlají madrace, podušky. Žebra liatowá slauží k

dlání cliwošat, košw ; listy mladé usušené, roztrhané na dél a

spletené jsau látkau na klol>nuky, jakowé mužští a ženské na Praslí-

nu wbec nosí.

WÝVVBAtNICE. TalIÉRA. BrbCHPALMB.

Kwty obojaké, mnohými nedokonalými taulci

zastené, sedawé. Okwtí Glupenné, dwojadé. Tyi-
nek 6, dole srostlých. Wajeník o 3 worekách, krát-

konlených. Peekowice 3, Isemenné. Jádro bílku stej-

norodého.
}V. obecná. T. sylvestris Blum. T. Corypha Lon-

larus sylvestris Riimph \. t. 11. Díwí jako kokosníku,
hndjší wšak, twrdší ; de wyschlý, maukowitý, twrdsí

a wláknaljší nežli ságowníka ; pokud nízká, nese apíky
o — 6' dlauhé, co prst tlusté, pítrojhrané, na wrchu
žlabowité a po kraji pilowané, dosplého stromu ale

jsau 14— 16' dlauhé, co prostední rameno tlusté, na

hci skoro ploché a po krajích trny ostrými, iwrdý-
nii, ernými, krátkými, zpálenými ozbrojené ; každý
nese list okrauhlý, wéjíowiiý, 6— 7' w prmru dlauhý;

mnohoklaný : úkrojiiw nestejn rozklaných na 3— 4 ástky,
3*/?' dlauhých, u prosted žilau pewnau opatených,
úkroje mladších stromw máji po kraji dlauhé wlákno,
jež zponenáhla oddluje se, wlsí a mizí

;
pokud palma

roste, nedáwá owoce, dospwši ale a ztratiwsi weliké

množstwí apíkw, wypaušií z prostedku na konci
kmene palici 4' wysokau, pímau, rozdlenau asi na 6

wtwí, které nesau hrozny pímé, tuhé, srstnaté, na

nichž pak plody wisí kulovvaié, z popelawa zelené, na

echalce tmawau jarnkau znamenané, wn dužninau
lenkau, snndno hnijící powleené; semeno kulowaté,

twrdé, zwící kulky runiné, jenž we skoápce tenké a

dewnaté má jádro bílé, twrdé. — Na Záw, Madue, Ti-

moru a Celebesu. 5 •
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Z listf (Ilají pjMy, robožp, odw a plarlify. §f/lwa z lisíii

potebují k dáwení, když snudli jedovaté rjt<y, raky anebo iiaut>y.

iitý^ kn«'nowé žw^kané stawf bcliawku. Z té palmy také doh)wao
jí neuiDuho si^a a wína.

MaUKEN. GrlMiCLMA.

KivMy jedtiotlomé na spolené palici, srdawé, li'

stenalo, dwojnásol)n}'m laulccni zastené. Okwlí na se-

slcro lilnné : Wnilní ozul)e, wnésný nejmenší. Tyinek
G. Wajecník .<pau/dr} ; nlka nejkratií, nepatrn na

Iré klaná. Pcckowicc Isemcnná; pecka na konci odrá i

bílek stejnorodý.

Aí. ohfcná. Cm. speciosa Mart. pním. /. Gí). (!7. Parl-

pou, Pirijao, Chonto, Garliipaes. Kmen 80— 90' wysoký,
6—8" llusty, k/^uhatý a nejtrnaijsí ; listy 6— 7' dlauhó,
rownowázné, peren, o óO— 60 lístcích, 1'// dlauhýelii

auzkých, kadeíavN ycli, jakož i rapík trnatých : palice h','

dlaiihá, wletvnaiá : složená ze klasw; kwly žlutaw
bílé; okwlí samici wnilíní tikrál delší wnšnho; pec-
kowice žlutá, s dužninau maukowitau wyschlau, erwe-
naw žlutali. — W liuozdech Ameriky jižné.

Skoro celý rok owocp nese, kteí!: waené nel)o pePené náleží
k obyCejné potrjwti ; nu jpdné paliri tetias 2— 800 peckowic, pro-
tož diwoiliow*^ palinn tu jako uianiliot a kukuiici wSude okolo cliySf

•ázojf. Z porannélio hiiienn prV^t/ se átáwa, ježto kwašuíia mu«
iií se vs kapaniao Ktiktaa. Z trokiw dlají litibj a hroty.

HArŽEN. Desmoncis.

Palice jednodomc', dwojnásohnym laulcem opate-
né, huty scdawé; sami i : okwlí Glupenn, dwojadé;
t)infk k). Kuly samiCi : okwtí dwojad, baíikowilé;

wajenik o 3 pauzdráeli a bliznách. l'eckowice Iscmcnr
ná, pecka s dranii liwézdowii rozposlawcnými { bileki

alejnorodý, kel w díe na ecbalce.
//. innoho()ii(\. 1). polyacantbus MnrL palm. (. flM.

Alitara. Kmen lenký opírá se o jiné ke a strí)nn', sko-
ro pntil\, slab zkroucený, a tudy |)0 jmní rolanúcii

podobný, jež w Americe pcdslawujc ; listy na konci

kmene skoro rozewcn, '6—i' dlaubé, na konci opa*
li-enó bákonia, jimaž se rachyrují na jiných rosllí-

rjáeb : pei^en lísikami kopinalymi, jichž oojenl zakrní^-

!•. niowité, prxlliiiuié ; apiky na r.pátek irnaté ; zátulkv

vvnitiií wclnii Irnaté ; palice í)jediiiU, wtewnat, na
pili dlntiliá ; kwctv /.hitawé bílé; peckowice zwicí malé-
li«> liraelui. úcrwen

j
pecka corné. — W pralesech bra-

kilskýcli. 5.
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Podadí 2. «*áfe i

PnSTAKOWITÉ. PHOENICEAE.

ŽUMARA. GlIAMAEBOPS. ZWBRGPALMB.

Kwty mnohomanželné, dwojdomé, listcnalé, s lau-

lein (Iwojnásobnýin, kožowitym. Okwr'lí sedawó, dwoj-

adé : wnšné Sdílné, wnilní 3Iupcnné. Tyinek 6— í).

Wajedník o 3 worekách a 3 bliznách šídlowitých. Bo-

bule 3, Iseiiienné; bílek wyhryzený.
Z. eivropskd. C» humilis Lín. Lam. t. 900./*. 1. Bol.

mag* t. 2152. Plioenix l)umilis Cav.ic.l. ^lló. Chaniae-

riphcs Mat. iVeL 69. Rostaucí w Berbersku a Hispanii

má kmen sotwa 4—5' wysoký, w Itálii ješt nižší, za-

hradní lá— 20", ó— 6" w prmru tlustý, pímý, nejjed-

nodušší, hnédý, dole se šrámy hlubokými, do kruhu
rozpostavvenými, nahoe se šupinami Sííhelnými, sle-
chovvitými, propletenými wláknowím mnohým, tlustým,

náryšawým, jež ostatky listw coron padajících; na

konci swazek 30—iO listw wjíowitýcli, hluboce dlani-

lých, rasnalých : lalokw 12— ló, auzkých, meowitých,
kýlatých, ostrých, podélmo žilnatých, lysých nebo pí-
pýiiých, siwých ; apíky tlusté, hladké, ploché, po kra-

ji bitké, trny silnými, krátkými ozbrojené; lauly r

úžlabíka apíkw wyniklé, G -8" dlauhé, smáknuté, po

kýlu pukající a wypauštjící latu ili palici co dlah dlau-

hau, tlustau. smaknulau, jednoduchau, pikrytau kvvty

sedawými, žlutawými ; bobule zakulatlé, dole pítroj-

booaé, ernohndé, s dužninau wláknatau, haubowatau,
písuchau ; semeno zakulatlé. — VV Africe sewerné,

Hispanii, Sicílii, i jinde w Ewrop jižné se sází. 5*
Jest to jediná ewropská palma. Dlají z n( 'JiwosCata, kose,

prowaiy. Na koeau jest hmota l)ílá, korkowitá, sladká, na I" tlu-

stá, itížto jakož i mladistwé paíaušky a nezralé laty se jedí. Owoce
její medosladké jedí Arabowé, akoli asní tak dobré jako datle.

Sabal. Sabal.

Kwty obojaké. Palice a její wtwe nsdokona-
lýtni 'a roztraušenými taulci opatené. Kwty sedawé.
Okwtí 2adé ; ada wnšná srostlolupenná, zwonkowitá,

3zubá, ada wnitní 3lupenná. Tyinek G prostých.

Wajeník 3pauzdrý. nlky 3, srostlé ; blizny jedno-
duché. Bobule 3—, pometáníra Isemenná. Bílek ccli-

stwý, stejný.
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5". bezbranný. S. Palmello huddiií. Chamaerop^
Palnietto Muhx. Kmen stroniowiiy. liapíky jednoho
stromu, solwa \v kmen wzehnalého, jsau prímoodslál^,
8' dlaulié, dole rozšíené, Súhelné, na zádech nadduté,

na wrchu mlce podduté, po krajích bitké, skoro ro-

hové, divve hniotau wláknatau brwilé a na libetu s

cldiipy dolu patícími, pak lysé; konec apíku pro-
Hlaužený w jazýek íjúhelný ; hsly okraiihlovvéjíoivité,

až do prostedka skoro rozklané asi na óO lalokuw,

dole násobenVch, na konci plochých, 4'// dlauhých,

auzco árkowiiých, až do prosted rozdlených na la-

loky 3 wehni zakoníte. — Na pomorí w Karoline«

Florid a na Kub. 5 •

D(wí |)otrftjiij( Du koly w lodífDÚdj ; z listí pletau klobauky
k'liké, wt-liiii (rwauliwé.

P.HTÁK, Phoenix. Dattelpalme.

Kwly dwaudomtj, jednoduchým tuulccm zastené,
sedawé. Okwlí dwojiadé : ada wntiná 3zubá, wnilní
3luppnná. Tyinek G. VVajeník o 3 worccích a lo-

likÝh bliznáh húkowitých. Bobule 3, Iscuienné. Bí-

lek silkowaný.

P. ob(cni). I', daclyliíera hin. Blah. t, 202. Diisseld.

n. t. 2 i. Diet. se. unf/atl. 2. t. Í2ó. 2G. Palma Tlicophr.

Mil. Háj. 59. — Icl. 09. Palma ta dospíwá wýšky
60' i wíce ; kmen pímý, rowný, nejjednodušší, obzwlá-
šlé nahoe, a zmládí odný šupinami lltislými 1. dolejšky

stálými "rapíkrnv. Kmen nepodnáší se leda po 4— 5 le-

tech, a2 do toho asu wvpaušií tí)liko lisly z welikho
brosku, cibuli podobného, zakulatlého, coron se ob-
notvujicího a zwišujícího i wíce listu wydáwajícího

;

brosk len, dospw náležité welikosli, zponenáhla nad
zemí se prodlužuje, akoli na poátku pauze složen ze

apiku starých, piblížených. An coronC padá as a-
píku a po sob iupitíy zústawujc, kmen nabýwá \v3'šky.

Kmen dosplý p.ik wyhlíží jako slaup, na jehož konci

obšírný koš z líslTtw wulmi dlauhých, na zpsob oblau-

kíiw dolu \visut)rh; každý list zdélí 10 — 12') pereny a

složený z lisfkúw stídawých, auzkých, kopínatých, po-
dlmo násobcnýcli, sedících na n|)iku smáknutém, do-
le rozšíeném; h^tkv na apíku dolejší kratší, Iroovviié,

ostré. Z úžlabíka list wyniknjí t:iuly na \' dlaidié,

na piíf široké, z jednoho kusu složené, po straná< h pí-
smaknuti', wné pýlrite, wclmi obšírné, po sirao na dél

201
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se otwírajíci ; lata složená / weliklio tnno/sl»*í wiwi
píjednoduchych, smáknutých, píelni.st}'cli, klikatydí,

posázeních welikým innozslwim kulw diobo}'ch, sc-

dawých. Kwety samí na ohzwliiiitníin strom se na-
cházející jsau welmi husté a smésinané, bílé, trochu
menší konvvalinkowých, o (i tyinkách s prasniky 2pauz-
dr}'mi, í>í|io\vUýtni u prosted s wajeníkenj zakrnlým ;

kwl tch jest asi 8—16,000, když lata scstáwá z 200
prutw, a na každém prutu 40 — 80 kwlinv, w cele

ztíží 1 lihry. ^a zaátku bezna puká taul samici a lata

se wywaluje wen posázená zrny jako pe|) welikými;

každé to zrno ili paup pak rozwíjí se w kwt zelena-

wý, o 6 tyinkách bez prašníkw i jest jich asi *2400,

nacházili se na 30 prutiiw Intowých po 30 kwlech,
jichž ale wellky díl opadá, takže obyejn zbýwá
asi 20G plodw. Na diwokých stromech ponej-

wícc z jednoho kwtu pochodí 3 datle, na domácích
ale jenom 1, jelikož 3 zakrnjí. W dubnu žlutnau a

jsau chuti hoké ; w kvvtnu zwící wišní a zelenawé ; w
erwnu welikosti oliwek a ])ecka twrdne ; w lipnu do-

rostly, dužnina zmkla, tuhne ješt a hokne; w srpnu

dozrály, obzwlášt když wanau horauci wtrowé, kte-

rých obywatelé sob žádají, akoli jejich zdiawí

škodí. To zrání ale spíše jest hniliení, protože poá-
tek swj bére od jednoho místa a neproniká najed-

nán celau podstatu. Datle jsau zdélí IV?", zllauští '/V,

wálcowilé, na obojím konci zakulacené a okwtím stá-

lým, 3'" širokým podepené} lata samicí pak nese weli-

lié množstvví (200) owoce rozpoádaného w hrozny hu-

sté, oduislé, welmi dlauhé; dále jest wajcné, oliwkám po
twaru podobné, wtší ale, erwenawé, pod slupkau mající

dužninu hustnu lahodnau, a semeno petwrdé rohowité.

— Na písinách wlhaunkých w sewerné polowioi Afriky,

obzwlášt w koninách, Biledulgerid ili krajina datlowá

nazwaných. Též se nachází w Lewantu. Tu i ta?n dlá
lesy a trwá déle jiných slromúw, W Ewrop jižné se

sází. 5*
W jeho wlasti také se sází, a tíiij asi 20— 25 odrodkw se

zplodilo, lišícírli se twarein, welikosti a rlmtí. Owoce jeho slowe

tiíi/<? ili dnktijle. Roziiinožují se ale semenem, kteréž na jae sázejí

;

obyCejnS ale odnožemi z koene nebo ližlabítka listowélio.wypuCelými.

K tomu náleží míti pole, jež se uifiže poléwati a chrániti ped
aiipekem sluneíinvnt, pokud odnože se neujaly. Ten poslední zpsob
jest mnohem spšnjší, protože stromy tak nabyté už p'j 5—6 leteoli

owoce nesau. Jest ale i tím wyhodnejží, protože toliko palmy samií
se rozmnožují, které jedno owoce nesau. Staí míti nukolik sam-
tíi h strominv, ježto opodál wsazené moliau celý les prstákowý zurod-
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niti. K toinii cíli potíebnjí ještf; jiného prostredkil. Když kwety
sainí tak dnioko se rozwily, že zafínají vsyniršfowati pel, iiíznaii
se a powvsí se na stroiny sainifí. To aiiiiiyslnú zurodowánf bylo již
w nejdawnjsíli asedi známo ; Tlieofrast, Pliniiis a Kladins o nm s«
zmiíiiiji. Pi tom jpStS to zoainenito, že kwty samCÍ moliatt se ce-
lý rok iliowati, a že jejidi pel nepo/.liýsvá za ten tas plodislwosCi.
Na konci února tJiily samCÍ, jeSte zawcné, se rozFfznati a laty se.

wyjmaii, na nlHiž kwCty jeSt nerozwity
; pak nríznaii 2 praiitky do-

iirouiady sošku dlajfcí, a sdíowají až na píští l)ezeo, w kterémžto
ase taiily samicí tlaCeny j.<auce šustí anel>o liwízdají. Pak se po-
otfwraii a pruty samfí zastr.í; kdyby fauly tuze dlaulio zstaly ote-
vené, odleltilby pel tuze rydíle. Pi wojenském wtržení do Zemí;
wysekají nepátelé nejdíwe sauiCí stromy, protože jidi málo.

Každý prsták samií w nejlepším wkn mže dáti roPnC 10—
J2 íat po 20—25 librádi. Nejlepší owoce má dužninu fuliau a žlu-
tawau. Datle swíží mají dui a wni wýl>ornau; jsau sladké, zdra-
wé, sjté a nepotebují dalsíiio piprawowání. Pi sbírce rozeznáwají
troje stupnc zralosti

; prwní obsahuje takowé, ježto (oliko na konci
zralé, drulié do póla, a tetí do konce. Jelikož nedozralé we 3 dneCh
dozráwajf a pak padají, také se ^e8ají, aby spadnutím sobfí neuško-
dily. Aby došly, rozlirnau se po roliožídi na slunce; Itéž na niti

nawIeCené se suší. Tak pak dlaidio se drží. Které kupectwím
k n.^m picliázejí z Krypta a Sýrie, jsau dílem na saiuém stiom
nsdilé.

Obywatelé wlaslí ejfenýdi na sbírku datlí a jejich aiirodu ce-
kají, jako my na žne obilní. Protož na opatrowání •tromúw ti-di we-
líkau liedliwost wynakládují.

esání datlí jest welnii obtížno. Kmen vrelmi totiž wysok,
hladek, dotti tlust, wšedi wtwí prost ; k touiu piirliázejí ještu líst-

ky na apíricli dolejší trnowité, mohaucí nebezpefnC poranili. Ara-
bowé, aby na vrrciiol prstáku se dostali, užíwají prostedku weliuije-
drioduiiiélio, jehož iižíwání usnadfíuje se cwiCením. l'rowaz*-ui totiž. oi>

klírí kmen a do kruhu dost obšírného jej swá/í ; do tolio oka wle/šo
umístí je pod paží : nyní pitlaCícc se nohama ztuba na kmen, rukama
prowaz |)owyhodí na kmen a nyní celým teleiu po.sun.iu »« za pro-
wazrm ; to opakujíce zponenáhla Mys|díliají se až nahoru. Obyejn
owoce na 2—3krát se sCesá Cesák lined s .sebau bére koš, aby do
nlio mohl položiti na^eaané owo<'e a prottaz, po nmž je dol s\n\m

tlí. 8 nízkých itfomw stásají se na rozprostenau loktuši.

Datle swíží poskytují obywatelui liorké Asie a Afriky pokrm
welmi zdrawý, nepotebují) í žádnélio pisirojehí. Arabowé wylaup-
nuwšc pecky u oasypawše jich do nádoby s dnem prowrtaným, tlaríce,

doltýwají wýbofný syrnp, jejž /iin/cm Jfitlounjm zowau. W nkterýcll
krajinádi jej potebnii na mffito másla na jídla rýžowá ; též slauží

na jídla maufná a koláfe. Co zbýwá po wjtlaí^eoí Mli rmut, slauží

potrawau rbudým. Itobáfowé též do lolio nyrupu naklátlají datle u

welikýcli oádobádi, lakže celý rok mají rerstwé. ^a starodáMon
LwaŠením datlí we wori dobýwali i\n\*(ih wína, jakowé po dnes
t^mlže zpsobem w Analolií dlají, z nrliož pálením doatáwají ko-

íalku, kteráž okoenná po welikém dílu Aralue ráda se pije. Ara-

bowé též dlají maukn datlowau, usuším^c datle na slunci u roze-

ndewšn je. Jestli ta m.iuka ped wtbkosK powtrnan sn (brání,

niAže se mnobo let m porušená zadiowal). Míw!ij^ ji w pytlerli kože-
oýdi, a diijíce ji jísti, nawlht^í wodau. O ní jsau iiwt Arabowé w
pauMifch dlauhé cesty konajíce.

102*
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Suclié datle, ]akowé se do Ewropy zawiži-jf, tž?í jsau kii ztrh-

wení swížicb, a we wlustech toliko w íékastwí so potbuji. U nis

w tom ohledu pišly w nepaint.
Kmen nemá wlastnS kry a wsecek sestáwá z wlúken tliistýdi,

dewnatýdi, dnžoinau hauhowitau slab spojenxch, takže dosti snadno
S8 mohaii roztrhati

; protož díwí mže k stawní píbytkw se po-
trebowati, jukowé w onch krajinách se nalézají. De skládá se z

tlustšího swazku wláken. Wnitní díl mladého stromu inze se jí-

sti, starého ale toliko iiofejsek. Hmota ta jest bílá, autlá, dužnalá»

sladká a chutná, slowe mosek^ a mže se toliko jednau wyrtznauti,

protože strom pak ziiyne ; protož oliycejne béíe se z diwokých. Ze
kmenu dobywají také sok, wincm j)nhnowt)m nazwany. Tím ale strom
hyne, protož Arabowé wywolují k tomu bu stromy samCí anebo
samicí stáím neaurodné ; oklestí wšecko listí a nedaleko po<l urcliol-

kem kolem do kola obríznau kmen ; jiak je^t kolmo do hlaubky

udlají jízwu, pod níž umístí nádobu a pikryjí ji jakož i jízvsu li-

stím, aby sluncem newyschly. Sok ten jest sladký, co ndéko bílý,

brzo ale kysá, takže jej nelze déle 24 hodin udržeti. Listy u wodC
moené jsau hebké, takže z nich rozdílné náadí plésti se

mže, jako jsau roliože., kose, auborky, kabele, mošny, klobauky a

d, Zpodek apíku dáwá wlákna na prowazy a motauzy. Jádra prý

w nkterých krajinácli egyjitských warením zmklá slauží ku krmení
bowad. W ín se pálí na ulilf, z nhož dlají tuše ; we Španielích

dlají z nho prášek na zuby.

Strom ten tak užíteCnýt proslulý a od nejdáwnjších Pasw
známý, dáwá listy weliké a dlauhé, pnlmami nazwané, které jméno
pešlo w nowjšfch rasech na celý rád. W dáwoowkosti byly zna
menítn wítzosláwy. Hásníkowé je zaswtili rekm a wítzni. Též
byly podobenstwím lásky manželské, swatosti, úrodnosti a zachowá-
ní králowstew; konen palma wítzná dáwá se do rukau muedlní-
km, a nosí se o slawnosti nkterých swátkw wýronfch. K posled-

nínm cíli sázejí w Janowsku a w Prowincii wýcliodní ten strom a

zasílají jeho listy do celýcii Wlach, obzwlášt o Jma a Neapole,

jakož i do íioUandu pro židy. Jindá palmy draiié býwaly ;
co ale

zaali je nahrazowati jinými rostlinami, jako u nás wrbumi rozdílný-

mi, welmi w cen padly. Na tchto místech a jmenowit we Špa-
nielííh i owoce zralé nesau. W Persii roste i prsták diwoko na

slatinách w údolích, jest nízký, kiwý, rosí owoce drobné, twrdé

;

má ale delší list, jenž lépe se hodí na pletiwo.

P. jfiaukonosmj. P. farinifera Roxb. t. 1\ P. pusilla

Lour. Kmen 2stewíný, tlustý, nerowný ; listv 6ste-
wíné, bezbranné, sebnuté, peené: lístkuw dlaubvcli,

šídlowitýcb, násobenýcb, hladkých; kwly 2d()nié; taul

mnohodílný; pahce pímá, krátká, wrcholíkowiiá ; okwétí

nejkratší; kwéty samci: nitky žádné, prašníkw 6 po-
dlaublých, co okwíí dlauhých; kwty samicí: nlka
krátká, s bliznau jcdnoduchau: bobule wejcowitá, 4"

dlauhá, dužnatá, pewná, rohowi^á, na jedné stran bráz-

dau opatená, na druhé malým kraužkem (koínkem
kelowým). — W Indii wýchodní a na Koiníné, na mí-

stech skalnatých, podlé potokiiw.
We kmenu mnoho mauky, z níž se dlá ságo.
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PÁLICHA. CaRGOTA. DrKNNPaLMB.

Kwí-ty jcdnodoinó na spolené palici a zaslen
laulctn dokonalým, /, nkolika dílinv složeným. Kwly
samí: okwtí Gdilné. dwojadó; tyinek mnoho, le dna
okwSowlio Tvvniklyoli. Kwciy samic : okwélí jako sam-
ci; wajcník jednoduchý, .'{pauzdrý ; hlizny sedawd,
beznélené, sklimenc. liobule (ponieláním) 2semcnnH ;

semena na jedné sírane plochá, na druhé naddutá, n tu

po boku kel oesauci.

P. bezbranná. C urens Lín. Jacq. /ragm. 1. i 2.

f. I. Seguasler major Riimpk 1. /. H. Schunda pakti

llhecd. 1. t. 11. Kmen 40 — óO' wysoký, lluslý, takže

jej solwa dwa niuiowé obcmknauli mohau ; kúra šerá,

7. mládi wyschlými poiíwami odná, pak hladká a páliwá.

když |)0 wlhkém kmene nalioru se splihají ; listy na konci
/.psob chocholu dlající, husté, peweliké, dwakrát pe-

iené: lístky klínowité, úkosn uaté a lu jakoby tepe-
niié, nebo spíše wyhlodanéf u prosted mezi listím wy*
nika palice jedna nebo dw, složené ze swazku hruz-
nw jednoduchých (12— 18), dlauhých (4'), na nichž

kwcly cerwenawé, l" wcliké ro/.poslawené ; owoce zwí-

( i kabianw, husté sméstnané, díwe zelené, pak žluté a

konen erwenawé, po jedné stran erné; slupka
tenká; dužnina mkká, erwená a ostrá \v ústech pu*
sobi páleni silné; semena 2, jako rozpoliná kulka

riiiiiná, se skoápkau tnrdau, wné brázdaau, nejedlá,
— iNa pí.sinách Indie wýchodní. 5*

M«-7.i IÍ8(íiii nucliází Ke liiiiota liaubowitá, b(lú, z oíž ill.nji

Iraiid. kiiK-ii jest koraii na 'I y\\\c>i (lii^taii, (wnlati a Sernaii odn:
II wnil nacliází ae dt-Ti liaulio^^itý, mkký, z nSliož wyiiiyti se innie

ni;iuka. Na iiiladéiu jest lirosk, který iitekký, sladký, jedlý a rhutný
klowft zeli pntniowc. A^koli dríwí tžko se obdžláwá, nirinén(: po-
(el>nj( je na trámy, ratiSt, sipiJíti!, Iirofy, naliij^ky, násady a d.

Maukii dobýwají tuliko za asu nauze. Ze Stáwy palic doliýwají n»
CejloDu cuiir.

Kapubtu. Kuteape. Koiilpalme.

Kwety rúznopohiawé, na spolené palici fjednodo-
mé), zastiené taulcuí 2dílným, a ponoené w dulikácli

lislcnatých. Okwtí ulupenné. Tyinek 6. VVajeník 3»

pau/.drý ; bliznv 3 zástícdni. Bobule wláknalá, 7 r'nirn-

uá. Híl«'k wysekáwaný.
A', kartfbejská. E. caribaea Sprcng. Arcca lílcracea
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Jacq. ain. í. 170. — picl. 1. I. "^óó. Sloutu 1. 21'). Palma

ta wšech kaiybejskydí nejwjsší, jiílikož kmen joji wv-

píaá se do wýšky 100'
\ pošwy listowt? nejiesnji se (jI>-

jímajíce dlaji wrcholek kmene pldruliostewíný, ze-

lený ; listy peenohíebenowilcí, lysé ; zpod toho wrcliol-

ku pošewného wynikají tauly zelené, lesklé, které pada-

jí, kdy/> palice wzrostá ; bobule podluliovvaté, tupé, po-
nakiwetié, z modra nacUowé, iáwnale, solvva wláknaté,

zwíeí menší oliwkv ; dužnina wys) ehá a zstawuje po

sob krku krucliau, swraskalau ; semeno bladínké,

podluliowatt?, dole náostré, odné slupkau krucliau, ten-

kau, z hndá šerau, ponaerwenalau, bezdrau ; jádri»

chrupUwé , podluhowaté , nejtwrdší, \v brázd tésné

dutinu mající, — INa Ostrowech karybejskýcli. 5*
We wlasti wroliolek zelený wyrezáwují, jeliož wnilnf díl 2—

3" tlustý, stejný, blawý» složený z listw násobenýcii a sniístnu-

uých, co zeleninu na trlm prodúwají a Chaux pnlniisle nazýwajf. Ta
zelenina, asi jako artycoky cUiUnaitcí, jí se surowá á pepeni a solí

auebu na másle smažená.

K. brasilskd. . oleracea Mart. pal. t. 28 — 30.

Kmen 80—120', preštíhlý, zprohybaný, dole 8" tlustý,

nahoi'e nesaucí dwanáctero listw 12' dlauhých, ozdob-

ných, peenohrebenowitých, složených asi ze 100 su-

dek ili jarem listkw 2' dlauhých, solwa 1" širokých,

lysaunkých ; lata !•// dlauhá, wtwí jednoduchých, me-
tlowitých, hust porostlých kwty oerwenými, jejichž

ušty wnšné wejité, zaubkowané, kratší wnitních ; bo-

bule kulowaté jako kulky runiné, weliké, tmaw tlalo-

\vé, wyschlé. — W Brasilii pod rowníkem w lesech níz-

kých, wlhkýcb.

Mladý list wí^ený jedí a tiidyž palmu tu wšude okolo jiríliyt-

kuw sázejí.

K. jedtd, E. edulis Mart. palm. t. 31. Jocara Marc^.

I, 133. Kmen zwýší 80—100', dole ztlauští li"; na konci

10^20 listw peirynohebenowitých , složených asi z

80 jarem lístkúw IV/ dlauhých, V' širokých, na rubu
šupinatých; zpod listí wyniká nkolik lat iMa dlau-

hých, asi z 30 wStwí metlovvitých, nesaucích kwty íd-

ké, traawé erwené, jejichž ušly wni*ídé okrauhlé a

kratší wnitních; bobule z hndá zelené, wyschlé, zwicí

kulek ruoniných. —• W pralesech brasilských.

Brasiliané weluii rádi owoce její waiené jedí a caíth>j qazý-

wfají ; list^ii^ kryjí píbytky a dlají z qulio kaše.
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P<»(líuli \.

SACOirMKO ff IT. S ACUS A h I A I :.

GoMLT. Akenga. Weinpalme.

KwfMy jcdnodoiiK' na rozdílnýth palícccii, sedawé,
jednuduliviii lauleiii zasteno. Okwií Glupcnnó. dwoj-
adé. Tyinek 50— (íO

;
pra.šníky piclilawe*. Bli/.ny 3-

l'ecko\vice o 3 peckách, líílek stejný.

G. cukrodárnij. A. saccharilcra Labill, (íoiniiins

lliimpk 1. t, 13. Kmen óO— liO' wysoltý u nkdy tlu-

stý, lak/.e jej solwa dvva raužowé ()l)cinknauii moliau,

dole wiude irániy kruliowilýnii nerowný, nalioo od-
ný dolcjšky apíkúw dlaulio zsláwn jícími, obyejn
býwá mecliem a kapradíin porostlý, takže tch wlast-

ností nelze rozeznati ; na konci rozkládají se listy

I T)—20' dlaulic, tmaw zelené, ímž palma jest wzezení
smutného, ostatn jsau peené : lístky \' dlauhé, i"

široké, kopinalé, na konci zaubkowan, dole opatené
píwoskoma ? apíky bezbranné, rozšíené w poswy, po

kraji prodlaužené w sí ze dlauhých a erných wlá-

ken ; mezi listy dolejšími wynikú palice díwe zao-

balená laulem jednodílným, na mnoho rozdlená wlwí
3' dlauhých, dolu wisících, opét rozdlených, pokrytých
kwly samiími; pcckowicc kulowalé, ^hian. zwící mi*
Spulck, dužnalé, nu)draw zelentí, pak žlulaw hndé, o

3 peckách hranatých, na zádech nadutých, ko skoápkou
lenkau, dcwnatau, crnau ; každý strom míwá lat o-

wocných 3— j, jichž wiaká tžká, takže ji sotwa muž
odnésti muže; dužnina tch peckowic šáwnatá jest ná-

ramn ostrá, takže kže a pvskv otekau, ncrázné b(dí

a pátí; hljubji / kmene \v\nikaji palice samí, složené

/ 12— Ij wtwí wisutých, i' dlauhých, pokrytých kwéty
asi co polozralý žalud wclikých, prašnik naplnních 5 ím
siarjií strom, tím hlauhji ze kmenu wyniknji palice

samí; když 3— 4' nail zen)í wyilv, strom dosáhl ne|«

wliího stáí a neroní iláwy. —. W lesech Indie a Afri*

ky wý chod ní, 5 •

Tuto iciliiM r.asfiitiiijfl olixwláttí! }iiii^.no tvinnéy protoln z nf

skoro nic jinélio nežli nápoj wfnowilV, nii/uecr nazwanj-, »r. <lol)}w4«

:i to jiiirno>wi(t< z laty c.iitirf. Kdy 2 on t«(ly ro7.kw((/i, llnkati

Alopku 3 dai litilkau d<!wn;iii, aliy zkelinula a AíJwa k (oniu

por.-iticlianéiim dílu pritckalii. Pak )fi pod btaii uii/.naii, u pliwá-
*•'' n.i nfíj pytel /. kry ii "

' '>wjr!i anelio w«'likj iútiek
li iiiiIm>how|i, nl»y Sáwu pr; ili, ktrrjii ráno a ni wpfpr
£ Mcliu wyléwujf, takže mi ., >iroiiM.\v aa z:iá(ku možná dunC

I
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celý hrnec Sfáwy dostali. Ta šfáwa podoliá se barwaii a rhutí pr-
stwéinu mstu, brzo ale se kalí, bPlá jako s>rowAtka a Keskne. I'ak

se cliowá u welikýdi Itandaskácli. Nápoj laliodný, aCkoli natrpkaU-,

pniti se nesmí. Kwropané pijíce jej zacpáwajf si dííwe nos, lir/.o

ale nauí se jej píti, a nkteí, anobrž boiiáCowé, dáwají mu pedek
ped wínem španielsk>m. Snadno opíjí, wzbuzuje cliu k jídlu, žene

na moc, waruje od kamene ; lidu pracowitému lépe swdf.
Ze mstu dlají také ocet obecný, jeni ale IpatnjSÍ kokosní-

kowélio. Šfáwa mže se po 4 msíce stáeti ; jestli palice nž nedá-

wá nic, piprawf se jiná k tomu. Ts'a Žáw jest §fáwa liustší, a pro-

tož dlají z ní cuk r erný, wždycky wlboaucí a obzwlášní píiliut

mající.

W Indii opadalé owoce slauží žírem diwokým kancm. í-
ané ale jádra odpolau zralá w cukr zadláwají a sob jo welml

libují pro welikau laliodnost, Dužoina owoce tolio, jak efeno, tak

prudká jeste wtší ostrosti nabýwá, nechali se hniti u wod, a pak

pálí do kže, žeby lowk moíil do mdloby upadnauti. Protož nkdy
ji lejí s twrzí na wojsko autok inící, a tudyž slowe wodnu pe-

helnau.

Tepení na pošwách listowých slowe pnnsnri, podobá se ží-

ním na loket dlauliým, co stéblo tlustým, a slauží k dlání hrubého

a tenkéiio prowazí, doma na korábe^ h užitepnélio. Z toho tepení

dlají Negrowé péra psací jako jinde z prutw nSkterého kapradí ;

Makasarowé sompity, tenké šípy, jež na nepítele z trubky wyfuku-

jí, na niiJiž se roztepují a nebezpené rány psobí. Do listw za-

obalují dauíaru pryskyici na pochodn. Pod tíiu nalézá se jiná hmo-
ta mSkší a jemná, co traud lehká, již Hollandowé íkají liplnp, již

potebují na traud a k zakonopení korábw.
We wriJiolkn kmenowém nirhází se de papfrowitý, jako n

jiných palem, tak nazwaný mozek, který se také jí, a?koli wodnatej-

§í a špatnjší kokosníkowého. Pod korau kmenowau leží wrstwa na

i' tlustá, díwí hndého a twrdého, takže sekery o<l nlio odskakují.

W nm nachází se deu wysdilý, wláknatý, z nhož dobýwati se

mže mauka.

ObDERAk. ACHOCOMIil.

Kwety jednodomé, na spolené palici w prohlubi-
nách. '1'auJ jednoduchý. Okwtí Blupenné, 2radé. Tv-
inek 6. Cnlka jednoduchá. Peckowice /.plešlilokulo-

watá
;
pecka po boku do kola se 3 drami.

O. ivHši. A. sclerocarpa Mart. Coccos aculeata

Jncq. am. t. 169. — ^ict. t. 25 i. Baciris niinor Gaert. 1.

9. ý". 1. Macaya ; Macauba ; Grougrou. Kmen 20— 30'

wysoký, pímý, l' tlustý, u prosted nkdy tlustší, ne-

mnohými trny porostlý, na konci 20—30 listiiw, 10—
IS' dlauhych, oblaukowii podhnutých, složených z 70
—80 lístkvv auzce kopinatých, 2' dlauhych, na rubu
pýilých a našediwlých ; rapiky kolcaié a šttinaté

; pa-

lice 2' dlauhé, odwislé ; peckowice kulowaté, asi 1" tlu-

sté, 1. hndá zelené, s dužninau mkkau ; jádro wejito-
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homolowilé. — W pd písité, otewené w Indii zá-

padní, a Hrasilii.

OwDce na trii priniSejí, jehož dužninu a jádro jedí ;
prwní

také užíwají proti kaSli, tedy fntlln de Cnfitro slowe. Birliatý díl

kiiiens obsaliiije inaiikii, již za nedostatku wybfrají, a rozdíln pi-
strojenau jedí. Listí obsahuje wlákna tenká a siluá, jimiž se wáze

rákosí na rohoze a sesle; též dlají z nicIi niti na sít rybáské,

anobrž na punochy ; ten zpsob konopí piinábeji tedy ua trh.

O. menši, A. minor. Bactris minor Jacq. nm. f, 171.

/. \. — picf- t. 25(). Kmen pímý, 12' wysok>, l' tlu-

stý, pemnohými trny ozbrojený, s korau nálindau

;

Jisty nemnoho, dole objímaw(5, peené ; hstky inecowité,

zakonilé, lesklé, ploché, dole nejmMeji asnaté, pilo-

wanokolcaté zaubkami toliko chmatáním patrnými, bez-

branné nebo obak ídkými kolci porostlé, obyejné
gtridawé, nkdy stííné ; tauly iižlabíkovvé, ojedinlé,

odstálé, pícdlauhé, po uzrání plodw ziistáwající ; kwly
newonné» ponažliillé, zwíci vvisn, obsahující šáwu ná-

winnau; peckowice zakulallá, zplcštilá, oernonachowá,
uláknatá, co wišn weliká, nlkau zakonila, s korau
ko/owitau

;
pecka podobného twaru

;
jádro taktéž wy-

lilíií, podstaty chruplawt^. — W Americe okolo Kar-

lha^'eny.
AiiieriCanú dMají z oworné Šfáwy wíno. Z kmenu olnu|>anóho

roM lioli erné, leskla, preleliké, nzlaté (Cannes de Tal>aj;o), je

do Rwrop; se zawúžejí. We wlasti slauží místo latí na stechy.

IlwZDORA. AHTRUCAnYlM.

Taul* jednoduchý. Kwély jednodomé na palici : samí
w dubkárh ponoené, samiCi mezi klasy samími ojedin-
lé. Okwéti Glupcnné: wnéáné bakowilé, wnilní z\von«

kowité. Tyinek G. Cnélkn jediná, feckouice uláknalá;

pecka Isemenná, o 3 drách hwzdowilé rozposlawe*
ných jádro duté, stejnorodé.

//. obecná, A. vul-^are Afarf. pal. I, Gó,/. 2. Tucum.
Kmen 20—40' wysoký, 3—.S" tlustý; na konci 8—10
lisifiw 8— 10' dlauhýcii, wšude kolcalých ,

peených ;

lístky kopinaté, zakoníte, na rubu bíle, 2—3' dlauhé ;

palice pímé, 2— 3' dlauhé, wtewnaté; listeny kwtúw
samích na hi-l)Otu brwiié, huu.ité; ušly okwéftuvé týcli-

že kwtúw nejcelejší: kwtv samicí slopkalé, s okwiiin
obojím prístejným, Ivsým ; peckowice wejcowitc, hladké,

bebranné, \" dlauht^ erwcnt?, s dužninau wyschlau.
— Obyejná w Hrasilii.

Diwocliowc ItrasilStí dClají z wlúken listowých niti na tít,
akoli )« tžko dobjwati.
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li. inialá, A. Ayri \Li)t jjalut. /. óií. Airi i .Viri-A«su,

Kmen 20 — 30' wysoký. 10 — 12" llustý , wšude líny
3 — O" dlauliými ozl)rí)jený ; listy 8' dlaiihé, wsiudo
dliiuhokolcatc, peené : lístky auzcc kopinató, 2' dlauhé,
1" široké, zakonité, na rubu stíbrné ; palic nkolik, 2'

dlauliýcli, jednoducbých, plnýcb klasuw na prst dlauljýcb,

osy dole z|)álcn kolcaté ; listeny kwélinv samícli srst-

uaté ; okvvlí jejich wnésné innoboklan brvvité » kwtú
samiCMcIi scddwých okwétí doUí, šttinaté ; pcckowice
2" diuulié. wejcowité, hndé, zobanile, wiude šttina-
té, s dužninau žlutawan. — VV pralesech brasilskydí
obecná.

Diwocliowó dulají ze dríwí i)etwrdého pod korau le2,ícítio lu-

ky, wetena a j.

Ságow.vík. Sagu8. Sagopalme.

Kwty jednodom^, na spolené palicím Ok\vlíwn<š-
né zvvonkowité, 3zubé, wnilní Sdílné. Tyinek 6— 12.

Blizny 3. Peckowice s korau na šupiny rozsedalau, l-

scmcnná. Bílek wyhlodaný.
S. obecni), S. íarinifera Lam. Diet, se. nal. atl. 2. t.

30. 31. S. Kuniphii irdld. Sa-us Rampli I. t. 17. 18.

Kmen obyejn toliko zwýší lá', ídko 30', a tlust, že
jej sotvva muž obemknauti mže, tedy krom nypy
jcát nejnižší palma Indie wýcliodní; kra nerowná ostat-

ky opadalých lislw ; dlauho zstáwá kem s listím

koenovvýni 20' wysokým ; pak ale rychle wystelí a

wnšné listy pauští > \ve vvýšcc 2 niužw pozbýwá tr-

nvv, krom dole na apících koš dlajících a majících

délku 2i' a ramena tlaušku
;
pokud kmen roste, jest

dole listím kolcatym ochránn pi'ed diwokými kanci,

kteíž jej pro de wywrátiti se wynasnažují ; nelze do
sá^ownicc jíti, abychom si nohy nepopíchali, k e-
muž pichází ješt to, že trny se lámají a z kže to-

liko zjiteninau wycházejí. Prostední list nerozwinutý slo-

we roh, jest 15' dluh, a co rameno tlust; uezuje se s

nho loket na tkání šalw. Kmen dospw ztwrdne,

takže diwocí kanci nemohau mu uškoditi. Kra jest

ztlauští 2" a sestáwá z wlákcn tlustých ; ostatn skládá se

ze den bílého, wlhkého, haubowatého, jejž stwoiiel oby-

watelm darowal na místo rýže a žita na chléb. Palma
owoce nese, když dospla a de se promnil na wlá-

kna tlustá; protož náleží ji porazili díwe, chcešli z ní

míli de. Listy skládající weliký koš jsau dlauhé, pe-

ren; lístkw podlauhloárkowitých, na rubu mrtnaiých,
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iclenýc.l), rapíkw ozbrojených kolci ídkými, krátkými.

Z pošwy 3' Hlauhé, kolcaté, nycliází náramná lata, roz-

dlená na 8—10 wétwí, (3— 12' dlauhýcli , rozsypaných

na 7— 8 wtwíek 20" dlauhých; ta lata na 10' se roz-

kládá, jako ohromný paroznatý swícen ; wiecky oddíly

jsau smáknulo a pikryté šupinami jednoduchými, ua-
tými, 2" dlauhými, dwauadými, z jejichž úžlabícck wy-

nikaji jchndy lískowým podobné, G—8" dlauhé, roz(»

wems wálcowité, sedawé, porostlé šupinami slechowi-
tými, kozowítými, též dwojadými, w jejichž úžlabíku
sedí kwty ojedinlé, drobné, pemnohé, z busta pomc-
lající ; samci sloji na konci jehnd, samicí ale pod ni-

mi ; okwlí saníí wnéíadc trubkowiié, uaté, 3zubé,

nitruadé dwakrát delší, až do póla na tré klané; ty-

inky s nitkami w trubku srostlými; okwéií samicí wné-
adé, jako samci niiroadé, zdélí wnuadého na tré kla-

né; tyinky nilck srostlých, prašníkw pometalých; wa-

jeník 3pauzdrý o 3 wajeckách, jichž po každé 2 ponie-

lají ; blizny 3 ; na každé jehned obyejné toliko 2—3 plo-

dy zrají, jichž nkteré jsau na zpsob sliw, jiné merunk,
jiné wajec siopiích, na zaátku jsau zelené, pak bla-
wé, konen z hndá žluté ; skoirápka tenká, kruchá,

pikrytá šupinami kosotwerenými, koncem tupým do-

l smujícími a na hbetu brázdau opatenými i seme-
no jediné, twrdc, s jádrem tsn chobotnalým a klem na

wnitním boku. Palma toliko jedenkrát za swho /.iwobytí

nese ouoce a nejwýš 30 let Irwá. — Na Moliikách až

na Nowau (>uinei a Indii wýchodní ; wšude dla husté

lesy u obyejn w bahnech, w nichž až po kolena se

nohy boí. 5 •

W fndii iiují rozdMné oJrodky. Nfiwái>n«!i5í in:'i lístky 4'//
dluiilié, 4 — .')" .široké, kolce skoro zdúlí jwlilyj owoce zwíc lio!iil>{-

lio wejce, jeliož júdru rozdluje se dj 2 díly, jtíst trpké :i nejedlé.

Jiný odrodek nemá kolciiw, a dáwú nejlepší iituukii, z n(}. diílají

fmimdu, ka.^i |irosliilaii. 'i'ytu odrodky ro/.inno/.iijf se o Inožeini,

protože koen .siruko daleko stu rozpla/.iiji; a wsiide odnože wyliánf.

Palma ta je»t w Indii wýrliodni užitecin.'! (ak jako kokosník a

lontur w Indii z.'i|iudní; netoliko rutií r. ní wezdejM ililél), nnolirA i

k jiným konciiiii duiuácíin ji polelinjí. Mauku tili MiU/o, j-ik eeno,
dul)ýwají z kmene. Aby zwdli, zdali ii^. uzrála, nuwrtají kmen, wy-
tálinaii nialko den}! ; neníli, zumatí díru iilinaii. Kmen nad su-

uiýni koenem ntnaii, na .^pnlky zdéU mii^.e pesekají a roziltípajf. Z
proiltpin pak wy^krabau dei, jako drtiny wyliUžejírf. Polom po-
loží koryto ú' dliitilié z kiiry 8á|;owníko>»é naJ wodn, na %ir»( ko-
nec piw.^ží tkaiiiiiii od kokosnika, aídi podolinaii, a ten.HÍ kooi^c
za prowaz powsf na t«nii konec tyee /pružné, nalioe rownowážnu
tluKt.4fm koncem pipewnt^né. Do koryta nanypnu den na.otraiiliauéliu,

liolau jej .s trucliau wody, ježto nejdrubuújií niaukn pijímá a ji
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sítem wen wyplawiije do krnce wody plnélio, w nmž pak se usuzu-
je. Wodu jKik slejí a manku do iiialýcii kosík 7.e zelenélio listí

pendají a scliowají. De lintau dotud, |)okud manka z nlio odchází

;

otruby (<>la) uechají pro kance diwoké, nebo wezmau dom pro pra-
sata. Jedeu ságowník mž«? 6 centfiw mauky dáti. Nejwíítsí díl

inauky potreliujt na chléb, mnoliem méno na knsi. Mauku dají na
peká s 5— 10 píelirádkami co ruka dlaulivmi na olieu, u cliléb jest

lined hotow a ueuí špatniíjSí nasinskélio. Sucliarky z nlio udlané
dlaulio se drží, protož se iiodí na cesty a ke Spi/.i pro wojska. Pa-
pada CJli kaše ság;owníkowá jest welmi cluitná. Dlají ji rozmíclia-
jíce hrst mauky u wíelé wod; kaše wyiilíží jak rozwaený škrob, a

za te|)la se srká ; též ji kaihai ku swé práci potebují. ObyíejnS
jedí ji opiwše se den ped tím. Kapusta sájrowníkowá není tak do-
brá jako kokosníkowá, nicmén se solí a koením uwarená se jí.

Díwí potebují na ostrowecli na rozmanitý zjiiisob jako bam-
hosowý na pewnin. Ze apík dlají stny, ploty, lawice, stolice,

l)lti. Domy z nich wystawené netrwají déle 8 — 10 let. Stecliy
wiibec kryjí listím. Nkolik nuížw inúže takowý dum z místa na
inísto penésti. W e wálkách bjwá nejprwnjší, že pokazí lesy ságo-

wníkowé nasekajfce kmeny, z niciiž we 3—4 dnech wšecka míza
wytee, takže de wyscline. Kra dá se sotwu klkau prosteliti,

protož rychle w ležeuí dlají z ní štíty ; otroci potebují ji místo
necek, w niiJiž kamení a wápno nosí.

S. wínodarnij. S. raphia ham, ^ 77(. /. 1. Raphia
vinifera P. Bcauv. ovar. i. 44. /'. i. t. 4ó. 46../. 1. Pal-

ma pinus Lob. 2. ^ 233. Slrotn prostední w)šky; kmea
pímý, wálcowiiy, nejjednodušší, ukonený pkným ko-
šem z lislw welikýcli, mnoliých, peobšírnýcli, oblau-
kowil podlmulých, 4— G' dlauhýcli a delšícli, jako a«
píky o/brojených kolci drobnými, p'emnobýini ; u
dolejška lisl wynikají a wisí palice píeweliké a pevvé-
lewnaltí a konen rozdlené na weliké množslwí wt-
wiek buslých, snislnanýoh, neslejnýcb, jichž každá o-

balena zátulkanii 3 anebo 'I králkvini, klinoCT-iiými, ufa-

lýnii, smáknutými, po jedné stran na dél rozštípený-

mi ; kwty sedawc, stidaw rozposlawené na posled-
ních wiwikúch paiicowých. a dole podepených šupi-

nau ili listenem kruhowiiým, Iwrdým, kožowitým, po-

nažlutlým, lesknutíkým ; tylo listeny slcchowit kryji

celé wlwiky; kwty samí na wiwikách nahoe, sa-

micí ale dole; prwní pehojné, pak padají; plody na

wtwikách pak skládají jakoby hlawy wejcowitd, liusré,

a jsau peckowice wyschle, wejcowité nebo podliihownt^,

lesklé, porostlé šupinami peluislými, siln .stcchowitými
od hora dolw ; semeno jediné, wejcnwilé nebo podlu-
liowaté, brázdné , hrbolkowané, dubkalé zpsobem
welmi neprawidelným. — !Na rozdílnVch místech Indie

wychodní, na Malabaru, w Owáru a Benínu w Africe,

podlé ek.



Ow&Fanó netoliko dlají % Fapík& «wú kopí (sagage), JeZ po

rybách we wodC liá/fjí, anolirž stawí z listí píbytky. Tentýž národ

«lobýwá z té palmy zpsob wína, burdoucm nazwanélio, podlé dwojí-

lio bSbn. Prwní, u w.šecli národnw wfno p.iliiiowé pijícícli od dá-

wna obyfejný jest ten, že brosk z listiiw wynikající ulomí ne-

bo uriznau, a Sfáwii se prýštící do kalabas schytají. Driiliý Owáia-
nw osobliw) zpiisob zakládá se w tom, /© jádra slupky zbawená na-

ítají s wodau kysati' Dniliý zpsob wfna jest barewnjší a silnjší,

pní se jako wluo šampariské a dlaiilio se drží. Pni iiltrii postaJ^nJH

k o|)ití lowuka na to wíno neuwyklébo. Ta palma poskytuje také

ságo zpsobem nadpopsaným.

S. slnpkatt). S. pedunculata Poir. S. ruííía Jacq,

frag. 1. t. í. /. 2. S. farinifcra Lam. t. 771. /. 2. Ha-
phia pedunculata P. Beauv. Ovar. t. 44. /. 2. t. 46./. ?.

Od té pkné palmy známe dosawád toliko owoce podlé

wýkresúw naduwedených, které jest na pekrásných pa»

licech ili latách, jakowé Lamarck n. m. u. pedoil.
Owoce jest pcckowiee wyschlá , wejcowiiá, zakulallá,

wn šupinami od hora dol slechowilymi, wejilými,

lesklými, rmawe hndými; semeno z,akulatle, wejilé,

dolft oslraunké, /aobalcn^ blanau haubowilau, žlutawau,

dnl tlustší, druhau wnilrní pííeluuplawau, tenkau, ká-

štanow hndau. Ta palma ztepilá roste na iMada-jaskaru.

& lauowij. S. taedigcra Mart. palm. t. 45. 48. Ju-
bati. Kmen toliko na 2' wysoký, na pí tlustý, s 20 li-

sty, jejiclíf, apíky bezkoleé ; lístky auzee kopinaté, po
kraji kolcatí'; lata zdélí muže, asto ztíží centu, plodv
zwící sle[)iétho wejce, árkowit elipsovvité, 9 brázdami
protažen*', tupé a hrotem ukonené, s dužninau hati-

bowitau. hokau a žlutau a s jádrem hndým. —- W
lirasilii w lesech bahnitých.

Díwí jeho potebnjí na lauf, listí ku krytí stech.

pANÁCHOL. Mauritia. MAUnirie.

Kwly dwojdomfS nkolika nedokonalými zátulkami

zaslené, na jehndách nalcowiiých rozpostawont^ Okwc-
li I2adé : wnšné ázubt^ wnitiní hluboce 3dilné. Tyi-
nek (i. VVajeník 3pauzdrý. Blizna scdawá. Pcekowicc
šupinatá, Ipauzdrá, Isemenná.

P. rowtKj. M. viniCera Murt. palm. t. 38—4 i, Burili.

Kmen wzlyený, TOO' wysoký, lakZc koš jeho nade
wšemi stromy umí; jest ale toliko I— 2' llusl; koš se-

sláwá z 20 — 30 listiiw na 1 ó' dlauhých, peienowjio*
wiiých, slejnobarewných ; lístky (>' dlauhé ; iapíkv pólo*

oblé, iIal)owitt^ rowné, bezkoleé ; palice ili lata 8' dinu-

há a od\vi»lá, asto mnoho let na kmenu zisláwajíci

;
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nwocc wojcowiié, zwiVí wajec slepicích, erwen<;, na po-
wrchu kosoLílwercn šupinaté > semeno asi jako inaaN
ka, obklíené dužnínau žlutau, kocowilau, náwinn slad-

kau. — W Brasilii na paslwinách za asu deštiwého
zalopenýcli lirmnadn}'.

Z diuniuy owocowé dClajf eimilsii, piniihi, která s cukrt-m
smíchaná jest nái>oi lahodný, sytý, jenž snjcHn jmenowaný pichází
na stoly, od eky sw Františka ii wclikéin množstwí se priwážející.

Kdo jej pije nemírné, po tele a hCliim oním zežliitne, jakoby ml
žlaiitenici ; to ale neškodí nic. Pokožka, {cmhira), listuw mladých
dáwá wýhorné štiiiry a sít. Listy shiiiž na strediy, a|)íky na we-
ila, wnsný díl kmenu na prkna. Míza z ])oraneuho kmene se

prýštící jest náwinne sladká a chutná jako wíno.

P. zprolnjbaný, M. íícxuosa Lin. Mart. palm. t. 40.

Palmiei' baclie Aub. Mirichi, nioriche, quiteve, ovi, ba-

cile. Kmen wzlyený, bezbranný, 40' wysoký, 2'/j' tlu*

stý, na konci nesaucí 20— 30 lislw IG' dlauhých, wisu-

lých, príblanowitých, wjíowit protisených ^ na rubu
stejnob<irewnýe!i ; rapíky polooblé, na h'ci žlabowiié

;

palice lalowiié, nekleni samí, jiné samicí, G— 10' dlau-

lié , odwislé 5 s wiwemi zprohybanými a nesaucimi
jehndy šedé, IV2' dlaubé, wejeowitó, oble, slídawé,
na nichž šupiny pchusté, stídawé ; kwely sedané; okwtí
wn^šné 3boné, 3zubé, wniirni tikrát delší, pehluboce
na tré klané: uštíiw pímých} poddulých, kopinalých,

ostrých; prašníky prísedawé, árkowiié; peckowice po
2 — -) pohromad zwicí wejce slepiího, kulowatjší ale,

s dužninau žlaulkowé barwy, a se šupinami na po-
wrrhu okrauhl^^nii. — VV Americe jižné na lukách a w
losech bahnitých hromadná.

Ten samotný strom žiw na wýtokii Orinoka eky nepod'
manný gnaranský národ, který umele zná roztaiiowati s jednoho
Kmene na druhy rohože udlané ze žil list téhož stromu, po-

mocí jichž za asn destiwého, když Dlelta té eky jest zatopená, žijí

jako opice na wrcholích stromuw. Tyto wisuté píbytky jsau dílem

pokryty lilinau. Ženy na nich rozdláwají olin k potebám domá-
cím, a putující, po ece noního asu se plaw, widí do weliké wý-
Šky plameny se míhati. Guaranowé powinowáni jsau z neodwislosti

tlesné a snad i ujrawní juid pohyhliwé, raselinowé, |)o níž chodí

lehkau nohau, a obydlím postromním. Palma ta ale netoliko zakládá

tu republiku powtrnau, anobrž zaopatuje ji wšemi jinými potebami.

De ze stromuw, díwe nežli hnaly do kwetiiw samích, poskytuje

jim mauku sán;u podobnau, z níž jako z maniitotu dlají placky. Z
mízy její dlají wíno sladké a opíjející. Owoce poskytuje jim

potrawu rozdílnau podlé stupn zralosti, jelikož plno býwá budto

cukru anebo dužniny. Z listí dlají swé rohože a sít.

LiKUALA. LlCUALA. CiGABRENPALME.

Rwly obojaké, nkolika pošwami nedokonalými za-



1629

sfrcnó, sedaw'^. OkuTMÍ (itlílné, (Jvvojacló. Tyinek 6,

iiilky dole sroslló w trubku krátkou. Wajeník ^pauz-
ilrv ? nlka s l)li/nai]ia. í*c(kowice podluhowaló, o 1

pecce : jádro biU', wyhlodané.

L. liokalá, L. spinosa ffunnh. Tlmiih. í^. arbor
fíitmph \. 1. 9. Kmen nízký, solwa sábowy, j)nny, sot-

wa ramena ztiauští, kruhalý , jakoby lánkovaný í na
konci nese (i— 12 lislw, na 12' dlaubycb, wjíowilýcb,
hluboce rozšlipcných asi na 14 lalokw cárkowiiýcb,

na konci ualýcb, /.ubaiých, na 3 prsty širokých, líži.

lych, rasnatýcli ; apiky pím, pcdlauhé, Shrané, na
/p(jdni hran kolcalé ; mezi listy wyniká nakolik slo-

jxik pímých, nesaucich hrozen pímý, ro/.dlený na
) pídowýoh klasvv, naliý, t, taulu zbawcný, opatený
ile ástenými, slídawými, ostrými ; kwcty drobné, stií-

dawé, slopkalé, wchni smslnanc
; peckowice zwící bob-

kw, crnawé, pidužnatc; pecka podiuhowalá, Iwrdá,

na dél árkowaná. — INa IMolukácb.
Woítní lístky zpareay a wylilazeny bywše n tak zblawse

slaiiží k 7.aol>ato>«ání cigár. W(il)ec do iiicdS/Iio iirustudnílio lístku

zaobalují 5e drobné wt-ci a owoce.

Podadí 4.

KOKOSMKOjynÉ. COCOSINi: A li.

KoKONNÍK. CoCOK. CoCOfiPAI.MB.

Kwly Idouié, na palici spolené a zastené lau-

lem jcdnoducliým. Okwétí (ilupené, 2adé. Kvvély suih'

lí: tyinek O, s nitkami Sídlowilými, piistcjnými ; s prašní-
ky pín>^Mii, pišípovviiými. Kwtv sanní : wajeník o
I pauzdru 8C 2 pomctalýina ; nélka pickrálká nebo
/.ulnú; blizny 3, diíwe sklimcné, pak |)(>dvvinulé. Pec
kowicc wiáknatá, so skoápkau 3drau.

A'. <tbeci)ij. C. Durilera Liu. Jncq. nin. t. I (13 — jtitl.

/. I3ó. Lam. t. 891. HoxL t. 73. Gnat. t. i. 5. Tenb'a
lllurd. 1. /. 1— i. Kokosi kokosowA palma, kokosowý
strom. Koen tlustý, ernokorý, široko daleko so rozbt>

hájící; kmen pímý, pcšlíhlý, tíO—80' wysoký, 1' tlu-

stý, zprohybaný , se šrámy |>olokrnbo\vit) tni ; listiuv

10—12 wšamo rozloionýcb, a koš pkný dlajícícb, 12
— 1(1—20' dlanbydí, peenýcb : lístky 3' dlaulic, meuu-
vile, auzké, ostré, ploclid, hladké, tuhf'; apík dole na
l>í<r široký, a opatený pošwau luliau, wláknutosoM-itaii,
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nad niž jest zllauští stehna, lioeji ramena, wezpod
roblelý, na wrcliu žlabowitý; jenom jeden list wždvcky
se rozwíjí z prostíedLa koše a pedstawuje pe
rozwitím slaup wálcowiiý, ukonený hrotem; z úžla-
bíka listowélio wynikají palice s vvtwemi 1— IVa' dlau-
hými, vikosnými a /prohýbanými, 3hran}mi ; taul 2*/i—
3' dlauhý, písmaknulý, ostrý, tluslokožný, tmaw ze-
lený, u wnii blavvý ; kwty žhitaw bílé, wonné, naho-
e samí mnohoíslne, dole samicí obyejné skrowné; o-

woce zwící hlawy lowéí, wejcowiié, 3bone, erwena-
wé, zelenawé nebo bledošeré, pod wrstvvau prostední
haubowatowláknatau obsahující pecku se skoápkau de-
wnatau, co kost twrdau, crwenaw hndau, na horo
prowrtanau 3 drami, jichž jedna wlší, wždycky otew-
ená, ostatní menší wždycky zacpané; jádro duté, napl-

nné šawau mlékowitau, pisladlau, za erstwa U pití

dobrau
; podstata jádra blostná, staivnatá, konen ale

bezšawá a rohu podobná. — W Asii meziobratníkowé
a odtud do wšech zem dílw stejné položení majících

pesazen. Kwte skoro po celý rok.
Kokosník náleží netoliko k nejkrásnjším palmáui, anobrž i k

nejužitiíCnjším, w einZ i prsták pFewysuje. Protož i we w5ecli kon-
inách meziobratníkowýcli se sází. K tomu poskytuje tu wýliodii, že
už w 6tém, nejw)še we 12téin roce swélio stáH zaCíná nnrodu dáwati a
neprestáwá každorocnS až do lOOÍio roku stáí hojnost dáwati.

Užitek její dle Thuarse pewysuje cliwáln, již cestopiscowé jí udlu-
jí. Jádro její w rozdílnýcii stiipníli zralosti slauží potrawau. Ko-
kosy niladistwd (co([uinhos) pak naplují se mízau trjikau, potom
zesladnaucí, již pijí ; do póla wyrostlé, luiékowými nazwané, jsau

naplnny kapaniuau k smetan hustší podubnau, již s malíCk*'m
cukru a kwCtem pomaranowým lžící wyjídají co pokrm Kreoltim

obzwlášt oblíbený. Pozdji jádro ztuhne, zkožowatí a zolejowatí,

takže šíáwa z nho jenom cucati so muže ; tenkrát má ciiut wla-
skýcli oechw, a pro weliké množstwí oleje muže delší |)ožíw'iní jeho

škoditi ; w tom stawu s wodau teno dáwá emulsii. Kokos delší as
liowán jsa se promuje; olej jádrowý, hustoty máslowé, žlukne a
nabýwá chuti hnusné; w takowém stawu pridiázejí kokosy do Ewro-
py z Antil, a tudy není diwu, žu u nás tak skrowného oblíbení

došly. Též i kokosy ješt mlénaté, do Ewropy priwežené, éž mají

mléko zkažené, takže ani do úst wziti se nemže pro náramnau hnus-

nost. Kmulsie kokosowá welmi obCerstwuje a chladí, co w krajinácii

horkých mže wtší Škodu pinésti, nežli požíwání pokrmw posil-

ujících.

Dobýwaj též z nho nápoje wínowité a líhaté a to dwojím

zpsobem. Podlé prwníiio udlají do konce taulu nerozwitého ránu,

a powsí nanjlirnec; míza, sunj neb «((u;n jmenowaná, tee 5 dní;

hrnec denn dwukrát se podstawuje. Míza rychle kyše, nebof na we
ír jest už nakyslá, druliý den ale kyselá. Ten drnh wína jest

drahý, protože takowý strom toho roku nenese owoce, k jeliož pro-

spchu ta míza jest ustanowená. Clitjíce míti z ní ocet, zalirabau

hrnce jí plné do páleného wáima ; tím se zahejlc siln se kwasí a
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pnil wycláwá. Cukr, jngr flaztvnn^, dostanati pomazajfcc lirnce u
wnit kaií wápenníui; tdn míza yfi-rwená, a tu potelia ji zwariti.

Driiliý zpusolj wíh:i doh^w^i^ z® Šfáwy w jádru obsažené, yito jak e-
C-eno soudno se kwnsí. To wíno z kotla páleoé dá arak, lepší druh
koalky.

Z jádra iizralélio waeuím u wodí; a wytlacnfiii dostúwají

tei kokofowij (Kokosnussol) liau$(ky niáslowé, jejž netoliko poUchu-
j( ku swfcenf anubrž za rerstwa i k jídlu, lékarstwí a mazání tla,
aby pílišného wyzewowání se uwarowalo. Ano i mléko kokosowé
zwat-no byv^Si, dáwá olej vveluii cliutoý, uiúslowit}. Olej ten i onen
rychle žlukne.

Ze twrdé skoápky dlají šálky, koflíky, poháry, jež pkno
wyezáwaji a stíbrem ozdobují ; též držadla, kokusy neboli liálky

ili knoflíky na lioli. Celá rubina 7.ase co paliwo slauží. Z jejlili

wláken shotonuji kartáe a malí:$ké šttce. Wlákna z ní moceníra
dobytá dáwají z|)sob konopí, kitiro ili knir nazwanéíio, jež liodí se

na lana, prowazy, lunty. Ze wlúken poŠwow5cli siiotowují rohože í

celým listím kryjí jiíbytky, ídfeji dlají z nich pleteniny; pro-
stední žíly lístkiiw i s pichlawým koneni co niti a jehly. Z li^tí

též dlají wjíre, klobatiky, stíoidlii, ešeta, koše, chwošfata, papír,

na nmž ralikau bambosowau píši. Kmen toliko tonkaii wrstwuu
dewnatau, pewnau a twrdau owinutý slauží ciuidin ku stawní ka-
trí ; drcíi 7, nho wyskrabaný jest dobrá mrwa na role. Srdce
mladistwé z brosku na kukosníku mladém, 1' wysokéin, jest sladké,

chutné, tebas 20 liber tžké, slowe kapusta palmowá a jí se; též i

slonowé ji wytrhují. Listy stawí jako máje pi swatl)ácli a jiných

ilawnostech pede dwée. Když znamenitým osobám pinášejí dary,
wždjcky jsau pi nich listy kokosníkowé, na znamení pokoje a pí-
chylnosti. Mladistwé kokosníky jsau hlawní potrawa sionw.

Strom trojletý jest u2 1' tlust, toliko 2' wysok, i s listím jej

kolem obkliriijícím 10'. ObyPejnS comsífn wyjdo jeden list a jeden
opadne, a to wíce za po^af suchého, nežli deštiwébo. Weliký strom
iníwá 23 listiiw; Dejdelší býwají hned ped wyniknutím taulíiw, což
le utáwa w .Stím, 5tém, bmém, anobrž i 10tém roku podlé dobroty
pftdy. Tauly we 3 msícech jsau dosplé a po 14 dnech se otewrau;
kwty pak po 6 dnech padají. Na jednom strom býwá 12 palic

uecliúw rozdílné zralosti, jichž ati 12 nejstaršícli padá. Ti msíce
po otewení taulu dostane owoce trochu mízy ; w IGtétn msíci jest

ji plnír ; we 3 Dáslcdujícícli msíceih najiluují se denm, jenž po .H

mf»í'ech ztwrdne; pak oech padá. Oech ležew 6 msícTiw w ze-
mi, klíí, a kel nabýwá délky 2'. Nejanrodnjšf jest na pomoí ; nej-

bujnji/ jest w 23— .'^Otém roce, a dáwá nejwtší owoce s nejmnožlítn
mlékem; sotwa že »l:iré uzrálo, už jiné k tomu »e clijstá. ObyCejnS
doCkáwá 100 letí pak lisií žlutne, a strom hyne.

A'. 7náselnif. C. butyracen ÍJn. Pindova Piso G2.

Palma reál s. (iiilco. .lest zicpilcjsi ot)ccn(il)o ; ncmA
kolcúnr ; listy perone: lislky jednoduché; uwocc men-
8Í. — W ikÍoIccIí li(»rk.vcli a iuírn)cli w Hrasilii, ^owé
fírcnadi' ; na Anlilách jej sáxeji.

Jádro i se skoápkau roztluené iiwrhují do wody, aby olej

/ nho se wyprýitil, který pak nabýwá tuhosti másla ; r>chle žlu*
kne. Z palmy té ttáCejí jako z pedeAlé mízu wínowitan, a taktél
potebují.

10:{
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Jedlowicb. Klaté,

Kwly jednodomé, na palici spolené, oMirniité
taulem dvvojnásobn}m. Kwty snmí : okwtí 2radí'',

wnsné ozul»é, wnilrní Slupenné; prašníkw G sedo-
wých. Kwiy samicí podobné i nelka o 3 bli/.n<<cli

jednoducliýrh. Peckowice wejcowitá, zakonitáj mau-
natá » pecka brAzdau a 3 drami opatená.

J. obecná. E. sylvestris Lín. Lam. t.% 893. Katou
Indel Ehecd, 3. t. '^2— 25. Kmen asi 14— ló' zwýši s

korau Supinatau, díwím bílým, pciwrdým ; na konci
koš z listí í dlaiibého, dole kolcatého, peeného líst-

ky meowitými , podélmo na dw asv násobenými,
zelenými, obak lysými ; z úžlablka wynikají tauly pak se
skloující a rozdlující se na dwa díly, z nichž pak se
tlaí palice na l' dlauhá, wetewuatá, latuwitá; kwtv
drobné, mnohoíslné, zelenawé, po dél na palici roz-
poslawené ; owoce podlaiihlokulowaté, zwící našinskycli

Irnek, na konci hrotité, z éerwena hndé nebo erna-
wé, mající pod tenkau hladkau slupkau dužninu slad-

kau, piímaunalau 5 pecka w ní podluhowatá, po boku
brázdau wyrytá, w níž semeno hoké, bélawé. — W
Indii wýchodní, obzwjást na Ceyionu.

Dužninu peckowicnaii jedí; jádro rozmlnné jako arekowé »
listím betelowjm a páleném wá|)nem žw>kaj<; slonowé též owoce
rádi žerau, obzwláste ale tíápy palicowé pro jejich chutný den. Z
listí seSíwají klobauky, ze dené knienowé doh>wají ságo. Wsecky
díly té palmy obsahuji prwek welmi swraskující, protož jidi užtwaji

proti krwotokiím.

NVPA. NlPA.

Kwoty jednodomé. Kwety samí : okwtí Blupcn-

né ; tyinky s nitkami dohromady w slanpek srostlými,

nesaucí prašníky 3 též srostlé; kwéty samicí: okuétí

žádné; wajeník s bliznau sedawau, 3dílnau. Peckowice
3— bhraná, o 1, nkdy o 2 semenech, po jedné slrané

brázdných.
^. mzarnd. [N. írulicans Thiinh. Lam. f. 897. Xipa

Bnmph 1. t. 16. Kmen zwýší 3— i', nkdy sotwa l', na

konci nesaucí koš z listí peeného, 4— 6' dlauhého, je-

hož apíky dole rozšíené objímají kmen : lístky kopi-

naté, árkowilé, W dlauhé, na konci hoejším po kraji

opatené zaubky jchlowitými ; kwty samí a samicí na

spolené palici ó' dlauhé, na i— ó hlawních wtwí roz-

dlené, u jichžto wzniku stojí zátulky ; kwty samí na-

hlauené w jehndy wálcowilé, samicí nahromadné w
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sfrbaul ; pcckowice knštanow hndá, 3 — i" dlaiihá,

3— Oliran<
; jiidro wcjcowiié, vvlákny zaobalené, jejicliž

niezcrv wvplnné hinotaii Iiaubowiiau. — Na Zsiwo a w
Indií u-ydíodní, podlé sladkých wod a w bahnech.

Owoce nezralé jedí swuif nebo do cukru n:iložné; dozralé
jest twrcíé, takže není možná je iikausnaiiti. Palice, dííwe nežli

kwety se To7.v,\\y, roní oarizniUa byw.si mízu zasladlau, z které
kwnSindn nalixwují moku líhatélio. Jelikož kmen té palmy tak nfzek,
8tawf se lirnce na zem k chytání mízy, která, fosteli palma w lialw

n, jst Spatné powaliy, takže není k nifemu. Listí slauží k dlání
klol>auki*iw, roliožfk, pytlCiw a jinélio náadí domácílio. Palma ta ro>

stuuc na i)rezícli rítnýiii, >>)wá powodnmi oderwúna, naež po tlu"

páil na Tce plawe a na bezích poblízkých oslrow, obzwláSt na
piscin.^ch a mMrínách se zastawuje, ímž tato dosawád pustá místa
rostlinami se popínaji. Když roste na pomot, padá jeho owoce do
more, kttréž je zanáSí do welikých dálek na beby, kdežto s«
rozmnožuje, jsauli okolnosti píznlwy.

NAflzAk. Bactris.

Kwiy jednodomé, sedawé, na spolené palici. Taul
dwojnásobný. Okwll samci wncšnc na Iré klan^, wni-

iní íllupcnnt* ; tyinek 6— 12. OkwtMÍ saiiiií wni>n^
pohárouiit^, wnilíní wálcowilc, 3/iibé. Pcckowice s dui-

ninau sliz.kau
\
pecka prowrtaná 3 dranii w hwzdu nc->

rozposlawenými.
iV. osinahj. W, major Jacq. nm- t. 171. /. 2. B. ari-

stata Miirt. Cocorofcs. Kmen zw^ší 14', ztlaušlí 2" nebo
tlusltii ; lisly (i' dlauhd, pccné : lístky skoro 2stcwínét
podlaiililokopinald, spldlalnosinal , kolcatobrnji ; taul

sinakniitoplosky
, plodonosný schnutý, pídwojililný

;

pcckowice twarn a wclikosti wcjcowých, nlkau luoti-

t.i. wláknalii, šáwnatá, se slupkau liožotvitau, trnawé nn-

cliowau
;
ppcka erná, weliká, wcjilopodluhowatá, na*

hoe zakonila a na tré klaná, Icnji dranii nepatrný-
mi zwrlaná, jichž 2 nad polowici, 3ti ale wý^e; jádro
podluhowatc', ohak tupé, chruplawé, cclistwt'. — VV lo*

dii zapadni a i^koro po celé l^rasilii.

Owuce sladké, návNÍaoé» jedí ; z diižnioy ji-lin d>*^lijí wíno
a na trliu prodávají.

WHCIIOm.A\V. OllKODoXA.

Kwiy ubojaké. Okwtí 2í'ade, kazd' 3dihH', wnei-
né kratii. Tyinek (5, prostých, Cnlkv ^' I'rrknwice
kulowatá, Tsemenná.

//'. zUpUit. O. Sancona // li. ti Knnih. Sancona.
Krumé woskowne ncjwyš«í wbcch známých palem } kmen

103*
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wypíná se do wyšky 120' i wíce, jest hladký, nejlysejší,

7. popclawa erný, bcztrny ; lisly peene : lístky bláno*

whé, kadeawé; taul o I kusu wojtitý, oslrý, bezhran-
ny

;
palice odwislá, wétwi zprohyban^h ; okwlí wnš-

né trubkowité, oslroSzubé ; okwétí wnitní o 3 hluboce
rozdlených uštech wejitých, ostrých, poddulých ; ty-

inky nitek dole tlustých, prašníkw árkowilých. — W
údolí Kauky eky we wýšce .'>00". Kwiíte w íjnu. 5«

Pro dííwí nejtwrdSÍ hodí se ku stawení príbytkiw.

JK ii>ola/d. O. regia //. lí. et Kunfh. Kmen 40

—

óO' wysoký, u prosted tlustší, beztrný » taul o 1 kusu;
palice složená z wtwí bílých, stída wých, smáknutých,
u úžlabíka skoro kolenalých, 3— 4" dlauhých, pokry-
tých mnohým kwílím na zpsob klasu; okwtí wnšné
pemaló, málo rozložené' : ušlw 3 poddulých, wejiio-

okrauhlých, ostrých, zelenawých : okwelí wnitní ušlw
podlauhlých, bílých, poddulých, ostraunkých ; tyinek
6— 8, dole na okwtí wnitní pipewnných; peckowice
šáwnatá, wejcowitá, 4 " dlauhá, díwe erwená, pak mo-
drawé erná; pecka hladká, wejcowitá? semeno bílé.

—

Na Kub ostrowu obecná. Kwéle w kwtnu. 5 •

Owoce ostré jest oblíbený žír prasecí.

TuKOLA. AlfonsiA.

Kwty jednodomé, na rozdílných palicech* Okwelí
dwojnásohnt? , wšake 3dílné. Tyinek G: nitky dole

srostlé. nlky 3. Peckowice wejcowitá, wláknalá, 1-

semenná ;
pecka dole íiderá.

T. obecná* A. oleifera //. B. el Kunfh. Elais oleifera

Mart. palm. 1. 33. oS. Corozo. Kmen tlustý, bezbranný,

4— ()' wysoký; listy pecné ; apíky ozbrojené zuby
kolcovvilými ; palice welewnalá, kolcatá, po wlvvích je-

hndowiiých, swazených ; taul o 2 dílech ; kwty pe-
mnohé ,

ponoené do dubek na wetwích palicowých

;

kwty samí podepené listenem we|ilým, zakonitým,

jehož nezdá se býti pod samími ; peckowice 2" dlau-

há < semeno bélawé. — W Nowé Grenad nad ústím e-
ky Sinu. Kwte w dubnu. 5-

Z jádra wytbrují olej; i též wywarejí a nazýwaji jej ntnuteca

de Corozo jehož na jídla i ke swícení potebují.

WosKOWE. Ceroxylon. Wachspalme.

Kwty mnohomanželné, jednodomé, taulem ] díl-

ným zahrnuté. Okwtí dwojadé, oboje 3dílne' ; wnš-
né menší. Tyinek mnoho. Nitky prosté. Cnlky 3
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Pcckowice kulowat , Iseiiienná. Pecka ncprowrlaná.
Jádro celislwt^

//^ andeskd. C andirola H. tt B. cqu. 1. t. I. 2.

KmcD kruiialý} na KJO — 180' wysoký, ledy nejwyšší

wšeclí známých palem; listy peíené ; íapík 3liianý, do-

le po obojí stran pauští niti 3— 4' dlaulié ; lístky nino-

liožild, na konci rozštipené, lysé, na lící slíbrné, na

rubu [»ikrylé hinotau prachowitau, co lupty stíbrné se

oddlující; palice pewteivnatá, asi 3' dlauliá, zastíená

tauleni podluhouaiýni. — Ma auboi Quindiu hor an-

deských we wýšce 900— 14 50". Kwie w záí. 5*
Puliua ta, rostaiic na takuwé Wfliké wýšce, dlá znamenitau

«i)iuÍDkii od w.^eobecnélio zákonu, podlé uliož palmy toliku do wý-
iky 500" nad ntoeui sahají, Z krubiiw kiiienowýdi prjSlí se wosk
s '^L [iryskyict) suiídianý, z nliož s tetinati loje roztupeuclio swf-
c« dlají. Téz z kury olaupané a we wod waeoé wytlaCují tentýž

PBOpiTEC. JlBAEA. JlBAK,

Kwty obojaké. Taul idiln^. Okwtí 2adé^ obojí
:idílné{ wnšné menší. Tyinek mnoho; nilky prosté.

(Inlky 3. Peckowice obwejcowitá, wyschlá
;

pecka na-

hoe Hdrá. Jádro duté.

P. okázalij. J. spcclabilís //. /?. cl Kanlh I. A OO-

Coquilo de (^hile. Kmen 3G— 40' wysoký, nejlluslsí, bez-
Irný, kostrbatý /byikanii posew listowých; lisly pee-
né, nemnohé, 12' dlauhé : lístky árkowit(<, árkowané,
2' dlauhi', obak zelené ; laul z jednoho kusu ; palice

vvlcnnalá; kwty mnohoíslné, stopckowanú ; ttkwtí
uklw wn.sných kopinalých, ostrých, z erwena hn-
dých, wnilních crwených , delších a širších, welmi
hluboko oddlených, wejitých, poddulých, ostrých, ár-
kowanýcli ; tyinck 17 z tlola okwtí wyniklých; nitky

wláskowilé, praŠDÍky árkowitc; wajenik wcjcowiiý, o
3 nlkácli rozloženýclí

;
peckowice obwcjcowilá, l'*

dlauhá. -— W (^Jiíli ; okolo Popojanu sází su w zahradách.
DC-li jedí owoce a dClují z nélio bradky.

PouzKW. Attalra. Mandblpalmb.

Kwty jcdnodomé, na spolené palici, taulem liu*

pennýin zastené. Okwtí 2adé, oboje •idílné ; wnšné
nejmenší. Tyinky mnohé : nitky prosté. Wajenik 3-

pnu/.drý ; nlka na Lré klaná. Peckowice wláknaiit. wej-

( Dwitá, ilpuuzdrá: pauzdcr Iscuiennýchi pecka dole 3-

drá ; jádro cclislwc.
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P. inandlowd. A. amygdalina //. B. cl Kunth 1. t.

95. 96. Palma Almendron. Palma ta neozbrojená sko-
ro nemá kmene, koš její ale zivýsí 6— 12'; listy pec-
né : lístkw rasnatých ; apíky pítrojboné ; palice ne-
postcdeoné wynikají z koena a rozdlují se na wélwe
slídawé, smaókriuté, zprohybané ; taul i' dlauliý ; kwiy
sedawé, jednostranné, podwojné, jeden samí, druliý

samicí; peckowice wejcowitá, 2—3" dlauhá; jádro bílé.— W Cboku blízko Zitary \v Americe sewerné. Kwete
w íjnu.

P. roztepená. A funifera Mart. palin. 1. 9ó. /. 96.

y. 4. Kmen zwýší 30', ztlauští 1', hndý; listy zdólí '20',

pímé; apíky (holá ást') 6' dlauhé, a dole jakož i po-
šwy roztepené; oech zwící husího vvejce } pecka 3-

brázdá, a dole 3 drami prowrlaná. —• W pralesech

brasilských.
Skoápku potebují saiistružníci. Ze wlákeD rapíkowýdi a po-

Swowýcli dlají laDa, jež u wodS slaaé (moské) lépe trwajf jÍDýcIl,

protož u Bahie wbec se potebují.

Welobal. Manicaria. Netzpalme^

Kwly jednodomé na palici spolené , obhrnuté
taulem jednoduchým, pytlowitým, síowilym a ponoené
w ubky. Okwlí dwojadé, wšaké 3lupenné. Tyinek
24, prostých. Wajeník Sborný ; níka homolowiiá

;

blizna obšírná. Peckosvice 3pauzdrá, s obplodim kor-

kowitým, kostrbatým; pecky se skoápkau chruplawau;
bílek stejnorodý, dutý.

fp. mchalý. M. saccifera Gacrt. 1. 176. Lam.t.lH,
Pilophora saccifera Jacq. frag. t. 35. 36. Kmen tlustý,

bradawinatý; listy peweliké , celé, neprawidcln se

rozštpující; taul I' dlauhý, podobný rukáwci na obo-
jím konci oste ztenenému, ze samých wláken hn-
dých, petuhých, rozmanité se kižujících a zpletených,

jako aa pediw hausenek hedwábných ili baurcowých,
a ^rozšíitelný, takže jako epice pes hlawú petáhnau-
ti se mže, akoli jeho prmr toliko 4 " obnáší. Palice,

tím taulcem obestená, sestáwú z wétwí jednoduchých,
plsnatých , smáknutých; kwlw samích pemnoho
(wíce 2000) bílých pikrýwá nejvvtSí díl palice ; okwtí
wnšné krátké, mázdrowité, hranaté, wnitrní lupenw
wejitých, sklimených; kwty samicí wtší samích, má-
lokdy jích wíce 20, a umístny jsau dole na wtwích
palicowých ; okvvti jejich wnšné blanowité, neprawi-
dola zejkovvaaé, wnitní lupenw wejitých, zakoni*
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týcli, kožowiiých, sklimcnych ;
peckovvice (asi 20) ,zwící

\vla»kélio oechu, s rubinau zolcnau
;

pecka kulovvalá,

se skorápkau nepílií llustaii ale twrdau, tak/>c toliko

klacJíwein dá se ro/hisknauli. — W Guiané a na o-

Slrow jednom opuštném k Americe náležejícíii) w Mo-
i allafekn).

W Guianú a qa Karakalu dlají ze skoápky kokusy ili Iiálky

oa lioli.

Podadí h.

AREKOJniÉ. AKEC\CEAB,

Sauyb. Corypha. Schirmpalmb.

Kwély obojaké, na palici latowit rozwlwené, n-
kolika nedokonalými taiily obestené. Okwlí 2adé

:

wnéSné 3zubé ; wnitní Jilupenné, w paupéti slechowi-
tt*. Tyinek (5: nitky dole srostle'; prašníky wcjcowilé.

Wajenik '6[>A\xidrý ; nlka 1 ; blizna nerozdlená. Bo-
bule /semenná.

S. ohcrnif. C. uinbraculifcra ÍJn. Ltinu t. 899. Cod-
da Panna Hhrcd. 3. t. \ — 1 2. Arborc de sombrciros,
Palmier parasol, Talipot de Geyion. Stinowník. Jmním
podobá se welmi kokosníku ; kmen zwýší GO— 10', hlad-

ký, neijcdnodu>i>«í, ukonený listím wclikým, pkným,
dt>lnjírim koi asi íO' w prúmru širokým ; listy pereno-
dlanité, wéjíowiié, složené z lístkúw asnatých, wlák-

nem dohromady spojených; apik zdélí lislkriw, drobný-
mi kolci zubatý, na konci rozšíený, lihraný. Pokud
nedosáhl eené wýšky a stái 3G rokw, nekwle; po-
tom z konce kmenu z prosted mezi listím wypaustí pa-

lici pímau, 'MY wysokau « jakoby strom , na zpsob
homole dlaulié, pikrytau šupinami slcchowitvmi a roz-

dOlenau na ulwe jednoduché, stídawé, šupinaté : kaž-

dá ta šupina zastírá zátulku celau, smaknutau, na zá-

dech prowrtanau, aby propustila latu pcozdobnau, složc-

nau z klasíiw nálcouitých, odwislých, porostlých ninohý-

mi sedawými, bólawými kwéty, které po G ncdMich pa-

dají, naež se wyskytnau bobule hladké, zelcnawe, ku-

lowalé, asi Vli" tlust<', s du/ninau mkkau, šúwnatau,
nahoklou, s pcchau dost wclikau, kulowataui w niž já-

dro bílé. itvrdé, duté. — W Indii wýchodní, na mislccli

skalnatých. 5 •
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Palma ta dozajista Jest wi5ech zn6m}'ch nejok&zulejSÍ. Listy její

bez apíku 11' široké a 18' dlaiilié, inoliuti 15—20 iiiužrtw ped deš-
tiii a sluacein ocliráoiti. Tu welikosl listy inují, pokud nekwtftau;
pak se uinenšují a uskrowriují, takže jidi zbýwá tré ueljo tweroi
když owoce se zakládá. We wlasti potebují je ku krytí stecb;
Malabarowó je užíwají na místo papíru píšíce oa nem železnými ra-
fikaiiii

;
papír ten wSne trwá. Palice wyhlíží na zaátku jako

Spargl, jest ale ztlaustí stelina a zwýšf 30'. Kwt a owoce ale je-

0011) jedenkrát za žiwobytf ne^e a pak zhyne. Owoce býwá w 14
uiSsícecli zralé, a na jednom stromS se nachází tebas 20,000. Ze
skoápky saustruhují kuliky, kteréž na erweno barwené peStíra-
j( erwcné koraly, Z pošew mladistwých, naímutýcli prjStí se mfzui
Jiterá psobí dúwení a proti uštknutí hadímu se potebuje. Sfáwa z
inladistwé krky pludowé wyronilá slauží ženám k wyprawení mrt-
wého plod a pro dáwení

;
padlé osoby potebují jí k odliánní

pludu. Též se oi nho dostáwá kapusta palmowá, a ze den dlá
se ságo šj)atné.

S. okrauhloUstý. C. rotundifolia Lam. Saribus fíumph
1. t. 8. Hoiitt. Pf. sysl. I. t. 2. /'. 1. "2. Kmeti štíhlejší

pedešlého, na 40' wysoky, wšude stejn tlustý, kruhy
opatený, jinak hladký, na konci nesaucí koš asi z 10
lislw složený; apíky asi 6' dlauhé, na líci inlkaiince
žlabowité, po krajích drobnými zaubky kolcaté, na kon»
ci nesaucí list okrauhlý , složený z pemnohá ras ze

spoleného stedu wsady rozcházejících se a rozštípá-

ny po obwodu na lístky wláknem spojené, 3-^4' dlau-

hý w prmru; z prostedku mezi listy wyniká nkolik
palic odwislých, erwenawých, asi 3' dlauhých, dlají-'

ích laty podlauhlé ; bobule kulowalé, sotwa zwící win-
neh, pkn pomaranowé, pak zerwenající. — VV pd
písité na Molukách.

Indowé potebují listy co záclony a stínidla, co papír k za^
obalowání zboží, co okowy na wodu, a k dlání cigár, do nichž se
cpe tabák na drobno rozkrájený. Prostední deu dáwá dost dobré
ságo. WnSsoá wrstwa kmene dewnatá jest petwrdá, pijímá pSk-
ný lesk a slauží k rozdílným koncm.

S. tvos/conosný, C cerifera Mart. palm. l. 49. 50.

Marg. t. 130. Kareauba. Kmen 30' wysoký, 8" lluslý,

wšude kruhatý ; listy 6' dlauhé, wjíowité, složené z

lístk 40 auzkých, P/a' dlauhých, siwých, bez wláknaj
tauly lysé; palice pímá, 6' wysoká : wtwí i s okwtí-
mi žlutawými hedvvábnitoplsnatých ; bobule tup wejco-

wité. — W Brasilii hned we hwozdech, hned o samot.
Palma ta jest jedna nejužitenjších rostlin w pustinácli.

Owoce, když dosplo welikosti oliwky, nkolikrát waí u wod,
aby mu odfiali trpkost j pak ješt jednau siln je zwarí, ímž na-
bude chuti asi jako waená kukuice, naež s mlékem jest dobré
jídlo. Deí strom'iw mladých zwýší Clowka, u woJ rožtený, dáwá
i«aik'i, jako mandiok bílai, ježto welmi projpfwi zemkm w as su-

choty i hladu. Listy rj^ložeaé, uíznuté a we stíau usušené, paii-.
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Stjl se sebu weliké innožsitwi luptAw drobnfdi, málo barwen^clit

jež na ohni roztopiijí se co wosk bílý, kriuJiý, se wF.elowýiii woskeui
tiuícliuný mkký. Siirowý wylilížt jakoby praili Šerý, tískami koro-
wými zanetištný, jenž sítem se íistí. PíjemnC zapáiliú asi err
stwým seoem, barwu má rtisaii, již bílením tžko tratí. Na swíce

predobrý, oluwlášt siiií<liúa byw s 1/3 wosku welowélio ais loje.

Owoce lesklo, erné, zwící wejce lioliil>ílio ; pecka powleíená wrst-

waa dužniny sladké; dobytek je rád žere, jakož i listí zwadlé, opa*
dalé, neoíti jiné píce. Listím pikrýwají píbytky, kdežto 20 let

(rwají ; kmeny též na píbytky, ploty a d, se hodí.

LONTAR. B0RA8SUS. FaCIIELPALMJÍ.

Kwty dwojdoinét Tauly nedokonalé. Kwr*ly samí
na palici jednoduché nebo málowetcwnalé. Okwií 2-'

ad : wnéšué na Ivé klané : wnitní 3dílaé. Tyinek G,

v nitkami prostými, právníky áípowilými. Kwí'ty samici

na palicecli silné rozwétwených. Okwelí dwojadé:
wnšnd 31isté ; wnitní G—Slupennd, slcchowit swinu-
lé. Tyinek G — O zakrnlýcli, dole srostlých. VVajccníL

3|>auzdry (poíídku 2— 4pauzdr}) se 3 (2— ^i) bliznami

scdawými. Peckowiec o 3 peckách; skoápky na c»
chalce prowrtané.

L. obecnij. B. ílahellifonuis Lín. Ijim, I, G98. Jiojb.

/. 71. 72. Lontarus domesiictis Ihimpk 1. /. 10. Gacrt.

t. 8. Ampana llhred. \. l. 10. Carimpuna Wurd. 1. t, 9.

Wjíník. Pekrásná palmn zw}ší kokosníka. Kmen GO—

•

80' wysoký, dole 2' tlustý, nahoe l', nkdy dolo a nahoe
ztlustlý, waiudc i)rada\vtceuii kruhowitými ncrowný< listy

(12) skládají koš wšamo rozložený, jsau 13' dlaulié, 9'

iiroké, rozdélcné na 70—SO lístku ostatn ostrých, z

konce apíkú n^amo so rozbíhajících a jsaucí na wr>

chu nadduté, podobají se deštníku ; Vapíky \' dlauhé,

petluslú, na rubu zoblenc, na líci žlabowit, po krajích

nazpátek trnaté pilowané ; z l^žlai)í^ka lislinv doleních
wyníkají palice; kwiMy samCÍ dwojadé \v jamkách na
palici *.]' dlauhé, jehnédowité, wunné; palice saniiói

(2— 3) hlaubéjí nežli samci wyniklé, odwislé; owoce
swazené, zakulallé nebo clipsowité, zwící déi.ské hlawy,

Z hnda žluté, pak crnohnédc ; pecka zwící a twaru
wejce kachního. — \V Asii jižné, kdežto jako w jiných

swéta dílech se sází. 5 •

Kromí kokosníka nejiiiiteCníj.^í palma, ježto i jeho míato za-
stupuje rostaiic w kon^inácíi, kilo iio není. Ob/.wIústC se sá/. í palma
•kmíFÍ, protože saiiirí není teba tolik. Clitjícel míti mízu trau
taiil dfw jelio rozwítí, lioejick uízoau a powSsí na nj hrnec
anebo lánek bambusowý, aby do nidi wykapati mohla pes noc.
CodeonS powiaai jgau skjwu od Uulu a palice w ouin xaweaé
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uíznaati, ai pak nic nezhylo. Ta míza slowe wino palmow, jeliot

uinolio se pije a stírn slowe.

Chtjfce z ní tlClati cukr, wymažau hrnec wápnenii Cíiiiž infzs
zhustne a zstane sladká. Pak zponenáhla zlnistniiwSi, do koSAw
se slcje a w kaui iisnši. Cukr ten jnt/iira zwaný a hnSdý innsejí

na míst sii-hém chowati, protože we wlliku snadno se rozplýwá
Záwaušlí wylewse syrup na malé talíe nebo do bambosu nechají
wyschnauii

;
protož cnkp ten má twar boclinfCkw. Cukr wSjíníko-

wy ili lontarowv jest lepsf a pohodlnCjíí cakru gomutowéha. Též
jeho užíwají w lékastwí a ke kaiirení.

Owoce jest menSí a kulowatjší kokosu, obyejnS zwící dSt-
ské hlawy. Rubina wláknatá obsahuje dužninu haubowitau díwe
mkkau a bíluu, pak šfáwnatau, wlákny dewaatými ijowlefenau, za-
sladlau, nenepríjeiiinau. Na Ceylonu a Koromandelu obzwiáštu sob
libují owoce odpola zralé ; pokud rubínu prsty suaknauti a 5fá-

wu chutnau a diladící wycucati mohau, je Cesají. Jestli owoce kreli*

ké, olaupají je, rubinu, kniro, prsty tlaCí, až žlutá Sfáwa se okáže,
pak ji vvycucají a ostatek wy|)liwnau. Nej^auli ale kehké, náleží je

trochu péci, až sfáwa rubiuau pronikne. Též dlají z nich placky.
Owoce od oerwfia až do záí ojiadalé zbawí stopky a okwtí, olau«

pájí je, omyjí wodau istau a hntan w ní dotud, až wšecku žlután

šáwu pustí ; to 2—3krát opakují, aby neztratili té šfáwy, aby i

hodn zhustla, naež hlkami kiwymi wšecka wlákna wyberau. Pak
udlají lísku l6' dlauhau, roztálinau po ní rohožku z palmowého li-

stí, a nalejí na ui tenkaa wrstwu té husté šfávry ; když uschla,

wlejí opt jednu wrstwu, a to dotud opakují až placka jest ztlaustí

3 prstuw, což we 14 dnech se stáwá. NabywSÍ tuhosti sýra, rozkrá-
její ji na kusy etyrhrané, do koliiw naloží, w kauP powsí a na zi-

mu sciiowají.

Pecky mají skoápku co káuien twrdau, která nedá se hladi-

ti; jádro modrawé, huspeninowité, sladké, jedlé, asem nabýwající

twrdosti kamenné, takže pak není k jídlu; jádro mladistwé plno

mléka sladkélio a chutného. Makasarowé následujícím zpsobem uží-

waií jader zralých. Do jámy totiž nastelau jich 3 wrstwy. zemí jo

pikryjí a nechají klíiti, až kel nabyl délky lokte a tlaušky prstu.

W beznu je wyhrabau, a jedí jako bataty nebo p.istinák.

Kmen má zwenCí wrstwu dríwí na 2 prsty tlustau, ern žílna-

tan : de jest bílý. Z toho pkného dríwí dlají skinefky, míže
na okna ad. Z listí mladého, bílého robí papír k obyejnému psaní,

na nmž rafikau píší. Pak je složí podlé pirozenýdi ras, prowlek*
nau nit a zawáží.

Strom nese po 2i1tém roku owoce, od lipna až do láí zrající

a dosahuje prý stáí 200 rokw.

Areka. Areca. Arekapalme.

Kwty jedoodomé, sedawé na spolené palici, lau-

lonia blanowit.vtna obhrnulé. Okvvetí dwojadé. Saini

wnšntí ."jdílné, woitní 3lupenné. Tyinek 6—12 s nit-

kami dole srostlými. Okwetí samici oboje 3lupenné,

podwinuté. Tyinky zakrsalé. Wajeoník Jpauzdrý; bli«

zny sedawé. Bobule peckovvlcowilái wláknatá, Isemen*
ná. Bilek wysekúwan}'.
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A. olrníd. A. Calechu Lin. Roúrh. t. 7ó. Haijn, 7.

/, 35. Diis.ulJ. JO. t. 1. Pinanga liiimph \, t. 4. Caunga
Jihretl. 1. t. 4. Krr.en 40— óO' zwysí, 1' zilauslí, wzty-

ócny ; lisly (10—12) peené, tmaw zelené, zde'Ií 15',

složené ze rapíku llusiého, dole rozšíeného w dlauhau

pošwu kmen oi)jíinajíci a z lístku 3— V dlauhých, wel-

nii snislnnnych, na dcM rasnatých, jichž hoejší jsau na
konci uaté, wyhlodand; z úžlabika listowého wynikají

tauly (obyejné li— i) na 4 pídi dtaulié, \v nichž palice

košowílé; owoce ryzé, wejcowitd, zwící slepiího wejce,

bradanicí ukonené; rubina jeho tlustá, wláknatá ; se-

meno obklíeno slupkau kožowitau s osemeníni sros
lau ; jádro dríwe šláwa islá, trpká, pak tuhnaucí w bí-

lek blawý, naclioné žilnatý. — Hojn na Molukách,

Ceylonu a w jiných koninách Asie horkt?. Strom w
Tmém roce dáwá aurodu, nosí po 30 let a trwá 50

rokuw.

Owoce doslané niSsíc po otewenf «e taiilu infr.u, po 3 tn^sí-

recii jest jí plno, a za 6 nisícitvr jádro twrdne. Owoce iiiladistwé«

zeU-né a staré jedí ; diižniím, pokud nikka, požíwají; od dozralydí

toliko jádroi kterém ale roztluuoi musejí. VVserky díly |)ulniowé

mají diu trpkau jako naSia.ský duli ; aby ta iliu( se ukryla, míchají
jádro rozinSlnné s liniotainí ostr5iiii a koeními, ohyCejnC s listím

l>etrlow|>ui a wápnem pálti^m. Miilianina ta slowe hclel^ kterauž po-
ád ŽNV^kají od rána ai do we^era, mnžowé. ženy a ciilapri, zemko-
wé a Kwropanéi wSelikólio stawu ; ano i w noci si jím as krátí,

oeuioliauci; spáti. Každt^inii hostu podáwají hetel, u zoedliání toho
ohyeje má se za ntjwPt.íí nezdwoilost. Tam si jí podáwají jako ii

nia tat>ákn. Welmožowé wyrliázejíce dáwají |>u?íku s betelem za sebati

nositi. Kdo betelu žw^ati se neniutil, nemá s«í za zdomácnMIio.
/wýkání to erwení sliny a wyluzuje jích wi^lsí množstwí, huba jím
nab^wá barwy krwawé. Cizí na /aCátku sliny barwrné wyplywuju
biiie se, 2e wápno pálené pokazí zuby, br<y ale tomu uwykne, a do-*

lud iwýká. a2 zbuiiau otruby bezchutné^ které wypliwne, Prospdh
toho žw^kánf prV jest; di'cli woawý, zdrawá i)lef w olilífeji, pjsky
a zuby Cerwené, CiJtPní zul»íiw, uwarowání hnusu ustawintm jedC-
DÍm ryb, zachránní od kurdjriw Detel poskytuje píležitost k rozdíl-

ném powrám a otráwení. Posílají si ho také w punkách na diikaz
lásky. \V naxicli lékárnách od dáwná nsiiiázi se tak na/.wané ll>riri'r/ii« \\'\

hlitikrt ŽnpnnxkA (terra japonica), která dílem z owucu toho, dílem z

ruzdiln^iji kapinic se dob^wá. Owoco totiž wodau se wywnií, wý-
warek se zaiiustí. Kateclin j«st hndé, hlinowité, mnoho ol>sahuje tí-
•lowiny a kyseliny dubakowé, protoi; podáwá le proti kurdjum*
niiplawici, krwotokúm.

A. niikA. A. humilis ^fitld. Pinanga •axatilis oryzaeformis
Rnniph i. f. 7.

A. inludowilA. A. glandiformis Lunt. Pinang.i sylv. glandaefor-
mij ftumpA i. t. 9.

A. chuln. A. sapida Sotnnit. Tch posledních tí arck brosky
poskytují kapustu palmuwau jako kapuslofi.
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Mestola. Oenocarpus. Mostpalme.

Kvviy jednodomé, na spolené palici, taulem dwoj-
násobným dewnatým zastené, w ubkách ponoené, bez-
listenné. Tyinek 6. Kwély samici bez pamálky tyinek.
Wajenik 3pauzdrý; blizny 3, zájstední. Bobule s du-
iniaau drobiwau, wláknalau, Isemenná, Bílek wysekáwaný.

M. dwojiadá. Oe. distichus Mart, palm. 22. 23. Ba-
caba de A/eite. Kmen holý, 20 — 40' zwýši, dole l'

ztlauští, hladký, na konci nesaucí 12 list, na 2 ady
rozpostavvených, ló' dlauhých, peených, složených z

lislkw auzkých, kadeawých
;

palice latowiiá, pod li-

stím wyniklá, 3' dlauhá, odwislá ; kwty zlulawé hndé,
okwti samí uštw wnšných 3iihelných, kratších nežli

wnitní tupé; bobule traaw fialowé, mkké, elipsowité,

tupé. — Na rowiuách w Brasilii obecná. Kwte skoro
celý rok. 5-

Zeinkowé a Portugalcowé ji sázejí okolo wesnic a katrí pro
Owoce, z nhož zwaeného a wytlaeaého dobýwují olej do kudijaS
welmi iižiteCný.

M. lapoplodd. Oe. Bataua Mavt. palm, t, 24. 25.
Patavoua Aiibl. Kmen pímý, holý, 70—80' wysoký, l'

tlustý; koš ozdobný z listw stídawých, roztraušených,
15' dlauhých, peených lístky 3—»-i' dlauhýtni, auzkými;
mezi listy palice 3— á' dlauhé, ze vvtwí mnohých nie-

tlowitýoh; kwty hndé; okwlí samí uštw 3helných,
kratších nežli wnitní ostraunké; bobule na l" dlauhé,
elipsovvilc, tupé. —- Po lesech w Brasilii. Skoro celý rok
kwte, owoce nese od íjna až do dubna.

Ten rod weliiii wážen, protože zeinkowé z owoce waí wíao,
Inliiuo nazwaaé. Kmen dáwá dríwí na prkna a jiná náadí.

M. ostroplodtj. Oe. Bacaba Mart. pním. t. 26. y. 1.2.

Palma comon AM- Bakaba. Kmen 50' wysoký,) dole

toliko 8" tlustý, kruhatý: listy (8— 10) 16' dlauhé,

roztraušené, peené: lísikw \^\í' širokých; palice la-

towiiá, chwošowitá, 2— 3' dlauhá; kwty bled erwené;
okwétí uštw wejitokopinaiých, kratších nežli wnitní

ostré", owoce obak ztenóenoosiré, wyschlé, z erwenawa
modré. — Po lesech w Brasilii. Kwte skoro celý rok,

nosí w listopadu a prosinci.
Zemkowé waí z owoce nápoj, jehož sob weliui wážíce pi Uo-

dedi awýdí notn pijí.

Olejnioe. Elais. Ohlpalme.

Taul dwojnásobený, na wlákna po dél se rozdlu-

jící, Kwty jednodomé na obzwláštních palicech, w ub-
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ky ponoené. Okwtí Clupcnné. Tyinek 6, s nitkami

dole srostlýn)!. Bobule wlúknatá, olejnaiá. Bílek stejno*

rody.

O. obenid. E. guineensis Lin. Jacq. am> 1. ITÍ. —
picl. 1. 2ó7. Gncrt. f. 6. Palma tola spinusa Slamu t. 214.

Aoura. Kmen 30' wysoký, l' llust}', koslrbalý apíky
dlauho zbýwajícími a lim delšími, ím bližšími koše,

který scsláwa z lislw 15' dlauli}'cli, pcrenýcb : líslky

meowiití, ostrd, bezbranné, dole násobené. I*/?' dlaubé,

dolení odstálé a dwakrát delší ostatnícb ; apíky tube,

pod lístky na 4' nabé, a po kraji obojim ozbrojené

trny šídlowilými : když líslky opadají, zbudau apíky
tub, trn pcštírající a pak padnjící ;

palice iižlabíkowá,

slewíná, welmi smáknutu, piímá, rozdlená asi na óO
wétwick, Spalenýcb, stecbowii a neprawideln roz*

postawených, konci trojbranými zakonitvcb ; tyto pali-

ce celé krom jejícb koncútv jsau porostlé kwSiy drob-
nými, jicbtto každý podepen listenem zaokraublým,
malým, každá wlwika má ale u wýniku listen wtši,
kopinat zakonily ; kwCly welikym dílem ponoené do
{fubek, a obzwlášlé wecrníbo asu rozšiují zápach
osobliwý, nejsilnjší; ouocc (tebas 6— <S00) bolubíbo
wejcc wétší, žluté, erné a erwcné peesté, na olej

hojné
;

pecka wejcowii, zakonila, erná o 3 prubúrh
dclnýcb, bílýcb, petržených a o 3 drách nedokoná*
lýcb. -^ W Guinei, odkud do Indie zapadni a Brasilic

pcsazená.
Palice owoená teltas 40 liber («^2ká. Z du^niny (olio owoce

(nifiAn), u woiiu inuenélio anebo warrnólio u pak skrze žinMri
»jlla*rnélio (iohýwujf ole}, fili nuislo ijnhiwfki', ktefé wonné jsnuri
netoliko na jídla se potebuje, anobr2 i k pálení, mazání tla a na
iii\(lU. Z ){n\ra robí z|iÚ8ub ni&sla) qniotjuio, hokéboj jfiiiž proti

lio«(ci natírají kíiži.

HOZKROÍKN, lllIARtt^A. StiZENPALMB.

Kwty jcdnodomé na spolené palici, nkolika ne*

dokonalý mi tauly zastené, scdawé, bezlistenné. O-
kwétí dwojadé, wiaké 3lupenné. Tyinek 12— ló. Wa»
jcník .'ipau/rlrý, o 3 bliznúch. Bobule Isemcnná ; bí*

lek stejnorodý.

J{. slejnd. I. cxorrbiza Mart. palm. t. 33. 34. Baxi

uva. Ten rod jako wšccky tolio pokolení mají tu znamc-
nitost do sebe, že koeny ze zcme wyslaupilé kmen ja*

ko podpory ncsau. Kmen rodu, o némž tctf niluwíme*

zwýši 80— ÍOO', opírá se o 8—20 koeniiw na C— 8' t
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zemé njících, 2— G" tlustých, a w obwodu na 20' do-

le rozpostawených : kos sesláwá z 10— lá list, na 12
—20' dlauhých, složi-ných z 20 sudek lístku Vjj dlau-
hých, 3— 6" sirokyrh, ,úkosn lil)obžn}ch, zpedu
chobolnatozubatých ; mezi listím wyniká 1— 2 laty, 5—(3

zátulkami prchawymi zastené, Vji dlauhé, odwislé ; kwé-
ty bílé; okwtí samí lysé; bobule wejitoeliptiné, zlu-

tawé, palené, nechutné. — Ojedinlá w Brasilii podlé
Amazonu eky.

Ze díwí jejílio twrdélio erného dlají bály a prkna ; listím

kryjí stechy; owore píactwii slaiižf zobem.

/?. bichatí/. I. ventricosa Mart. palm» 1. 35. 36.

Kmen 80' wysoky, dole solwa l' tlustý, u prosted ale

bichatý, ztlauští 3', opírá se o koeny na 6— 8' ze ze-m umící; koš má 8— 12 listw, 12' dlauhých, pee-
ných, jejichž lístky 3' dlauhé, pínásobené, zpedu \vy
krajowanochobotnaté ; mezi listím wyniká 1 — 3 laty,

3' dlauhé, s 10— 12 zátulkami prchawymi ; kwty žluté;

okwtí samí huiate; owoce zwící wišní, zakulallé, zlu-

law hndí;.— Po pralesech, podlé ek, w Brasilii. Kn-
te w lednu a zrá w íjnu.

Ze díwí jeho dlají keje, nádobí domácí, šípy, jež uraryia

jedem napantejí, dále prkna, 2e ástky kmene bicliatcho luny

;

listím prikrýwají píbytky a luny, anebo dlají z nidi stany; 8—4
iiiohau muže ped jedowatau noní rosau odiráaili.

Tbesticha. Gynestum. Erdpalme.

Kwty jednodomé na rozdílných palicech, poídku
dwojdomé, w ubkách ponoené. Taul dwojnásobny.
Okwtí 2adé : oboje Slupenné. Kwty saviCÍ : tyinek tj,

s nitkami srostlými, s prašníkoma pauzder dole roze-

wrených. Kwty samicí : tyinky nitek w trubku doce-
la srostlých; prašníky žádné; wajeník 3pauzdrý; nl*
ka po boku wyniklá; bliiny 3, podhnuté. Bobule Ise-

nienná. Bílek stejnorodý. Kel dolení nebo poboní.
7'. holeddrná. G. baculieram Poilcaii mém. miis. 9.

/. n. Geonoma arundinacea Alart. Ten a ostatní toho

pokolení rody podobají se po jmní rákosu nebo dra-

inci. Kmen krauzkowaný, na ó—6* vvysoký, a toliko

í" tlustý ; listy z konce kmenowého po boku wyni-

kle, stejn wysoké, obwodem vvejité, socháte, a wyštr-
bené ; kwty dwojdomé ; palice nkdy 3 odwislé, na
jednoducho wtwe rozdlené; kwty obdáln peslen-
né ; okwétí rad obau skoro stejn dlauhých ; bobule
wejitokulowaté, zwící hrachu. — W Guian.

Z kmenu dlají holí. £
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RoTAN. CaLAMCS. RoTTANí.

Kwety obojaké, nkdy rznopohlawé. Olcwií z

liipenúw fi, nestejných, se 3 wnsnými kratšími a širší-

mi. Tyinek 0. Wajeník jednoduchý; nlka zawilá,

na tré klaná; blizny 3. Phid zakulallý, slechowii
šupinatý, Ipauzdrý, 1— , porídku 3senicnný.

Roílowé tolio |)okolen stojí u prosted mezi palinanii a rá-

kosím. Na zaátku ilCIají kowí weliké, truatc s innobýiiii wtweini
do kola; listy perone; z prosteilkti toho kfowí wjchá/.í roli 12'

dlaiiliý, jenž pak se rozdluje na wtwe listnaté i z toiio wyrostá
lodyha Sldliaimowilá, 1" tlustá a |)ro<llu7tije se w délku k wíre ne-
podol)liau, objfjnr b>w4 zdélí 60— 100 sáliw, anohrž w nktprýclí
krajinách 2— 30!) sáhúw. Zponenáhla z jednoho kowí wysteltijí 3—
4 takowé šlaliauny, rozdlené na fláiiky IVj— 2— 3' dlaulié, podlé

rod, na nirliž na každém list pereny dole trnnlý. Slaliaiin na konci

riizdluje se na 2 rohy, jiko kleSt, jirjiž kralSí wyroHlá w liit, dru-

hý dále se prodlužuje, se stromu na stro?n sepne a tak je duhronia-

dy spojuje. Obyrejo .^lahaiiny nkolika krowin na strotuech jsau do-
iiromady spleteny, takže nelze se prohráli, ahy si alespoh Sáty ne-
roztrhal o trny. Ten Slahaun od zaátku až k délce 15' jest odn
korau |)fil prstu tlustau a ozhrojenau trny rown>iiii jelilowit5nii }

odtud jest I10I5 a každé 3—4' délky listem opateny. P"d korau
leží defi rotnitiírn nazwinv, na palec tlustí, petuiiý, akoli sestáwá

ze saiiích raurek, skrze nž sliny prodnianti se mohau. Rotany su-

rowé možná dle lihosti proh>hati, w kaiiii usušené ale kruchnau ; 7.

kter\rh tedy mají .ípanielky h^lii fy náleží powcsiti a dole záwažíni
opatiti aneho na la( priwázati a uditi.

U.íecky rody jsau penžitefny. Mladé pavíauSky a owoce
wsecli poskytují potrawu a poranná palice roní mízu, oblíbeny' ná-

poj Ze slahaunw shotowují iiaužwe welmi silné: z rozstípanýcli

dlají rozmanité pleteniny, jako koSíky, sesle. Naše rákosky a 5pa-

nielky též od ni<li pocliodí.

fí. skalní. C. petracns Lonr. C. rolang a Liti. Va\-

inijuncus calapparius ftnmpli o. /. 51 Tjcrat.siurel Rhenl.

12. /. (51. Ktnen 100' wysoký, dole zllaušlí ramena a

ludy w.šech rotanvv ncjllusíší j lánky 1' dlauhé, wálco-

wilé, hrá7.(h)nani', .skwrnalc, nestejné, liorejší pchuiatd ;

listv konené, stídawé, pecné : lislkúw mcowitýh,
dlauhVch, auzkých, oslrýcli, í)7.hrojpn)ch trny mnohými,
rownVmi, dlauhými, pPcostrynu ;

palice konená ncjdeUí

(ií— 2'li') mírné rozwetwcná ; bohule píwfjitá, zakun-

ilá. — VV Indii wýchodní a Koinin. 5-
W Koinríii dlají z nho raliít wlsí. W Indii jest pntFeb*

ný, že »i jej dáwají piwážeti, kde ho není. Oiizwinsl slaiií k

drlání rozdílného pleteného zboží. Pazauíky inladistné uwaenó
nebo upecné jedí, a já<lro na místo arekow5cli do betelu dúwají.

/?. lanmiHf. (L rudcnlum Umr. Palmijnnciis all)us

ílumpli ó. t. WS. Kmen tebas SOO i wíce stewírúw wy-

soky, po slroiucch jinoch se pnaucf, na palec tlustý.



I64í>
,

slejný) nejhaužewnatejší, bfelawe popelawý aniž leskl}'
;

lánky jeho 1*/V dlauhé, oblé, pístejné ; listy lO' dlau*

lié, peené, podhnuté, jejicliž apík wybíhá w kus ni-

owitý, nahý, wisutý, irny zpálenymi ozbrojen) ; líst-

ky (20") dlauhé huaté, peoslré, ukonené šélinau a

na apíku jakož i konec kmene ozbrojené trny nad-

kiwenými; palice 4' dlauhá, pímá, rozcwená v/ latu íd-
kau ; kw6ty mnohé, prísedawé ; bobule drobné, sotwa
wlší pecky wisnoWí', odhora dol stechowit šupinaté;

jádro erné. — Welmi obyejný w Indii wychodní, ob-

zwlášt na písitých pomoích.
Wsech nejužitenjší. Dlaji z nlio lana na koráby, k tažení

welikich bemen a ku zkrocení a swázání slonw nepitomýrh. Též
jej potebují na rozdílné pleteniny. Robí z nlío holi, biCiSt, ra-

tiŠte, jež pkné umjí líCiti. Holi jsau tmaw žluté, nekraužkowa-
né, kructié ale. Dw holi o sebe šaustaoé wyprskují (olik jisker,

že kaudel se mže zapáliti, což w sumaMrácli weluii pohodlnu k

rozdláni ohnS.

R. holowý. C. scipionura Lour. Lam. /. "70. /. 1.

Katu-tsiurel Rheed, 12. t. 65. Kmen tlustý, mírn dlau-

hý, nejlesklejší, náryšawý, asto ern skwrnatý; lánky
Sstewiné, od dola wzhru zponenáhla tenející, ne-

stejné ; listy krátké, peené z lístk meowitých, nejo-

stejších, na rubu huatých, jakož i apíky ozbrojených
trny krátkými, ohnutými ; palice tlustá, rozdlená na

wtwe krátké chudokwté; okwtí ze 6 lupenw stej-

ných ; owoce kulowaté, mírn weliké, jasn žluté, pi*
kryté šupinami krátkými mázdrowitými ; semeno jediné,

kulowaté. -^ W Indii wychodní.
Od toho rodu picházejí holi SpnnieJ$Uj, jež nosí pro dstojen-

stwí nebo pro ozdobu.

R. prawý. C. verus TLour* Palmijuncus verus Riimph

5. /. š>4. Kmen jednoduchý, žlutaw hndý, 100 zwýší,

nejhebejší, stejn tlustý, na prst tlustý, složený ze

lánkw pedlauhých, oblých, pístejných; listy pe-
dlauhé , peené : lístkw wejitokopinatých, auzkých,

nejostejších, 3žilvch, stídawých, dost welikých, jakož

apíky ozbrojených trny mnohoelnými krátkými ; pa-

lice hroznowitá, krátká, zastená taulem podlauhlým,

Irnatým ; okwtí wnBšné Sdílné, pekrátké, wnitní o li

lupenech bílých, ostrých, odstálých, delších wnšného ;

owoce mírn weliké, hndé. — W lesech po wrších a

rowinách índie wychodní.
Ze kmeníiw na prameny rozŠtípaných a den zbavených

predau lana wšeliká, ano i nejtlustší kotewnf. Tmi i)ran)eny swa-
zují také trámy a prkna, z nichž domy a lod stawí, na nichž oby-

ejné neni hebu. Též z nich dlají rozmanité pleteniny domácí a
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rolttické. Owoce n&wiané> cliiitné, jedí aetoliko sstii anol>rž i za*

dúlané k Cají.

J{. hoikif. C. ainarus Laur, Kmen tíO' dlauliý, na
prst llustý, hladký, bledý, ze lánkw dl.iuhých, píslej-

nýcli, ol)l}rli sloiený ; listy dlauhé, paené: lístky ko«

pinatoárkovvité, ozbrojené trnaiiii krátkými , nalilau*

envini
;

palice prikonené, klasowité, mnohé, [daleko

od sebe odlehlé, záiulkami ástenými opatené ; okwé-
ti uštúw stejných; owoce Isemenné. — W lesech na
Kuinine*

Užitek jako pedešlého; jest a!e strom twrdsí a trwanliwPjSí.

/?. jfdnoshnnokwHij. C secundiíloriis P. Bcniir.

ovar, 1. t, 9— 10. Listy dlaulió, hebké, pudhnuté, jejichž

apík na konci nahý a toliko ozbrojený od míst L mí-
stu trnoma stinýmu. podhnulvma, wclikýma, pítroj-

úhlýma a tudy pu kraji bitkýma ; lístky po kraji trna-

té; ušly 3 t>kvvl\)wé w-néšné krátké, wnitní 3 delší;

ivinky s nitkami dole rozšíenými ; blizna hlawowiiá .*)•

laloná ; otvocc kiilowaté, pikrvtc šupinami lesklými ste-
chowii)'mi. — W lieninu podlé «'kv do Aj^atonu tekaucí.

W krajinu, w nížto politika wyš>ílio stiiptu^ dospla, w nížto

šcilí 3 stawy neKtejn rozdlené poskytiiii píležitost ku krádeži a
jin^m zloPinfiin, niolilby ten ke l>Jti welmi ptospuSnjm 7.a zelena i

za siirlia k dillání n^proniknuteln^rli plotw. W Heninii ale a Owaru
toho nepoteliiijíce 7ii»tuwnií jfj w lese k nhydlí a aiitocisti wS«>ka*

ziiw, iitruvsenciiw, wos a jiné ilrulmé zwit z:í nimiž pro liauSko
jeho oenioliuii uuioltoísUií nepátelowé jrjirli wniknaiiti.

fí. draitkrcnmij. C. Draco Jfilld. Uaiju. 0. /. 3.

Dissfld. I I. /. 3. 4. Pulmijuncus draco /{lunph '.y. t, 58.

/. 1. Kmen sotwa 3 sáhw wyšší, oblý, klaubnalý. oz-
brojený trny rownýuíi , pitlaenými , prýští zpisob
klcjopryskyricc erwenawé, draví kiirí nazwani; » lánky
kmenowé 2

—

'S' dlautié, ulespoíi na prst tlusié, swdcji
nebo tmawji žluté, nestejné!; iislv peircné: li.stkv stí-
dawé, úrkowiic, ostré, dolo zaužené, šlétinaiobrwiic;

apík ozbrojeny li ny rownynii, sllýnií, ostrými \ palice

pímé, latowiié, složené z hroznúvv kráikVcIi ; nwoce
wejcowilc, z**ící oechu lískowého, lup /.ilomilé o 1

semen hladkéui, wcjcoailém. — VV Indii wýchodiii.
Owore h^wi fiokrylo wyprjiíielaii kl<'jiipr»«k)y» í »TwenC

hndán, twrduu Ta jrst praw6 ilrtii kreiv (muh^mis drn< ••niiii, ]r>.\o

knp<Tlwíiii do l<^wr»|<y pirhází. Juilr«i /.wiri (ldiip;ilky plno iii^y

ffrwené, ježto sn prUlí akoápkaii. Jelikož k<' inoolio owore dúwA,
anadno n.ioliír.iti innolio drafí krw«. Dlworhowé na SiMiiite ubí-

rají opadalé owore a doma w utruji olizwláilníin dotud |(im zmítají,

až WHtrka d^a^í krew s powrrhu ae otidSK. Ilrylky zwírí uialélio

faaolu n<-idiíwe padají, a ty jsau nej/^i.otsí draM kri'w, ktrrauž zawi-
nují do listúw likuálowch a w laiiié Indii drolio prnd^wají, tlraí

10 i
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Ttrcw tp slzách, Owoce neroztluené n wodC wywáejí, na nfz pak
wyplawe iiiiiota, z níž utwoíí placky ftyriirané, ;>— 4 prsty širo-

ké, též dralio se prodáwající. Z ostatku liriit>élio Hlají placky okraii-

hlé na pí nfho 1' dlaiilié, pes 1" tlusté, kteréž jsaii obylt-jná draí
krew, již do Kwropy zawážejí. Na paráži zapácliá píjemn jako sty-

raks kalamita, a tiidyž co kadidlo se potí-el>uje. Malíi dlají z ní bar-

Wii nacliowau jako lak florentínský pknaii ; do oleje ale nehodí se.

DraCÍ krew w slziicli nepácline, protož toliko w malístwí a lékastwi
se potebuje. Též jí ferwení likuálowé listy, do niciiž zawinují ci-

gáry, štíty, rohožky, ratištaj. Draí krew|léž poriiodf od dratince a

od jednoho rodu kosolusku (wiz je). Konec kmenu má deu bílý, jedlý,

/?. erni/. C. niger fFilld. Palmijuncus niger Rtnnph

ó. t. 52. Kmen tlustý, xelenawý, ozbrojený trny nej*

odstálejšítiii, hebkými, z ernawa hndými, snadno do
kže wnikajícími, ulamujícími se a bolesti peweliké p-
sobícími ; listy predlauhe, slídawe', peené : lístkiiw

stídawých, auzkých, dole zaužených ; apíky jako kmen
trnalé, pes lístky welmí prodlaužené, koenatéjící ; palice

iižlabíkowe, odwislé, hroznowité, husle ; owoce kulowaté

sotvva zwící malého hrachu na stopkách krátkých, štti-

natých. — Podlé ek \v Indii wýcliodní.
Jelikož nedúwá se snadno štípati, nepotebuje se.

B. jíwaty. C. viminalis Jfilld. Palmijuncus vimina-

lis Rumph 5. t. 5ó. Kmeny ztlauští brka husího rozd-
lené na lánky, jichž dolejší Istrewíné nebo delší, ho*

ení kratší, které ozbrojené trnem rowným, nejodstálej-

ším, pretenkým; listy stídawé, odlehlé, perené: lístkiiw

auzkých, dlauhých, osirvrh. trn dlauhých šídlowitých,

dole kriwých ; palice úžlabíkoivé, odwislé, rozwétwené na

hrozny odstálé, pokryté kwlv pístínými, sotwa sto-

pekowanymi ; owoce welmi dobné, slechowíi šupina-

té. — Na Žáw, Celehesu w lesech wlhkých.
Kn>eny jeho slauží k tm sam^m koncm, jako u n.^is prnty

rozdílnýcli wrb košaskych ; na prameny rozštípané jsau tátkan

peslicného drobného náadí, jako jsau košíky, pušky, sliná okos
8 ržemi, bwzdaiiii wpleteuými.

R. hicowif. C. equestris Wdld. Palmijyncns eque-

slrís Ruinph 5. t. ó7. /. 1. Ker vvsech rotanw nejnižší;

kmeny tenké wehui hebké, složené ze lánkw kráikýcli,

hladkých, stejných, na konci rownými trny ozbrojené, ne-

sauci listy stídawé, peené, jejichž lístky ozbrojené trny

hákowitymi, kopinaloeliptiné, obak zaužené, slrídawé, 8

—

10" dlauhé, rapík nad lístky wehiii prodlaužený a irna-

tý
;

palice pímá ; owoce kulowaté soiwa zwící hrachu.

— Na místech wlhkých kamenitých Indie wýchodní.
Nekwte, leda kmen zdélí 20—30 sábfiw, pak ale kmen wy-

hyne. Koen jest tlustá hlí^a, z níž odewšad do zem wniká wlá-

ieoí erné co brko tlusté, uárauiu tuiié, takže aui roztrhoauli se



1649

n«dá. Diílají lilawnS 7. nelio lií^iStt! tiinvot nazwnné ; náleží je als

(loložili tlo woilv u olojeiii naiiia/.uti, aby se aetn'|>ily.

/{. br.zliiiunij. (]. Zaidcca Gacrl. 1. 139. ham. t.

170./. 2. Mur(. palm J LS. IIH. Zalacoa líumph h. 1. 07.

/". 2. Ten rod nemá kmene; lisly neposiredene wyni-

kajt z koen a skládají irs, jsau pudlaulilé, 10—12'
dlauhó, peren: lísikw podlaulilých, oslrýclij aplky
o/.brojené trny mnoljoetnymi, rownymi, siin}mi » pali-

ce hroznaté wynikají léž z koena ; owoce došli weli-

ké, íliowiiú, diíwe dužninau obalené, pak stechowité
šupinaté, náryšawé, tpauzdré, obyejn o 3 seinenecb,

jichž 2 pometají a Ielí zakuialoi', na jedné stran
hranau opatené. — VV Indii wýchodní a na Žáw.

Diižiiiiia uwoce tnlio náwiuuá, laliudoá a obCerstwující se )í a

protož rustliay té si wáxi.

ád 222.

PANDANOWITÉ. PJSDJNEJE.

OkwMií žádné. Kwéty samí: Tyinek mnoho; nit-

ky prosté; prašníkv pímé, 2—^Ipauzdr, štrbinami po-
dlnu) pukající. Kwty samic/: wajcník Ipauzdrý, I—
ntnohowiijený ; wajeúka wzstaupawá, protislojná. Hliz-

rja sedawa, nerozdlená. Hobule nobo peckoulcc asto
/ wajíM-níkuw swa/kowit piblížených a srostl veh slo-

ženo, a tÍMí na pohled n»nobopauzíJré, paiizdcr 1 semen-
ných. Semena bilenatá. Kel oso«v, rowný, koínkem
dolu obráceny*

stromy m-l.o ko ; kmen W7.tyrenÝ, pofdkti slat»<i, položený
nelio zkrJc-r.ý Litty ii.noliofftné. smrstnant* na záwit ro/postawi-né,
ilhiiili. jrcloodiirli-, Párkowitokopinalé, rclr. žilnaté, dol ol>iíiiiawé

a pifjMíS^iwé, podkwtní nifnSi, fa.tío liar>«i>nú KwPty 'Jiloiiu'; nelio

iniiuliuiiian/.<-ln/;, na paliri iiMlmiductié nrlto wrtewnuic', umrstnaiiú.
'IVn ád olisaliiiif asi 30 (dle jinjlili "?) rodnw w« 2 ucho 8

pnkolrnMi, jfžlo w A«ii horké, na Ma.<ikarrn&< It, Austrálii a w Anie-
ricti jižné rostaii. Pn* rodkj jiiaii wi*liiii 7n:tiii<*nity, pnnkylujcc jiiit

polrawa a látku ke sta^MÍ Inid, ku plcti-uináui a íatrini.

PaXDAN. PaNDANCíI. PAVDANS.

K«Ptv dtvojdomé. SainC! : palice složená, kytko
wilá, dorrla pokrvtn Ivinkanii nahými. Stnnici : palice

jednoduchá, zhusta posázená wajeniky nahýn:i. Ipauz-
drýiiii, Iwajenými. I'eckowice wláknaté, asto po swaz-
cích srusllé

;
pecka se skoápkou co' kámen iwrdau.

10 i*
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P» nejxoormíjsL P. odoratissimus lAn. Jncq. frag. t.

13. / 14. / 1. Rojcb. t, 9 i— 90. P. verus Ramph \. i.

74. Kaida Rhetd, 2. 1. 4—5. Kmen wzt^ený, 10 — 18'

wysoký, dole nad zemí wypaušijíoí mnoho silných w-
trných korenw do zem wnikajících, kruhowite brada*
winalý, nahoe rozdlený w wtwe nemnohé, na sa*

mém konci liusl listnaté ; listy patrn na záwit^ mno-
honásobné rozpostawené, odslúl(^, kopinatoárkowjié pí-
meowité, na 3' dlauhé, zakonife, po krajích a kýlu

wzhru zelen trnalé, siwé ; stopky konené. 2' dlauhé;
palice samí prewétewnalé, blostné, pewonné, pode-
pené listeny autlými, pímými ; palice samicí ojedi-

nlé, wejcowiié, zelené, též listenami podepené
;

pali-

ce plodonosná peweliká, složená z peckowic oddle-
ných, žlutých anebo erwených, devvnalowláknatých.

—

\V Asii jižné a Austrálii, "fí

.

We wlasti dSlaif se z nho žiwé ploty. Koen wetenowil)-

obsahuje tuhá wlákna, jimiž košai pruty w.iží; též z koena eza-
jí zátky, protože jest haubowitý. Listiiw dolení díl autlý a bílý ja-

kož i nerozwité kwtow palice jedí na místo zeleniny. Ze starýdi

listiiw dobýwaif wlákna, z nirhž dlají rohože. W Malabaru a

Hindostanu prýští se ze kmene natrženého Sfáwa, jíž proti nedultni

jaterním a ledwinním užíwají. Kwty samci zawšují do pokojiiw,

kdežto po mnoha týdnw wini nejlíbeznjší rozšiují; též ukládají do
šatnic, kdežto mnoho msícw wni zaciiowají; protož na trhu dosti

draho se prodáwají. Peckowice mají dužninu lepkawau, koennau,
špatn diutnající, jež ale za nedostatku pece jedí; nezralé w lé-

kastwí se potebují. Jádro sladké.

P, ccramskij. P. ceramicus Rumph 4. t. 79. Podo-
bá se pedešlému. Listy trnaté ; palice plodonosné
delší i stevvíce a zllaušlí psti, homolowiié, erwené,
jsau ale také zwící plucaru, na 3 pídi dlauhé a na T ruk

w obwodu. — W Indii wýchodní.
Owoce welmi oblíbeno; waí se s rýží, již jako máslo

masti.

P. ulUeiinj. P. utilis Bory. ham. t. 798. Dici. se.

nat. alL 2. t. 10. II. Podobá se též pedešlým, kmea
, rozdlen na wtwe potrojné socháte; listy s trny

cerwenými ; palice plodonosné kulowaté, s pcckowice-

mi swazenýnii. — Na Madagaskaru a Maskarenách.
Užitek jeho jako pedešlých. Netoliko dužnina owocowá,

anobrž i jádra jelio se jedí.

J^ P. pihiuivtj. P. caricosus Biimph 4. p. Ió4» Ten
se rozeznáwá, že nemá kmene. Listy jeho wynikají z

koena plazivvého, jsau 10— ló' wysoké, 2 široké, po
kraji autle Irnekan)! brwité, árkowilé ;

palice plodo-

nosná zwící psti stoji na stwolu slewíném \ve 3 zá-

tulkách a sestáwá* z peckowic mnohých oddlených.



1651

n.-ilioc jciii.itccni ukonenýoli, bled lindýcli, s pcckau
liriinatau. — W Indii wychodni, obzwláiít na ponioí w
bidinccii, kdežto weliké plasy pikrýwá, an z kuene
plaziwlio purúd nowé paz.aiiškv puí.

Z listí dlají nejs|i:i(nujsi roliože.

/*. Idadký. P. laevis Lour. P. nioschatus laevis

Rnmpk X.p.lM. Kmen lluslý, nízký, wlewnaty, rozlrau-
šen trnatý; listy (Jstewíné, šídlowilé, žlabowité, na
lirbetu bezbranné, lysé, bledé, tluslaunké, pehaužewna-
té, dhuze zakonilo, swazené ; palice samí z broz-
núw ]is(enal)cb, podlubowatých, žlutawýcb, wonnych ;

bamii kwly nablauené; palice plodonusná z peckowic
drobnýcb, oddlených, erwenýcb, hrbolatých. — W le-

sech Koinínských.

Z listí jeiio híl^di a lesklyrli, welini trwaoliwých, dlají Koiiio-
^illaDé pe)>Skoé pHkj k oddleaí sednic. Na Molukúcli jej sázejí.

KoTRBAlLt PHYTELEPHAS.

Kwty mnohomanželné nebo dwojdomé. KwCty
jtamí s taulem jednodílným ; palice jednoduchá, pokry-
tá kwítím prenmohýtn sméstnaným. Okwtí wetenowi-
lé, nepatrn zubaté; tyinek pemnoho. Kwety samicí:

nlka na 5— 6 ástek rozdlená ; peckowic mnoho na-
hromadéných w palici kulowatau, hranalau, 4pauzdrých,
s pauzdry Isemennýini*

A', hrnboplodi). P macrocarpa /. et Pav. sysl* 301.

I'.lcphanthusia macrocarpu ffuUd, Tajjua, (]abeza dc nc-

,ro. Ke pkný ; kmen nízký, na konci opatený ko-

fein hustým z listúw pedlauhých, pecných ; owocc
zwicí hlawy. — Po lesech w Peruwii a Nowé Granad.

Owore na zaátkii ol>!ialiiiJR nif/.u co woda r:iiitaii, bezciintnau,

KzeR wrliiii doithe Itasfrí, a (iidy porcstn^m iižilernaii ; ta pak mi

proiiiJ-Kiijt* w kapaninii iitlékowitaii, jaliodnaii a doliraii ; koD<>^n{^ zji-

aí se w hmotu co kost twrdau. Sfúwa ta niaký ^as se drží, pak
•le zortowatí. Kodári di-lají z jádra docela ztwrdlélio slibné w«!'ci,

welmi trwanliw a co slonowá kost bilé, kter5rli wlastností pozli5wá

u wodE, na wzdiirlui ale jích za nCkolik okamíeoí op{-t nahVwá.
Pro til podohnoiit ku kosti <lowe jádro BlonowA koit rotlinnA. Mno-
há zwíata n«*zralé owoce ráda icrau.

K. drolmnplndij. V. microcarpa /? ft Par. Klephan-
thusia microcarpa ffdld* Podobá »c welmi pcdc.šlénm
a lisí se toliko kmenem o mnoho nižním, skoro žádným
a owoccm o mnoho drobnjším. — Tamtéž roste.

Užitek jako pedeilého.
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Kád 223.

OROBINCOWITÉ. TYPllEAE.

Okwtí proste, složené z.e supin anebo slólin 7.e.

linnydí. KvvlY samí : Tyinky 3 ; nitky prosté nebo
dole srostlé; prašniky pímé. Kwty samicí : wajeník
o wajeku 1 wisuléin, protistojni-ni ; nólka 1. Holénka
wyschlá Isemenná. Kel osowý, rown) ; koínek wzhíiru
obrácený.

Byliny haliní nelio wodní. Koen plaziwý. Listí striMawé, o>y-
CejnS kor»'nowé, cárkowité, ncjrelejsí, žilnaté, <lole poSwiwé. Kwty
jpilnodoiné, na klasedi /.itulhaiui opatenýi li weliiii sinstnané ; lioe-
n( sainí, dole ní f^auiií.

Dosawad známe S rodw we 2 pokolení náležejících, rozloso-
wanýcli po Kwropf;, po Asii a Americe sewernýcli. Jmním podobají
se trawám a šácliorowitým.

Orobixkc. Tvpha. Rohrkolben.

Klasy wálcbwité nebo elipsowité, hoení samí, do-
lení samicí. Tyinky obklíené štíninami : niiky niowi»
té, jednoduché nebo na konci krátce 2 — Srolié, 3 nebo
wíce praíníkw nesaucí. VVajeník dole štPiinamí obklí-

ený, díwe sedawý, pak nožinalý. Holénky ukonené
nclkau stálau a zahalené mázdrau podélmo pukající.

O. šrolistý. T. latifolia Lu Fl. dan. t. (iió. Schk,

t. 281. Paliky Mat, Háj. 3 ló. — /r^/. 37.S. Oddenck pod
zemí daleko se rozjjazující, na prst anebo palec tlustý,

klaubnalý, ze lúnkw wypauštjící mnoho mrcas tlu-

stých; lodvhi vv/,tvená, ó— G' wysoká, nejjednodušší?

listy delší nežli kwétaucí lodyha, árkowiié, ploché, tu-

haunké, modrawg zelené, dole dlauhopošewné a tu po
kraji rná/.drovvitc ; klasv blízko nad sebau postawené, a-
sto se dotýkající; každý z poátku opaten taulem bla-

nowitým, prcltawým ; samicí dolejší 8—10'' dlauhý, '/i

—

','4" tlustý, wálcowiiý, tmawé zelený, pak tmawe hndý
a jako aksamilowý; klas samí hoeni, kratší, špinawé

žlutý, jehož kwty pak zstawují osu chlupy winowi*

týtui obrosllau. — We vvodacb stojatých a ekách nej-

wlšího dílu Ewropy a Ameriky sewerné. Kwéte w lipnu

a srpnu, "4-.

6>. úzkolisfý. T. angustifolia Lin. FL dan. f. 8j.ó.

Diet. se. vat* atl. 2. t. 9. Pedešlému welmi podobný,
rozdílný ale listy obyejné užšími, proti pošw pi-
žlabowiilými, klasv štíhlejšími, asi \" od sebe wzdá*
Icnými. — Nachází se a kwStc s pedešlým. '^.
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n.:- Listy snclié ol»aii potefiuj bcwáí k za(efnowán( pazw a

jsaii 7.l)o/.iiu w)wo7.ti>iii do krajin, kile uroltinrúw není. Clihi|)y kwu-
towé suifknuté pru sel>«; neltit s peím potebuje cluiJý li^i k nusý»
páni pein, wyrpúní polstúnw, wiitowání a d. Koeny na škrob
bohaté n poakud swra.skjwé ii/.iwriji k (iiitní krwe, proti aiiplawici,

wedriiu ústním, mladistwé ale jakož i pazaiišky s ortem a solí jako
salát jedl. Fel nukdy potebují na místu semena jeleaílio rúžka.

Zewar. Sparganicm. Igelskopf.

Kwc>ty w strbauly nahrumadné, jednodomé, na lat
nebo hro/.nu rozpostawenc, lioejsí samci\ dolení samiiú
Kwiy samí: okwelí piewnaté: tyinky 3 s prašníky

2pauzdryn)i. Kwty samici : oktvtí 31upenQt' ; blizna

rozštipená. Holénka wvschlá, sedawá.
Z. wlnvnattj. S. raniosuin Lin. Schk. t. 282. Spa*

gán Ma(. llij. 297. — U el. 3i8. C Lodyha zwýší

2', pitná, nalíoí^e wtewnatá ; listy stídawé, lodyhu pe-
sahující, árkonilé, Mi " široké, nejtupjší, žlabowilé, ký-

lat, dole po stranách podduté
;

pošwy dost obšírné,

naíaukté, k) laté, po krajích béloblanowité ; lata listcnaUi :

wlwe slrídawé, bélistc^, nesaucí strbauly sedawé, wzdá*
lene, dole samicí wtši, nahoí^e sam^í etnjší ; nlky
árkowiié.— W bahnech a wodách stojatých po liwro-

p6. Kwte w lipnu a srpnu. ^,

ád 221.

^ISWOKCOWITÉ. onOSTIACEAE.

Okivii prošlé Gliipenné, poídku í— .">— "lupcnnc.

Tvinck vo lupenúw «)kwowvch, n^i nich pipewn*
ných, nkdv podplodních

;
prašníky 'ip.iuzdré, nkdy

Mcdawé. Wajeník 3—, poídku ípau/.drý, pau/.dcr 1 —
iiinohosenicnných a w kaulé nnilnini semenícnii opa-

tených, pelrídko Ipau/.drý, Iwajený. VVajeka wisíci.

(Inólka 7 nebo r.aán» % blí/.na nerozdlená. IM<»d : to*

liojka nebo bobule 3— , poídku 'ípau/.diá : pauzder
I isto Isemenných, poídku mošiiika nebo bobule Ipauz*

<lrá, Iseinenná. Semeno bílku dužnatéh«>. nékdy žád-

nélio. K<.'l osowý, rowný, koínkem w/.húru obrácený.
Byliny odilenku blfrowitélio nebo pla/.iwébu, obyeinr bezlo>

ilv>.né a wyhinrjfri Ntwol nahý nebo SupinalV. I i "ty ímstnani'-, rár-

kowilé nebo poiiiauhlé, relé, ííinalé, dole pnšwiwé, lídko iapíkatc a
r<i/.dMen. Kwííty obojaki';. prawidrlné na paliri jcdnodiirlié, kone-
né, ohy(:ejni! opatené tuulem 1— Sdílném, poídku na palicecli swax*
kuwit nahlautenjcli, listvneni pgdepeoýcli.
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Sem náleží 18 rod w 6 pokolení rozdSlen5cli, liIawnS po
Asii a Americe jižn5cli ; nkolik jicli w Americe sewrné ; i^apan,

Nowý Holland a Ewropa inají po jednom roil , akoli ewropská
jest pristeliowalá. Od pepodohn\clt arooowit5cli rozeznáwají s«

kwuty obojakjini, okwCtím opateními a wajenfkeiii obyejn mno<
hopuuzdrým ; mnozí je w jeden rád spojují. Dílem jsau ostré, tio-
ké a kuenné a potebují se w lékastwí.

ŠiswoREC. AcoRUs. Kalmcs.

Palice (klas) nahá, zcela kwítím pikrytá. Oktvlí
prosté, Glupenné, stálé. Tyinek 6, podplodníoh ; nitky

niowité
;
prasníky 2paudré. Blizna tupá, sedawá. To-

bolka ^.'ipauzdrá, nepukající, 3semenná.
^V. Ikaiskij. A. Cnianms Lin. Plcnk t. 275. Schk. t.

97. Diissfld. 4. t. 20. Prustworec Mat. Háj. 3. Akoruiu
prawd Mat. ff^ct. 3. C. Puškworec, prstworec. Oddenck
rownovvážný, oblý, kruhowitobradawinaty, na palec tlu-

stý, dol wypauštjíci mnoho mrcas dlauhých, jedno-
duchých , šnrowitých; listy 3— 4' wysoké , dwojíadé,
árkowitomeowiié, ostré, dole slídawé se objímající,

tráwowé zelené; stwol asi zdélí listw dole ploskosma-
knulý, pídwojsený, po jedné hran bitký, po druhé
(z níž palice wychází) žiabowitý ; palice konená, na

stranu posunutá listenem daleko pesahujícím , listm
podobným a taktéž wysokýni, nejodslálejší, nkdy prí-

uadkiwená, prodlauženohomolovvitá, 3 —4" dlauhá, po
celé ddlce pokrytá kwílím zelenaw nebo nahndle žlu-

tým, na zpsob drobných kostek. — W rybnících, bah-
nech, tnícli, píkopech, ekách, w nejnétším dílu Ewro*

py, Asie a sewerné Ameriky. KvvSle w erwnu a lipnu.'^-.

Rostlina ta prý w 15tém wSku byla z Asie pinesena a w
zahradách co wzácnost sázena, nyní po KwropC a Americe sewerné
welmi rozšíena. WŠecka, obzwlašt její koen jest hoký, koeoný
pro silici, a olaupaný potebuje se w lékastwí k posilowání. W
lékárnách slowe Calamus nrumnticns, který názew znamenal u sta-

rýcli docela jinau rostlinu, t. nard. \V Lewantu a Indii koen
ocukrowaný jako i u nás jedí; tamtéž jím i jídla koení. Tatarowé
pijíce drží kausek jeho w ústech, aby woda špatná se naprawila.

WODOKLAS. OrONTICM. WaSSERÁHRE.

Palice nahá, zcela pikrytá kwítím. Okwétí 6lu-

ftenné. Tyinek 6. Blizna scdawá. Mošaika zbobu-
elá, Isemenná.

, ff^. wirginský. O. aqualicum Lin. am. ac. 3. t. 1. /".

Giseck. ic. 1. t. n. 6. Lam. t. 2ó2. /. 2. Koen kolmo a

hluboko do zem wnikající, tlustý, dužnatý ; listy kore-

nowé, kopioatowcjité, nejcelejší, lysé, apíkaté ; stwol
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o!)lý, 7— 8" wvsoký, nejlysejší bledý, hnede pinkarowi-

\ý, pod klasem co mléko bílý; palice ili klas štíhlý,

.smstnan pikryly kwítim, asi l*,'i" dlauhý; semeno
srdcowité, iwrdé.—W bahnech Kanadských a Wirginských.

Koen swži of^tr^, n:ilioklý, ano i jeowatý ; rodákowé ale

w popeli peCoý anebo warený bez uškozeni oliy{;ejn jedí. Owoce
jako malé oliwky erweoé 8 dužoinau erweaau též waené jedí.

ád 225.

ARONOWITÉ. jnOIDEAE.

Kvvty rúznopohlawé, na spolené palici ili klasu^

porídku ot)OJakt^, též. na klasu, laulcm zastené. Okweli
7.adné nebo šupiny je naiirazujíci. Tyinky obojakých
obkliující wajeníky, anebo ruznopohlawých od nich

obdálné a obyejné nad nimi umístné, množslwa neiir-

(•iii'ho ; prašníky rozliné. VVajeník Ipauzdrý, oby-

ejné mnohowajený ; wajeka ríiznostojná. Hlizna sc-

dawá. Bobule I — mnohosemenná. Semena na dn
nebo stn pipewnná, s bílkem du2nalým, klem oso-

wjm rouným, jehožto koínek k pupu elí.
Dyliny oddcnkn tilfzowitélio, lodjžnaté nebo bezlodjžné, nebo

podke kmene zkrácrnélio, (liis(('lio. Listy hezlod}žn5rb korenow,
|(idyina(5<°b na konci nniestnané, na apíricli dole poŠwiw.Wli srdi'!-

té, ^(powité oebo stelowité, dlanito-, znoženo- nebo peenožebré,
celé nelio dlanil nebo znožen serné.

Ten ád «est.'iwá z 200 rodiiw (w 10—2.1 pokolení>li), iila-

wnS mezi obratníkoma obojflio pulozetnr rnst:tiirírli ; uejwfce iicli w
Anierire, p.ik w Asii. \t íibec obsaliiijí prwek prudk\, lept.-iw^, jímž
náležejí k rostlinám wíce mnS pnulkojedowat^iu, a jiaii též mocný-
mi léky. Jelikož ale ten prwek je.it tkawý, waením a peí^eníiii mí-

7Í an«'bo wodau wypláknanti anrbo pauli^Mi suSeníiu odstraniti ae

dá, (udyž hlízy ikroboaté u>noli5cii rodu ctaDau ae zporau potrawau.

Rozdluje se na lwcro podadit

i; POTOtrnt:. Taid llupenný. Kwly obojaké,

okwlím šupinatým opatené.

V hÁnUKOirir. Taul llupcnny. Okwéli iád.

aé. Tyinky mezi wajeníky roztraušené.

3; NADILIIII LOJniK. Taul llupenný. OkwU
iúdné. Tyinky od wajcníkw tvzdálend, a jako ty kla-

ftowit nahromadn*!.

V NAinmLCOmTÉ. Taul mnohodílný. Kwély
lúzDopohlawé, okweliin opatené.
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Podadí 1.

POTOWITÉ. POTHEINAE.

Fota. Pothos. Potiios,

Taul Jlupenný. Palice wálcowitá. Okwlí 4lupenné.
Tyinky 4. Bobule 4semenná.

P. pnald. P. scandens Lín. Appendix duplo folio

Rumph ii. t. 181. Ana-parva Rliced 7. t. 40. Lodyha
plaziwá a wlášeníoko wypaušléjící, pak se wvpíná na
stromy, jest co malík tlustá, wyliání z kolínek drobni
koeny a roidiuje se na wtwe peJlaulié, na niclii

listy slídawé, lysé, kopinaté, 6" dlaulié, l" široké, o-

stré, nejcelejší; apíky krátké, blanowii kídlaté ; pali-

ce kulowatá, poboná, na stopce podbnutú, opatená
taulem kápowitým , krátkým ; semena zelenaw žlutá,

wylilížejí jako žito. — VV Indii wýcbodní. Kwéle w pro-
sinci a lednu. \.

Lodyliy tu!ié potebují k wázání jako rotan. List hokS" a
trpký iižíwují w horekácli.

P. tlastoHld. P. crassinervia Jacq, rnr. t. 609. Celá
lysá: koen z mrcasw ninoliých, oblých, dlauhých, co
brko husí tlustých, blawýoh, u wnit zelených; oddenek
kmenowatející ; listy koenowé, mnohé, podlauhlokopi-
naté, zakoníte, nejcelejší, kožowité, pewné, pímt
stkwéle zelené, l'/j— 2'/i dlauhé, i—8" široké, jejichž

žíla prostední na rubu nkdy na palec tlustá, ostatn
sikowanožebernalá ; apík zllauští prstu, zdélí ?—í ", na

rubu zoblený a píhranatý ; palisiy kopinaté, zakoníte,
pewné, 3palené; stwoly píobl, rownowážn odstálé,

*/?
—

'2' dlauhé; taul kopinatý, zdélí palice, zakonity, od-
wislý, zelený, brzo hndnaucí; palice tlustší brka, 3— 5"

dlauhá, tupá ; okwií dole bled, na konci nahndlé

;

bobule erwcnawé, proswítaw, jako meruzalKa. — Na
místech stinných, horkých w Kumanii a Karakasu. "4.

P. smradlawá. P. foetida Siins. Bot. mas. t. 830.

Dracontium foetidum Lin. Arm americanum Catcsh. 2.

t. 71. Koen mrcasatý ; listy koenowé, okrauhlé, weji-
té, dole srdit wvkrojené, nahoe okrauhiené, kratin-

ce zakoníte, nejlysejší, nejcelejší, asi óJ" dlaulié, a

taktéž široké, podduté, peenožebré ; apík taktéž dlau-

hý ; stwol asi 3" wvsoký; taul obšírný, asi 4" dlauhý,

nafauklý, pkn nachowý, žlut peestý, docela zaoba*
lující palici kulowatau, taktéž barwenau ; okwétí lupe-

nw pímých , auzkých , dužnatých : tyinky njící »



Mí/.na na dwó klaná ; Lobulc welik^, kulotcat^. — Po-
dlé potokuw siinnych z Kanady až do Wirginie. ^,

Koen ostr5 potebuje se w léknstwí proti kašli keowéiiui
(raiiix drucoutii).

Zmijowkc, Dbaconticm. Drachenwurz.

Taui lunkówitý pod palicí wálcowitau. husté pi«
krytau kniy. Okwó Slupcnné , barwentí. Tyinek
5— 7; prainíky íboné. Wajcník nadokwtní; nlka
s bliinau 'ihon^u. Bobule o 3 pauzdrách Isemenných.

Z. trnnlif. D. spinosuni Lin. Koi^en dlauhý, tlustý,

wšudy ozbrojený hrbolci kojcatýiuí ; lislv dlauhé,

stcifnvil*'* : ušima ostrýma, neskwrnaH? ; apík V\z dlaul>ý,

Irnatýt sl*vol též trnalý, nesaucí na konci taul wcbni
dlauhý, lunkowitý, obalující palici ili klas sotwa na
prst welikau. — Ma nuslecb stinných Indie wýchodní a

Ccylonu. '4-.

Kodári (InliNwají z koene matiku, kt<>rá vr as nauze iiuiže

naliraditi objCejnau.

/. proliscinif. D. polyphylluni Lin. Arm polvphyl-

luni Ihrm. liti^Jh. t Í).J. Koen oddenku piLilustého,

blí/.owiiélio, kuíowalého, wy[)aušlí list podepený o a-
pik I '/V wysoký, zelené, bílcj a nachowé mu.škowaný a

píikrUý pokožkau w iupiny se opryskiijíci, na konci

znožcnS rozdélcný na 3 úsiky sochalé, nebo jedno*
ÓMvUé , nesaucí lístky proiisent' : iikrojúw kopinalýrli,

gplýwaw^cli ; když list zwadl, wychází z koena stwol
piekrálký, nesaucí kwét, )ehoi taul kapowiiý, kožowiiý,
ernány, na konci podbnutý zawirá palici prekráe-

kau. — Mezi obratnikonja w Americe 1. w Kájené a

Stirinamu, též w Zapanu. "4-.

KwPt rozwíjjf mv wydAwíi pncli zri|)linau. Koen onItv, piNíi-

^-uje doiffin B inocnt prý irne plod.

Podadí 2.

bAliÚKOWl TÉ. CALLACI.Ai;.

ÁnuÍK. Cam.a. Scrlanobnkralt.

Taul weliky. rozšíený, líarwený. Palice wAlcnwiiá,

husli* obsazená knítjm. Okwétí žádné. Tyinky 4—8,
okolo jednoho wajcnika. Bobule chudnscmenná.

I). hnhnl, (^ paluslris Un. l''l. Jun. I. 422. Schli. t.

Tib. Ua,jn. 4. /. .'). áblík wodoi Mat. ffel. JSS, C. Odr
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denek koenowý plaziwý, na prst ilusly, zbytky do-
lejškw apíkowýcli rozlcpenalélýcli oéný, ze klau-
bw mnoho mrcas wypaiištéjící, wiewnalý ; z konce
wiew wycházejí listy a stwol ; listy srdité neb okrau-
hlosrdilé, nejosteji zakoníte , oblaunaté, peenože-
bré, nejcelejší, na líci syt zelené', lesklé, na rubu
ší, asi 3" dlaulié, 2'/í" široké; rapík asi zwýší 4"

;

bled-

stwol

. _ 3nýi-,
nalélým podepená, nesaucí bobule smstnané, narho-
wé. — W bahnech a na lukách mokrých Ewropy pro-
stední a sewerné. Kwte w lipnu a srpnu. '^^.

Koen na zaátku nemá diuti, potom pálí zponenáhla siloii
a silnji. Prwek ale ostrý jest welmi tkawý, takže Loparowé a
Swédowé tlSluj( w as nauze mauku z nlio, již s obilnaii míchají.

Jindá koen potehowuli proti ušíknutí hadímu a ku pocení (radix
dracuncuii aquatici).

. zproráiený. C. pertusa R. Brown, Dracontium
pertusum MUL ic. 29f5. Jacq. schocnb. t. 184. 185. Lo»
dýha asi na palec tlustá, pne se jako betan po stro-

mech a zachycuje se mnohoetnými koínky erwíkowitý-
mi ; listy stídawé, apíkaté. wejilé, kopinalé , ostré,

hladké, pékné zelené, iVs' dlauhé, a jakoby zprorázené
štrbinami podlauhlými, mezi žebry položenými, a s ni-

mi rownobžnými ; apiky dole w pošwu rozšíené;
taul lunkowitý, wejitokopinatý, na 6" dlauhý, žlutaw
bílý

;
palice weliká, wálcowitá, žlutá, tupá, asi */V dlau-

há, l" tlustá. — W Americe jižnd.
Lodyha zbytky apíkiiw pikrytá, podobá se jaksi hadí k-

ži, a podlé toho rodáci s-.í domníwají, že nejlepší prostedek proti

hadm jedowatým, a že wSaký ped nimi bezpeen, kdo ji pi sob
nosí na cestách ; ano o ke twrdí, že její zapadl zahání je. Listy

proti wodnotlnosti zákožní užíwají.

Podadí 3.

NADRAHULOJFITÉ, CAL\DINEAE.

AaoN. AaíM, Zbhbwurz,

Taul llupenný, kápowit swinuiý. Palice nahoe
nahá, dole obsazená kwty nahými. Kwty samí u

prosted na palici : prašníky sedawé, \v nkolika adách
okolo rozpostawené. Kwty samicí dole na palici umí-

stné : wajeník s bliznau scdawau, asto wausatau. Nad



1659

kwilím samím anebo pod ním 1 anebo wíoe kruhiiw

žláz niowit zakoitýcb (tyinek zakrsal^ch). Bobule
1— chudosemenná.

A. blámaiij. A. maculatum Lm» Blak. t. 228. Fl.

Jan. f. 505. PUnk (. 654. Diisseld. '2. t. 2 i. Aron aneb
aronowá brada Mal. Háj. J6|. — //W. 189. Twál- sw.

Jnna, nadrabulc, nadragula , zminec Koen oddenku
biízowiiébo, wcjcowitébo, maunatodužnatého* co hsko-

\vý orecb až i wejce holubí welikébo, blawého, wezpod
mrcasatéliot lisly korenowé šíp(»witoslelowilé, nejcelejší,

lysé, lesklí? ; apíky dlaulié, dole poiwuwiié rozšíené?
;

stwol obyejné kratší apiku ; taul delší palice, rowný,
zakonily, dole baatý, pootewíený, bledý, žlutaw ze-

lený, u wniii" stejnobarewný
; palice rowná, pímá, na

nahém konci ztlustlá \v kej tikráte kratší nežli ostatek

palice, fialowy nebo z hndá erwený
;
prašníky 'ipauz-

dré, pode prostedkem palice w kruh smstnané; opo-
dál nad ním a pod ním kruh ze žtaz žlutawých, w ni
prodlaužených ; wajeníkúw mnoho na dolejším dílu

palice sméstnaných, ohwejcowitých, žlutaw zelených
;

blizny zplešlilozakulatl ; bobule zwící hrachu šarlato-

wé, pikrywajíci ást* osy doicní siálau. — Na místech
stinných, wlhkých, w lesech listnatých, a kowí po Kwrop
jižné a prostední, léŽ w Anylii a Dánsku. Kwto w
dubnu a kwtnu. "4-.

Dwoje odrodky : «) heshlnnnj, iniinnrnlntinn Dccand. ; listy ze-

lené, jcdn<)tjar«'wnt^ NejoliyejnfjSi /J) blfitiinhj, maculatuiii Decand.
;

listy l(rwaw sk^rnaté a tauly ol>yC|n skwrnaté.
Oddenek swžf iakuž i ciflá roatlinn má diuf pálCiwau, která

alt; ^%un/tii aoo i snSetiíiu ziiiizf, takže pak jest {iMtrawau o.Uod-
liwaii. Jindá w tkarsl«( se potcbowal, rndix Ari. Dobulc diwe
slizké, sladké, pak ale páUiwé.

A. nlasliij. A. italicum Lam. Sahb. hort, 2. /. 75.

Podobá se pedešlému, jest ale wc wšech dílech wlií

;

lisly zwýaí slewícc, ostré, šípowiiosteloivité : lalokíiw

uchotvitých, ostrých, rozcwených, pkn zelené a po
zebrách a žíle bílé; Ktwol krátký; taul 10" dlauhý, tlcU

ii nežli palice asi \" dlauhú, jejíž holá hoení á:itka

žlutá. — W Kwrop jižné.

Rostlina ta jest znamenitá, Že {ako JinV rod za znrodRowáaf
amifdi kwtw palicn se 7ali(wi. TlWza na kftalky ro/kríijená a
UsuSeoá w ol>rlin<lii siowe koVen aronow>'/ linmauitkti a jako pie-

(lelljr se potetiiiir.

A. wiri;insl{i'i. A. vlrginícuni /./•/. .ImCním pedr-
šlýcln listy iípí>witosrdité, ostré: laloLúw tupých; laiil

prodlaužený, kiwý, zelený. — Na wlhkých luíttlech w
FcDsylwaníi a iWirgiai.
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Prasata korejní po tilizádi (Instyrli ráda je žerauce. Za ter-
stwa jsau peostré, uau i jtíduwaté, upe{:oé prý diutoají jako ze-

máky.

A. hrubohliztj. A. macrorrhizon Lin, A. max. nia*

crorrhizum Rumph o. t. lOG. Oddenek teba na sáli

dlauhý, plaziwý, pazausky pedlauhé a koeny wyliánf*-

jicí ; z konce wyrhá/eji listy nkolikeré, dokola rozposla-

wené , šlílowilé , srdité, wykrajowané , dole rozpol-

téné, na 4 pídi široké, rownohžn tlustožeberné ; a«
píky 4' dlauhé, co ratneno tlusté; taul skoro zdélí pa-

lice pídowe', bíle zrnaté, jíbowonné ; bobule zwíci bra-
cbu, ilutavvé. — Wšude w Indii w^cbodní a Cíne se sá-

zí a nyní také na ostrowecb jibomoskycli a Dtowéni

Iloliandu.
Oildenek íiwrnoIindV, " wnitr l)ílý, jest ástka jedlá. OiStený

a na kíížalky rozkrájený warí se we wode ; prwiií woda se sl»-j»*

;

po dridié pak uwaicuy jí se jako briikew ; též jej pekau. íia starší

tím Ie|)ší, protož iej nkolik let necháwajf státi.

A. malomaiiý. A. picluni Litu Lisly koenowé 3—4,
na pílí dlauhé, a co dla široké, srdité, tmawé zelené,

bílými žebry malowané, na rapícícb l' wysokydí; laul

sedawý, dole naauklv, zelenaly, nahoe pínachowélv,
skoro zdélí palice kejowité, jejížto holv díl wejitopo-
dluhowatý , ernonachowý ; wajeníky dole nejmnožší,

zakulatlé, zelené; nlka žádná; blizna teka; prašni-

kv hned nad wajeníky nejninožší sedawé, w kruh
kulowaly nahlauené. — ía Baleárách a Korsice, po
místech wllikých. "4-.

Pro oz<lobii w zahradách.

A. es'iplskij. A. Colocasia Lin. A. aegvpticum Coliim.

1. t. \ umph 5. 1. 109. Culcas Alpin. t. 230. 236. Co-
locasia CUis. 2. t. 7ó. Ejjyptský bob Mat. íFd. 120.

(krom wýkr. lewého). Koen s oddenkeni epowitýni,

na G" dlauhýin, z nhož wycházeji 4— š listw šlítowj-

lých, wejilýeh, wykrajowaných, dole srdité vyíznu-
tých, tak welikých, že se chlapec pikryli mže, tmawé
zelených ; apíky 3— 4' wysoké ; taul ostrý, swinuiý, o

néco delší nežli palice šídlowitá. — Na Archipeíagu

eckém, Egvptu, Malé Asie, odtud do Lusitanie, Indie

wýchodní a Ainerikv pesazený, kdežto jej jako my e-
pu chovvají. Kwte w erwnu a lipnu. "4-.

J<>st to prawá Colocasia KtíypfaDnw, jíž malé rolíko mže
celaii rodinu žiwiti. Hlíza rozkrájená na kížalky se pece w popeli

liorkém anelio se warí, a co pokrm se jí. V Kgyiitt? i nejiliudší

sedlák má po dnes pole pro tu rostlinu. Rozmnožuje se drobnúni lili-

7ami z wi'liké hlawní wyrostaiírimi. Po 4 msícedi jest lilíza zralá.

Pda iiuisí se wždycky po 2 lett-th promniti Sázené uikdá ueda-

U se na plod zakládati, protože tím hlízy se kazí.
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fJ- j4. bietanowý. A. hcdcraceutn L/W. Jacq. avi.t, 152.

— picl. t. 230. (]olocasia licdcracea Phnn. am. t, M.
Kowiiý, po stromech príiiwn se rozkládající, až k je-

jich wrcholkúm se spUhající, rozdlen) na wtwe oblé,

asi l" tlusté, lyst', popelawé, w y|)auštt'jící koínky oblé,

wlwe ohjíniavv , pei/.nu(é prýštící šlawu ze zluta

erwenau, snirndlawau ; lisiy srdilé, zakoncité, lesklé,

pikožnalé, nejcelejší sliídaw co ron padající, na roz-

liách rozpostawené ; apiky oblé, skoro zdélí listu; laul

nejwiší, wejily, tlustý, ostrý, u wniir barwený, skoro
zdélí palice ; bobule wšccky dulironiadv zwící a twaru
wejce slepiiho, podluhowaté, tupé. — Wa chlumech w
Karibagené. "ti •

Pulice linijíc wjrdáwá puch obzwlášfoí, nejhousnCjšf, rukau se

tliytaj(cí.

A. mudiolajmý. A. crinituin Aif. A. muscivoruin Lm.
1/isty koenovvé, sipovviié, /.noieu Idilné : úkrojw kopi-

natých, prosli'cdniho wišiho, ostatních zponcnáhla se

uiuenšujících, prwního stelowitého nebo .Sdílného, roz-

liného ; ra|)íky oblé, dole pošwiwé; sinol nejkratší,

oblý 5 laul weliky, zdélí skoro listíiw, wojity, Iniat^ ze-

leny, erwen niraniorowaný, dole swinutý, ccrw-on}',

nahoe skoro rownowažné podhnutý a wyrownaný, u
wnii hlody, dí)le crwený, u wnii chlupy eruený-
nii, dolil patícími posetý, dolcji hojnjšími a ústí za-

hra/.ujicími ; palice piwálcowitú, málo kratší taulu, její/,

hoení nahý <lil delší y.[)odniho a chlupv íialowymi

idšín)! obrostlý. — Na (istrowcch balearskych. "4-.

K\«r-( roZHiiiju purlt 7.ri|)linaii, jíuiž iiiaiirliy pilákánu wliaii-

wajf xe ilo laiilii m:ij<>c <v«5<Ii položit, otljviiil wyUltlú iiuiohau, jsauce
ziidrifiwány rliltipy, lali-2e 7.ali)riaiiti iiiiis<-j(.

A- jfšifr. A. Dracuncidus Lin. Salh. 1. f. 7G 1".

Dracontiiiiii I)<hI. fxmpf. ;<2!í. ///«/ /. 2(ií>. áblík anebo
jcšlr Mil/. Ihij. KiO. í)al)lik menší Maf. }l'd. I.S7. C.

Koen oddunku hlízowiteho, zakulatéleho ; lodyha pí-
má, zciinná, 2—3' wysokú, co hul tlustá, oblá, lindí*
skwrnutá, a lim kži hadí podobná; listy stidawé, a-
pikaté, znoiené, nesaucí T— IS úkrojúw kopinatych, o»

sirých, jichž p^ost^edrl^ ncjwtší , a ostatní otl nAho
zponcnáhla se uinenšuji : na konci todvhv ktvi weliky ;

laul tebas l'i dlauhý. ob>írny, kornaulowilý, dole s«vi.

nutý a baatý, pak wejilý' a ro/.ložený, po kraji ea-
balý, na líci tmawé ernný { palice kral.ší taulu, jejihlo

hoejšek nahý, tebaH 2' dlauhý, kopinalý
, dolejšek

kwíiiii) obsazený. I*?" dlauhý; bobule erwcné. — >la

místech suchých w Kwropé jižaé. '4>.
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Kwet wjfdáwú puch nesnesitelný, j(riiz tak se lákají masaky,
kožejedi a j. wejce tam kladauce. Hlízu jindá jiotébowali proti hadí.
mu usfknutí (radix dracontii , drarnnciili , serppotariae minori;*).

DioHkorides o hlíze píše, že waenú i swPží se mže jísti, a že wa-
renan a s mnohýui medem píistrojenau jedli Baleariné na iiif:>Cii

chleba, ano Boeriiave pra^í, že Arubowé to dlají po tu dobu.

A. zwonkowidj, A. campanulatum Roxb, t. *11i.

Amorphophallus cainpanulatus Blum. Bumphia 1. t. Vi.

33. Tacca sallva llnniph o. t. 1J2. Schenu fíhced. \\. (.

18. Koen mnoholetý, bulwowitý, zakulatlý, wtší nežli

hiawa lowí ; apík 1*/?— 3'/* stewíce dlauliý, šáwna-
tý, oblý, draslaunký , na konci na 3 dily rozdleny,
ježto protisens ktídlaié, nesaucí lístky wejitokopina-
lé nebo kopinalé, nejcelejší, dole sbíbawé; stwol zwyší

3 palc, dwakrál tlustší apíku ; taul 15' dlauhy, weji*

\ý, zakonity, dole dužnatý, nahoe blanowitý, odsiá-

launký, po kraji eitokadeawý, wn žlutaw zelenawý,

bled skwrnatý a rezaw tekowaný, u wnit we dn
nachowý, dužnnt nejhustji bradawinatý

;
palice nta-

líko delší laulu, rovvná, kejouitá, dole až do prosli'ed

wálcovvitá a peslíky pikrytá, pak na ástce prašníknté

íhowilá, na konci hoinolowirá, potworná. — W Asii

meziobratníkowé, na Madaj^askaru, Ceyionu. '^.

Welmi dležitá rostlina, již we wlasti sázejí jako uiy zemá-
ky. Nesmí se nechati hnáti do kwtu, jelikož tím hlíza se psuje.

Jak mile listy zwadly, lilíza se wykopá. Nyní na druslawé kre sú-

gowníkowé se rozstrauhá, strauhanina u wod dobe promyje, a to

j)romýwání tolikrát opakuje, až woda neokazuje ostroty. Woda nej^

prwnjší jest zwíatm psotná. Manka pozstalá qyní žernowem se

ro7.emele, zadlá, a na placky ctyrhrané upefe, které tu a onde se

mají za lepší ságowých. Koen swží pikládají na rány od šíj)w.
W Indii wjchodní roste rod podobný sám od sebe (Tacca phal-

lifera Rumph 5. t. 113.) jehož palice wyhlíží jako pyje a tak ohaw-
n smrdí, že mnozí se štítí na ni podíwati se. Z koena je-

jího též dobýwají uiauka a swží pikládají na rány.

Kriwuška. Arisarcm. Kappenwcbz.

Taul kuklowitý, dole celý ani neswinutý. Palice

oblá, nakriwená, nesauci dole nkolik wajeníkw je-

dnostranných a hoeji tyinek mnoho podporujících

prašníky okrauhlé. Žlázy žádné. Bobule mnohosemenné.
K. obecná. A. vulgare Targ. Arm Arisarum Lin.

Jacq. sclioc7ib. t. J92. Arisarum latifolium Clus. 2. /, 7J.

Malý aron Mat. JVel. 190. Koen oddcnku hlízowalého,

kulatého, zwící malého lískowého oechu ; listy koreno-
wé (3) na apících 4palcných, pímých, šípowitostelo-

wilé, kratice zakooilé^ oa lalocích ukrauhleué. nodlau-
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hlé, sehnuté, asi 2*/?" dlaulié, 1'!^" široké; stwol tebas

Gpalený, primy, na konci ncsaucí taul "2" diauliý, wál-

cowilý, nakíiwený, ai dopola nejcelejší a zawrený, liocji

otewreny ústím podlaulil> in, na konci ostrý, nachowý
;

palice bud /.déií tauiu nebo kratší, na dílu hoí'ením na'-

iiéni podhnuid a wen z taulu umící; bobu! ó— 6 ko-

žowit^ch. — W hájích skalnatých po Ewrop jižné. "H-.

Koen jindá w lékastwí se potrebowal (radix arisari, s. co-

liiljriiii niujoris).

UŽOWNÍK. CaLADIUM,

Taul IlupenD}, kápowiiý, dole swínutý. Prašníky

štílowilé, ninoliopauzdré, w klas nahromadné, ave"
lau ástku palice nad kwély saniiími zaujímající. Žlázy

žádné. VVajeníky oejdoleji na palici w peslénck roz-

postawené. Cnélka žádná. Bobule Ipauzdrá, mnoho-
MMnenná.

L'. tlu ujiununij. C. bicolor Vcnt. rds, t. 30. Arm
bicolo Jacq, schucnb. t. 186 Koen má hlízu homolo*
witau, mrcusy dužn.itymi opatenau , páliwau, a wy-

pauští na apícícli žlábkowitých, po kraji blanowiiých

listy štílowiié, srditoslcloii^ilé, u prosted karmasinowét
po kraji tinawé zelené, na konci ostré, na uších tupé;

stwul ob>ejné ojedinlý; taul ronný, kuklowitý, u pro*

sted skrený, nahoe píokrauhlý, zakonily , pímý,
pípodwinutý, delší nežli palice. — W Brasiiii, u nás
w donicích. "4-.

(. . UknnuUisiij. C. nymphaeaefolium Vent. Weli-ila

Ulued. 'I, t. 22. Koen má JiKzu podluhowatau, tlustau,

dužnatau ; li^ty koenoué, štítowité, wejité, srditoste*
lnwité, peweliké, l' dlauhé, 10" široké, na konci ostré,

kratice a tcnice zakonité, na uších okrauhloné, na
líci modrawé, na rubu bledší a tlust žebráte ; .ipíky

pedlauhé, dole pctlustt'; taul podluhowatý, na konci
dlau/.c kopinai^, žlulawé, šafránowé anebo crwenawf
peestý; palice wálcowilá, na k«»nci šídlowitá , nahá;
prašníky z crwma žluté; \%aj<'níky kulonaté* blizna

pupowítá; bobule z erweoa žluté. — Wc wodách In-

die wýchodní. 1f

.

Nii( wiifcLa ji-*t ottr& prn(lk&; ro^lll•^kttn(< p^ikl&dá •• na
Mdy ochrnulé k ostralieof jidi. BobuI« •!« i&wnsté \^íni a dosti

•lAdké.

IJ. jfdimiij, C esculenlum IVw/. V., nqualiic ítmnph
b. t. 110. /, I. Arm esculentuni IJn. A. minus Sloan.

1. /. 106. y. I. Koen má hlízu pewi>likau, dužnatau,

io:>
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na hoením dílu wálcowitau, jež wýse slew ce nad pu-
du wytlauje a dlá zpsob kmene ; x lolio dílu wy-
nikají lisly na pí dlauhé, stítowilé, srdité, pítrojúlile',

jejichž usi roíewené ; apíky 2slí'e«iné, žlabotvité, do-
le pošewnalé a tak hoejšek hlí/.y ztlušujíci a jemu lim
wíce Iwar lodyliy dánající ; nkterých odrodkw jistv

tmawé zelené, jiných siwé, jiných zase pékn fialowé

;

slwol wychá/í jako u arona obecného mezi Jistím ;

taul kornautowiiý, zelenawý, na hoení polowici pod-
hnulý a wciiiokopinalý, delší nežli palice. — \V Indii

vvýchodní a Americe. '^-.

Hlíza, akoli sweží jest diuti ostré, nab5wá iníroosti, bywSi
wo(laii proiiiyta nt;l>o uwaeiia. Protož we wlastfch té rostliny wu-
hec se poteltiije na rozdílný zpsob priprawené. APkoli jiné koe-
ny taktéž se užfwajf, wždycky tento drží pedek, protože cely rok
se mže dohýwati, že jelio listy uwaené motiau nahraditi wleliké ze-

leniny ewropské, jejiciiž sázení w tecli iiorkjcii krajinách tak ob-
t/žno, i že poskytuje polravMi zdrawaii a príjeninau, a že konen
skrowný kus role taii rostlinuu jiosúzený mže celau rodinu dobe
užiwiti.

U. slielolisfý. C. sagitlaefohum Verit. Arum"sagil-
taefolium Lín. Jacq. schornb. 1. 127. A. amplis fol. Plum.
ic. 35. Koen s hlizau dost welíkau, plnau šáwy mléko-
wilé, málo ostré ; listy koenowé, apíkaté, s ušima ro-

zewenýma, weliké, tmaw zelené ; apíky dole pošewna-
té ; slwol trochu kratší apíka ; taul kápowitý, delší než-

li palice. — W Indii západní. T^--

\Se. wlastecli jedí list, jako w Kwrope zelí, a tudyž jméno sp-

li karnibskcho (Clioii carailiej. Koen lilízowitý též jedf, obzwláštu

w poléwkácli hustých. Zdá se, že rostlina, taifove nazwaná, jest ny-

ní popsaná, nel»o jí welmi podolmá, o jejížto hlízách w Guian oby-
Ceinji žijí nežli o jamech Tikrát do roka se sází, k -emuž oka
ili blízky se potebují. Po ftyrech msícfrh pozorné wyhrabau hlí-

zy došlé, šetíce nedozralýcli ; po roce celý trs wytrhnau; obyCejno
uwaiíné jedí ; dáwají je též do poléwek, ježto dobré chuti nibýwají.

U. jedowatij. C Seguinum Vent. Arm Seguine Lin.

Jacq. am. t. .ól. picl. 1. 229. A. caulescens Phnn. n/n. t.

61. Jmním podobá se mladému banánu nebo dosn.
Lodyha dole položená , ostatn pímá , alespo na

palec tlustá, 6' wysoká, oblá, klaubnatá, u wnit hau-

Lowitá, a plná šáwy mlékowilé, peoslré , na konci

listy wejilok(ípinatP, ostré, nejcelejší, lesklé, na rubu
opatené žebry rownobžnými, oblaukowitými , nkdy
na \}\{ dlauhé; apík objímawý , žlabowitý , nahoe
obraubený, dolinv se rozšiující; jelikož lisly zponená-
hla padají, zslawují na lodyze šrámy pnlooblaukowité,

blawé; palice z nejhoejších úžlabíck wyniklá, lislu

kratší, žlulawá, skoro zde'ií taulu podlauhlokopinalého.
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uní* bled zeleného, ii wnitr nachowého. — Na místerli

slinnýeli. wlliUycIí, podlé ek na Anlilách. "K.
.Šfáwa jst jirudká, leptawá, jedowatá, na piútn dlá skwrny

iie<.vy|ir.iwitfln. Niiiiénu se ti.íwá pruti wodnotlnosii a dnám. Lo-
dyliu rozsekánu sluuži k dlÚDÍ luliu nejustrejšflio, jímž sfáwu cu*

krowuu wy^-iSíují.

I', stromowity. C. arborescens /V«/. Ariini arbo-

rcscens Am. A. a. sagiltae fbl. Plam. ain. t. 51. Koen
zllnu>>lí ramena ; lodyha pímá, zwyší muže ; listy ste-

lowilé ; palice kralši taulu kápowitho. — W Indii zá-

padní a Brasilii. 't\

.

Knren jakož i lodylia swžf jsaii welini prudké , iiuaTené

ale sladké a cliuttié, takže w eCenýcii wlasti'i-li jsau ot)yCejnaii

potrawan. Listy a owore mají (iiiiC p:U^iwau, a psohí otok w hub a

slinláni. Trestajfre CerDocliyi položí jim kausek lista na ústa. Té2
se užíwú k wyliánní potu a moe.

CituciioRBiTEC. Richardu. niCMAHUifi.

Taul llupenný, dole swinntý. Palice docela po-
rostlá kníiím, t. na hoením dílu samím^ na doleníin

ale sajHuíiH : OkwÍMí žádné. Prašníky sedawé, 2pauzdré,
opatené spojidlem širokým, klínowiiým, nahoe w ko>

•tauek wypuklý rozšíeným , a tu drama pukajícím.
Wajeníky zakrnlými tyinkami obklíené : nélka krát-

ká, s bliznnu powypuklau, žláznafau. Bobule skrowno-
semenná.

67/. tlhiopskif* R. aethiopica Knnth vin/i. i/iiis. \. 1.

20. idla aethiopica í^n. Oddenek dužn.ilý, wné hndý,
s dlauliým whušením ; listy koenow, pídíme, dlauhoa*
píkalé, wejitotrojihlé, dole stelowito.srdíié. skoro ká-
powilé, mékkohrolé, mnohožebré, lysé, lesklé, zelené

;

apiky dolejškcm poiwonitým objímané ; stwol prosted-
ní ojedinlý, nepatrné .'iboný, lislfiw wyšší (2— X r.wj-

si); taul 4— (•" dlouhý, obšírné otcwený, bílý. dinuzc a
kiiponitS zakonily 4 palice od konce nž pod prostle*
dek žlutá nnhlauenými prašníkv , wonná ; bobule
smésinané , sniuknuloknlounlé , /.lutocrwené. — Na
bahnech <v Alrice jiZné. Knéte w únoru až do erwna.'^'

.

U nás w dimirí li $e «7.í, žádiiji^ « lúr mnoho wlil.y Jindá
potebowali w Ickuslwí oddt-m-k (uruiti ucíhiopicum) juko aronuw^.

KllTIIA. /. MlinoNIMA.

Taul llupenný, kuklowitý, dole swinulý, na konci
sklimcný , na dél piepažený , I domy. Okwélí žádné.
Kwly aamii w pehrádcc zádoné (zpodní) dle rownu*

10b*
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wážného položení taulu : palice prašníky porostlá mno-
hými, na pelirádku píirosllá. Kwét samic/ jedin}', w
j)ehrádce pední (ili hoení) na dn pipewnéný; wa-

jeník zakulatlý; nélka oblá, s bliznau lupau, štítowi-

taii. Tobolka kožiiatá; .semena mnohá, hnízdiwá.

K. 2obál,alá. A, Bassii Lin. Boce. sic. t. 26. Imih. i.

737. Kuné, kuíia. Koen má hlízu zwící lískowce un
hndoryšianau, skrením na dwé ástky rozdélenau, me-
zi ninia wvcházejí mrcasy ^ z hoejší wynikují listy a

slwol ;
prvvní na apících 3" wysokydí, dole pošwami

se objímajících, jsau kopinaloárkowiié, kopinaté, po-

dlauhloelipiiné nebo písrditowejité, ostré. Ožilé, na

pi síkowanožebernaté, ostré, sotwa 2" dlauhd, l" ši-

roké ; stwol kratší rapíku nese na konci taul '/j" dlau-

hý, ukonený zobanem taktéž diauhým, nachowý. —
Na Sicilii a \v Africe sewerné,'4-.

Podadí 4.

NAjrimLCOJFITÉ. CYCLANTHEAE.

Nawinllec. Cyclanthcs.

Taul ninoholupenný. Kwty jednodomé, samí a.

samici VI 2 pásy po palici na záwit rozposlawené. Sami-

cí: okwtí ilupenné; wajcnik Ipauzdrý, s wajeky mno-
hými, nástnními. Samí : tyinek mnoho s nitkami ni-

owilými, prašníky niowitými , 2pauzdrými, na konci

drama pukajícími.

iV. rozpoltémj. C bipartitus Poilcaa mcm. mus. 9. /.

2. Diet. se. nat. ad. 2. 1. 5. 6. Koen mrcasatý ; rapíky

wšecky koenowé, tebas 4' wysoké, lup trojhrané,

dole w pošew rozšíené, nesaucí na konci list i! dlau-

hý, rozdlený na lístky 2, árkowitokopinalé, jakoby V
dlající, auzké, ostré, žilnaté, nejcelejší; stwol mezi listy

wynikající, 2' wysoký, pímý, na konci nesaucí taul o 4

lupenech slídawých, wejitých, objímawých, jichž dwa
wnešné nesau na konci dwa lístky koenowým podob-

né, mnohem ale menší
;
palice kratší taulu asi na prst

dlauhá a tlustá, wšude kwítím pikrytá. — Na zpsob
trsu obšírného pikrýwá pdu wlhkau w Guiaa.'tf.

ROZKYDANEC. LUDOVIA.

Kwty jednodomé, na spolené palici. Taul ze 3

ástek welikých, stejn dlauhých, padajících, poddutych,



1667

kopin.iiych. ukonených ó jazýky, Kwty snnii se-

iilawají z lílki) tluslclio, králkélio, ukoneného irno/stvvíui

zubw nesoucích prašniky, jcni dohroniady diají hla-

wioku, jichž 4 stojí na lílku koí>lkuwi(éin, dole ztene-
ném. Kwly samicí: wajeníky koslkowité, na hurcníui

konci ubraubené a tudy jakoby mající okwiMÍ s waje-
níkem srostlé; na konci jejích 4 brázdy w kíž posta-

wené, a z rohw wynikají 4 nlky pcdlauhé, biiznau

hlawikowitau ukonené. Bobule kostkowité, Ipauzdre,
niQohosemenné.

li. dlamhj. L. palmata Pers. Garludovica palmnta
y?. et Pav. Halniia palm.ita JVdl Lodyha žádná : listy

koenowé, dlanité, ;{ — ódílné; palice podobá se orobin-
cowó, na pí dlaubá a tlustá co zápstí , na níž pak
bobule co lískowec wcliké

, jenž saupoinjm tlaením
dole jsau tyrhrané a na povvrchu wyhlížejí jako wrh-
cabnice. — Podlé ek w lesech Peruwie a Nowé Grc-
nady. "4-.

R. pnuly. L. funilcra Poilcau ann. vius. !). t. 1. Li-

án franche. Lodyha oblá, dužnalá, u/latá, na J-^l"
tlustá, neu)noho rozwetwená, do w^šky ^0— 2ó' po slro-

niech se pnaucí a koínky na kru se pipínající

;

I. hoejších uzlúw ili kolínek dol paušti koeny wétr-
n»!, erwenawé, co malík tlusté, šnrowiíé, do zcin
wnikající, z nichž ani listy ani nowé h)dyhy newyroslají ;

listy sttidawí*. dinuze kopÍ8«)\viié, na dwé klané, I — 2'

dlauhé, nuzké, žilnaté, asnaté, tuhé, jako mladé palmo-
iiié < apíky dole pošwující ; palice 3—4" dlauhé, w tau-

ju 3lupenném, bílém, prchaném ; ktvetv na záwit pu
palici rozpusiawué. W lesech Cuianských. '^.

KoiTojr wtroú jsaiice weliiii liaitžewnú slaii/.f k wázáui.

ád -2: (I.

WOHOW ITi:. ZOSTEliEJi:.

Taul Ihipenný, árkowitý, žlnbo%%itv, sklimený, na-
liDÍe wyt-íznutý, ukonený protažkem listowitýin. Palico

dliuliá, árkowitá, žlabowitá, zúdami srostlá s taulcm, a

tudy po jedné wnitní stran nesaucí dnojaduto kwtv
samií a samicí sli-ídawé. Okivélí žádné- Prainíky oje-
dinlé, duojpauzdré, pauzder dole spojených, zádami
bez nitky pipcwnených, podélmo pukajících. Wajcnt-
kv ujcdialé luczi prašníkoiuu, pudiuhuwalé, pod kua*

^.
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cem prlpcwnné, Iwajené; nMka lluslá, biizny 2 wlá-

skowilé nesaucí. Mošnika neprawideln pukající. Já-

dro bezbilené. Kel podluliowatý, s pírkem oblaukowi>
lýni w dloze zobanowité, s koínkem po boku roz-

.

štípeným.
Bylina i:ioská, ponoená, wetewnatá ; listy tráwowité, árko-

wité, tupé, na dlaiilié pošwu sedící
; palice we sw5rli tauledi na

obzwláštní wtwi latowit rozp. stawené, strídawé.

Do tofio ádu náleží toliko jediné pokulenf s jediném rodem
na dnS moském píseCnéuí w Ewrop a Americe sewerné rostaurf.

Kád ten palicí podobný aronowit)m, od niijiž a!e se roze/náwá juiS-

ním (iili wzezením, auohrž i plodem Iseiuenným, pírkem klowjim,

Iciwým, a po boku rozštipenjm. Ode rdestowitýili, k nimž jej nk-
teí kladau, liší se wzezením, kwctenstwím a ustrojností kle,

WOCHA. ZOSTERA.

JV. moskd. Z. marína Lin. Fl. dan. t. ló. Schk. t.

270. Diet. se. nat. 2. 1. 4. Pásemnice. Koen oddenku
plaziwého, co slcblo tlustého nebo tenšího ; lodyha po.

noená, 2— 3' dlauhá, oblá, smaknutíká, wtewnalá

;

listy tráwowité, '/?— 1'// dlauhé, árkowité. tupé nebo
zatlaené, na poswé kratší neb delší sedící, 3zilé, a ješt s

mnohými árkami dlnými a prín}'mi opatené, tniawé

zelené; palice w taulu jakoby pokraowáni listu jsauci-

bo zawená, polooblá, smáknutá, na pední ploše 10,

12 nebo wíce prašníkw podlaublých k prosední žíle

sklimenýcb, mezi nimiž '> — 8 wajeníkiuv. — !Na dn
písitém moském, blízko poinoí, asto obšírné lauky

dlající. Kwéto w srpnu a zái. '4.

Rostlina pílewem moskím wywrliuje se na beliy, a pote*
l)HJe se ku krmení dohytka, ku krytí stedí, k mrwení polí; usuše-
ná jest zpružna u tudy hodí se k zaobalowání rozdílnýcli wécí na
nifstu sena, a k wycpáwání poslamek. W llollaiidu se potebuje k

stawní hrází. Popel dáwá mnolio salajky. Zbytky wláknaté listw a

lodyíi sciiaulené na kauie leiiké, co pesf weliké, mle moské {pilno

uuirinac), jimlá w lékastwí se potebowali.

ád 221.

BABOLCOWITÉ. PISTÍACEAE.

Taul jednolupenný , kornautowitý , dole srostl/.

Kwéty Idomé , nad sebau pirostlé na zadní stranu

taulowau. Okwétí žádné. Kwly samí hoení : prašní*

kiivv 6, lyrmi drami pukajících a peslenowité pipev-
nných, na konci slaupku ili nitek dohromady slaupo-
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wil srostlydí, dole na /.adní stranu srostlého s taulem

a nad tím sroslnulim opaieneiio jakoby taiilcm oásíc-

ným, okrauhlým, srdité z pedu wyseknuiým, misku-

wit podduiýin. Kw»»i sninuí jediný, we dn taulowém

iiinístný : wajenik podluhowíiiý, zadní stranau na taul

prirosllýi Ipauzdrý, o wajekách mnohých, rovvnowážn
pipewnt*n}í"h na semenici pod zadní stranau pirostlé.

Cnlka homolowjiá ; blizna polokulowatá. Plod: tobol-

ka Ipauzdrá. Semena ninoluí, ownowáiná, 4 ada, píi-

pcwnéná na semenici zllusdau a srostlau se zadní sté-

nán tobolkowau, wejcowiiá, w nu'šku obalená a tedy na
powrchu uálcowilá, na konci opatená pupem obšírnyu),

wýsicdiwé brá/.dowaným. Kel homolowitý w dutince

na wnsncm ili prošlém konci bílku obšírnho.
Zelinu wodnf, wjjlj. wající, bezlodyžiiá. Koeny dlanhó, kol-

mo do wody wnikajíí Li-''ty nu zpsob rii/.f. se rozklá(i:ijici . Zpod
listuw wyliázjí odnože, na konci listy w>dúwající. Kwety ližlabí-

kowé, knitko&twolé
li úd ten, obsahující íediný rod, poddiá se ústrojností kwtnw

aronowitjiiii, od niciiž ale wzezenfin a klem se liSÍ, a nemaje dilcm
nižádn^cli cew rozeznúwá se ode wšecli rúdiiw w té tííd posta-
weo)(Jt.

Babolbc. Pistia. Wassersalat.

Znakowé pokoieowé jako iidowó.
//. ohrmij P. slralioles /./;/. Jn<q am. t. \\H»— picf

.

f. 52.'>. lio.ih. t. 2GS. Dici. se. nar. all. 2. /. I. 8. Koe-
ny pemnohé, púldruhoBlewíné, sutwa dna dosahujícíi

husiym whišeníkcm obrosil ; listy podlé sláí ro/.dilné

<*o do welikosli a množstwi ; uk na ndadislwé asi 20 na
/piisob rúie prúméru siewíného rozložené ; dále jsau

ol>\vejité, dole zauzené, obyejné nejcelejší, nékdy wv-
krojené, sedawé, odHtáwajtcí, dole ulnkowané, mezi ži-

lami huaté, tlusté, haul)ouiié, málo štuwnalé, a tudy k

plovvání pczpnsobné, íížilé, žil tlustých, pod prosí cdkoin
listu dohromady spojených látkau listowau a tak déia*

jících doicjšck listu tlustý < kwéty ižlabíkowd, ujediné-

íé, pímé, nowonoé, asi '/i" dlauhé, na stopce joité král-

si ; taul bílý. pak wadnaucí a zrajícím plodem pukající.

•—Na wodách wšech konin meziobralníko»vých ; zcdmu-
tím íNílu pichá/.í bez kwétu ze wnilni Airiky až skoro
do Delty w K<;vplu.'M-.

Ta rostlina naltraznje w heCenJcIi kr.ijin&cli naSe okeiiky, to-

likoite z olil«ilii jicii (st obrynti ; wflmi bnjtr ryrlile popínú jiladi-

ny wodnf Rrzo hyne, taktéi ale ^^st»i nprt se rozmáhá odnožemi.
Na r^ižiStk-h zatopeo^ch rychle se rnzmÁliá, takte ji wyhudi(i nii-

ceoi jsau. lowSku ncoí nrprostedeln užiteCaá; icrau ji ale ka-
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chny, a prasatim se díwú iiwa?en4 s otrubami sdgowýtuí. W ryl»ní-

cfch ráda se má, protože na d( mnoho limyzii a erwuw s« (Ir/-!,

jiotrawaii rybúiii slaužících. Listy welmi kehké chutnají iirere, a

potrehují se proti wyraženináin, aiiplawici, krwotokiun, jak to už za
starodáwna dlali, kdežto ji naz5wali strndoles.

ád. 228.

OKEHKOWITÉ. LEMNACEJE

Kwty rznopohlawé, piblížené, tauiem obhrnulá.
Okvvií žádné. Kvvty samí: tyinky 2 \v rozdílném a-
se wywíjející ; nilka niowitá; prašník ípauzdrý: pauz-
der na konci se dotýkajících a po stran délnaa štr-
binau pukajicícli. Kwt samicí ojedinély: wajeénik
Ipauzdrý, 1— mnohowajený ; nélka 1; blizna obšírné
nálewkowitá. Plod I — innohosemenný, biimošnika bu
puštika. Semena bezbíjená. Kel zakiwený; koínek
rznostojný, jehož dloha klíením se rozšiuje w ástku
listowitau, z jejížto žíly prostední puí koeny jedno-
duché.

Zeliny wodaf wzplýwajíc nebo potopené, s wláSením dole fíe-

piCatým. Lodyhy listowité, Clánkowité. Kwty jednodomé, we zp-
sob kwlu obojakélio piblížené, obhrnuté tauleni bl inowitýiii, ban-

daskowitým, pak ouprawidela pukajícím, z líce nebo kraje libtuwého

wyniklé.

Dosawad znají toliko C— 7 rodfiw (w pokolení 1, dle jiných w
4)) rozvíených po obojím mfrnéiii pásmu.

Okrbhbk. Lemna. Wasserlijíse.

Znaky pokoleowé jako rúdowé.
O. trojbrdzdi/ L. trisuica Lin. Sfnrm f, 4i. Wolf,

Icmn. /. 1. 3. Listy kopinaié, p.ik apíkaté, ojedinlé. —
We wodách stojatých ponoenii, w lipnu a kwétnu, an

kwle, wytonaucí. O jako ostatní.

O. mnoholcoemu). L. polyrrhiza Li- Schk. t. 281.

Sturm 1. c. Listy píokrauhlowejité, po 2 — í spojené,

na líci zelené, na rubu naerwenalé; koeny swazené.
— Wzplýwá na wodách stojatých. Kwéte w kwétnu.

O. menší. L, minor. Lin. Schk. 1. c. Sturm. L c.

Listy obwejité, obak ploché ; odnože sedawé: koeny
ojeinSlé. -^ Na wodách stojatých wzplýwající. Kwéte w
kwtnu.

O. hrbatý. L. gibba Lin. Schk. 1. c. Sliirm L c,

Ltisly obwejité, na líci wypuklaunké, na rubu haubowi-



1671

tnwypuklé; odno/e sedawé? koeny ojcdinSlé. — S

pedešlými.
Wody s/oi:ité br/.o tmi rostliiiaiiii s« popínají jakoby šatem

zeleným, a sl.tuží za oliyllí hmyzm wodnfin u roz(l(ln>m krakatkám

7.11 potrawu réž i kaclinám. Wlaslne powstáwaji na zemi t. na dne

wodním, od ktcréliož se odtrliSe padnášejí se ni hludinui kdežto w
listy se rozSitijí » koeny wyl»ánjí.

ád. 229.

RDESTOWITÉ. POTAMEAB.

Kwply oljypjno oboj.íké. Okwélí podplodní, sdíl-

né, nkdy /.ádné. Tyinky prosté, obyejn 4, n«''kdy

2— 1 : prainíky dwojpau/.dié štrbinami podclnio puka-
jící. Worckw lwero nebo wícc, peslen^ných, (pauz*

dr.vcb, Iwajcnvoh, jednunlenýcb a jednobliznýrb.
l*lod z holének Isemennýcli, wystlilýrli, poiídku /.bobule-

lýcli, ncpukajícíb ncl>o neprawidelni' se Irliajificli, wel-

mi poidku z mócbýiíkinv 2clil<)pnýcli. Semena bezbi-

léná. Kel rowný nebo kiwý.
Byliay nebo zeliny potopené nebo líorejSkem w?plýwajfcí ',

lodylia protaJ(ená, m^kdy jdaziwá. Listy strMawét porMkii stiírn,
Im rozSíeoé, ploché, nejrelejSÍ, íílnatt^, nSkdy apíkaté, bii zatí-

ženu, iirkowité nebo nifowité. Kwly drobné, nepatrné, obojaké,
poidku Idomé, úžlabi^^kowé, ojedint-lé, nebo klasené.

Sem nálži a«i 10^ rodúw (w 10 pokolenih) po celém swutu
a wiecli pásmech rozlosowanýdi.

Rdbht. Potamogeton. Laiciikraut.

Kwéiy obojaké. Okwií 4 dílné. Tyinky \ ; prá-
vníky <)l)yejn sedawé nnr dolejšku u.štw okwowýob.
Woreky 4, bcznlcné, l!)li/.now(''. Ilolnky 4, sedawé.

/{ tvzplýwnwij. V. nalans lUn. Fl. dnn, t. I02o..SV/i/.-. /. 28.

Hdesl wodni Mni. 1l3. C llosl. I. ob. 8. Kdesi ivt)dní ;

brái. Koen mrcasalvi lodylia dle bl.iubkv wody roz-

díln dlanbii, oblá, bladká ; listy nejlioiejši stín, o>

statní stídawé, sedící oa apíoícb delších nežli mcziu/.lí

lodyhowé, oblých, hladkých; listy dolení ponoené, ár-
kowiié. kopinad' utrbo podlauhié. hoení po wod wzplý*
wající ctiptiné, tlole zaokrauhlené a písrdiiif, králco
> (iíp zakoníte, delší 3" a !'/«" široké, na líci hladké
U-skawé, imaw zelené, na rtibu bledé, slepé; pošwy
iilabiOkow<^ lodyhy obwinnjící, niá/.díilé, kopinaloárko-
wiié ; stopka z lulabika buoihu wyniklá, asi dwakrút
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delší apíku, oblá, dosti tlustá, pímá, wynoená, do dwau
tetin obrostlá kwty \v klas rozposlawenými, po i pe-
slennýiní ; okvvtí uštw okraubivcii, zelenaw nacbo-
wých, kožowjtých; prasníky sedawé ; woreky. 4, weji*
té, smáknuté; liolénky 4 wejité, smáknuté, ostré, ne-
pukavvc. — We wodách stojatých a tekutých po celé

Ewropé, též na Predhoí dobronadéjském. Kwle w
lipnu a srpnu. Tf.

Národowé podlé Jayku eky bydlící tu rostlinu jako jinsu

zelinu jedí. Jindú té w lékaslwí se potebowala, nyní w nepamt
pišla. Kozy a liowada ji žerau a prasata daií se jí krmiti. Sfinena
zobají ptáci wudní. Na rub listowý nasazují se krakatky, iimyz a.

Cerwi, jimiž ryby se žiwí.

JI. swéclý. P. luccDS Lm. FL. dan. t. 195. Lodyhy
dlaahé, wétcwnaté ; listy wšecky potopené, nejho-
ejší stíné, ostatní stídawé, stejné, blanowité, krát-

ce apikalé, wajené nebo kopinaté, hroínaté, proswíta-

wé, na líci lesl:lé, tmaw zelené, po kraji pilkowanošer-
pivvé, dolejší tebas 6" dlauhé, hoení 4", l'/i" široké;

stopky z hoejších úžlabíek wynikié, dole tenké, ostat-

n tlusté, 2—2'/j" dlauhé, nesaucí klas I— P/i" dlauhý ;

holénky smáknuté, na kraji tupé, píkýlaté. — Obyt
jako pedešlého. Kwte w erwnu. '4-.

R. prorosdij. P. perfoliatus Lin. Fl. dan. 1. 927.

RostL I. ob. 7. Koen mrcasaiý ; lodyha plowající pí-
má, celá ponoená, oblá, 2' zwýší nebo wyšší, ztlauští

brka slepiího, jednoduchá nebo chudowetewnatá ; listy

delší nežli ineziuzlí, dolení wejitokopinalé, srdité a

objímawé, ostré, na 3" dlauhé, pes 'V široké, hoejší
wejité, srdité a objímawé, ['/'dlauhé, wšecky hladké,

lesknavvé, jakoby pokosiem poiené, 9žilé, jasné zelené,

tupaunké, po kraji eité, stídawé krom nejhoejších

slíných, z jejichž úžlabíka wvnikají stopky stejn tlu-

sté, delší listw, wynoené, oblé, nesaucí klas hustý

;

kuty drobné, hndozelené; holénky 4, smáknuté, po
kraji tupé. We wodách stojatých a tekutých. Kwte w
erwnu.

R. hebcnatij, P. pectinatum Lin. Bylina autlá po-

noená ; lodyha socháte rozwtwená; listy šttinowito-

árkowiié, ostré, jednožilé, na pi tlustaunce žeber-

naté, wvniklé z konce pošew, stídawé, nejhoejší, z je-

jichž ližlabíka wynikají stopky, stíné; stopky dlauhé,

skoro 4krát delší listu; klas kwtíiw ídkých stída-

wých ; holénky úkosn obwejité, skoro polookrauhlé,

smáknuté, usušené, po hbetu kýlaté. — We wodách
stojatých a tekutých. Kwte w lipnu a srpnu.
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Rody nadnwpdfné n jiné molian slanžití k mrwení polí, kde

jicti weliké iiinožstwi roste.

Táiilice. Ruppia. Ruppik.

Kweiy obojaké. Okwétí žádné. Tyinky 2. Nilky

ncjkratM', šupinouiió. Pytlíky prašníkowé obak na nilku

pipewnné, dole rozewrené, nalioe dotýkawé. Wore-
ky 4; nlka /.ádná. Ilulénky*4, pak dlauzc nožkaté.

T. rotvnoplodd. \\. niaritíma Ijin. Reiclunb. ic f.

307. Bylina aullá, pewlewnatá ? listy stídawé, niowi-
lé, prodlauiené ; kwty špinawe zelené, iižlabíkowé, pra-

bníkowé pudlaublí; bolénky wejilé, úkosn píímé} wa-

jeoníky nezralé sedawé. — W tnnícb nioskýcli po E«
wrupé. Kwte w srpnu a na pudziiii.

Šbjdralka. Zamcoblua. Zamchellik.

Kwty jednodomé ; samí a samicí we spolené
pošw. Samí: okwélí žádné. Tyinka I. Samici: okwé-
tí zwnnkowiie. Cnlka stála t blizna úkosn štítowilá.

Holénky 3—5 nebo wíce, wšaká nožkau nifowitau po-
depená.

S. bahní. Z. pnlustrís Lin, Schk. í. 280. fícichenb.

ic. f. 1003. iOOó. lOOG. 1000. Koen letní; lodyba w
blubokýcii wodácb prodlaužená, plowající, dole ni'lcza-

wá, WC mMk^cb ale plaziivá a ze lánkiiw kí)cnv wy-
hánéjící ; ostatnS jest slabá, tenká, stídawé, nkdy také

stí-íné rozwtwená; listy árkowlié, dlaulié, dole stída-
wé, naboe strínc^ ; kwéty drobné, úžlabíkowé, ojcdiné-

lé
;
prašník 'ipaiizdrý ; bolénky na obau branácb blad*

ké, nebo obraiibené nebo obraubenozejkowané nebo
Irníkowané; nlka zdélí polowicky plodowé nebo delší.

— Wc wodácb stojalycb a tckut^cli skoro po ccid E-
wropé. Kwle w lipnu až do záí. O.

ád 230.

AeCankovvité. najadeje.

Kwélv jednodomé, rozlraii^ené, iižlabíkowé. O-
kwélí žádné. Kwéiy samí: tyinka 1—3, nitka žádná;
prašník ze 4 paiizder, podepený ob/.wláštní pošwikan.
Kwl siimuí : Okwélí žádné. Wajenik jcdnoducliÝ, I-

pauzdrý, Iwajcn)' ; nclka žádoá ; blizna jediná, nkdy

k
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2— 3. Plod : holenka oechowitá Iscmcnú. Semena bez-
bílcná. Kol kíiwý.

Zelný poJwodní wetewnaté, wjejídiž láncdh wiiiti mízu
kratr/.iti jako w parožnatcfili. Listy auzké stríCné aebo peslenCnc.
Kwfíty úžlal)ícI<owé, nepatrné.

W tom rádu stojí asi 7 rod w pokolení jedoom.

Reanka. Najas.

Znaky pokoleowé jako ádowé.
R. Wflši. N. major lio/h. N. marina a Lin. N. fliivi-

alis Lam. N. monosperma 7^7//. Stunn /. \[. Zelina;
lodyha oblá, rozsochaná, 1 -2'dlauhá, hladká nebo íd-
kými Irníky škohlawá; listy árkowité, wykrajowanozu-
baté zuby hroinaiýini i pkn zelené , stíné nebo
Irojnaté: pošwy nejcelejší; kwty nadwodní pedrobné,
úžlabíkowé. — W jezerách a rybnících. Kwte w
srpnu a záí. O.

R. menší. N. minor Allion. Schk. t. 296. Cauli-

nia fragilis JVilld. Fluvialis minor Michel. jtii. 1. S. J. 3.

Podobá se wzezením ku pedešlé ; lodyha wždycky Iv-

sá ; listy auzce árkowité, podkriivené, wykrajowanozu-
baté zuby hrotnatýini; pošwy brwikowanozaiibko-
wané. — We wodách stojatých po Evvropé jižné a pro-

stední. "Kwte w srpnu a záí. 0.
Kde tdi rostlin weliká liojnost roste, inoliau se k mrwuf

rolí potebo wuti.

ád. 231.

NOHONITCOVVITÉ. PODOSTEMEAE.

Okwtí prosté, sesiáwající z 2—3 nebo wíce šu-

pin, blanowitých, bu žádné. Tyinka I — 12, podplod-
ních, oddlených anebo Ibratrých, nkolik asto ne-
plodných; praáníky obyejn u wnit pukající. Waje-
ník 2—3pauzdrý : pauzder mnohowajených : wajeek
wzstaupawých ; nlky 2— 3, nerozdlené nebo na d«é
klané, ídko žádné; blizny jednoduché. Tobolka stálý-

ma nélkama ukonená, 2 — -^pauzdrá, 2 — 3f'hIopuá
;

ninohosetnenná
;
pehrádka po rozpuknutí chlopní pro-

stá, stálá nebo padawá, na prostedku semenici ztlust-

lau nesaucí. Semena pedrobná, bezbílená. Kel rowný.
Byliny wodní. Listy stídawé, neposewnaté, sedawé, olijíiiiawé,

dul sbíliawé anebo s lodyliuu a jejími wtwemi plywající u wý-
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twar wejfowitý, rel5' nel)0 nasekan5 : nštw wláskowitých. Kwty drob-
né, obujaké nebo iednodoiité, užiabítkowé nebo konené, ojedinlé
nebo nalilantenú, klasené nebo liroznné, díwe po jfdnoui oblirnutc

pokrywkau jedno- nebo nmoliolupennau , pozdji k^tt nebo dolejsek

•topky obkli('^njfrín).

Do toho ádu náleží asi 30 rodnw (w 5— 7 pokoleních), lilaw-

n horkému pásmu pMnáležejícícIi a to wet^ím dílem Americe jižné ;

nkteré rostau na.Madagaskaru a jižném konci Afriky, 2 ale w Ame-
rice sewerné. Skoro wšecky rostau we wode tekuté na skalách, ka-
ineneih a kmenedi, a rozeznáwají se wzezrenim na cbaluhowité pi-
pomínajícím.

DÍ0BONIT£C. PODOSTEMUM.

nozi

KwHly jcdnodoiné. Okwtí *2šupinné. Tyinky 2, na
zici pipewnf nó : nitky krátké, dole skliinenó. Waje*

nik o 2 bliznÁii sedan7ch. Tobolka 2pauzdrá, 2lilop-
nú, mnolioseinenná.

iV. sUiivolishf. P» ceralophyllum Mícha:. 2, /. -H.

Zelina ; lodyhy lysé, koio\\Í!, tenké, plowající z koe-
ne štílovvitélio', listy siídatvé, štélinowité, ro/délené na
mnoho iiiiúw petenkých, lysýfh, oslrVch ; kwéty Ido*
nic, ojedinlé, stopeknlé, sanii a samicí z jednoho
místa wynikle; oknélí 7,c dwau supin; kwéty samí na
stopce niowilé, lyinkv 2, jejich/- nitky krátké, dole skli-

mené, a prašníky 2, písrdcowité, 2panzdré j kwély sa-

micí mají wajcník dole wajený ; hlizny 2, sedané,
lozewrené, o málo kratší wajeníka ; loholka wajená,
Hprauhowá, 2paiudrá, 2rhlopná, jfjíi píchrádka rowno-
lM'>.ná 8 chlopnéma ; semena mnohá slrcehowitá, wej-
I owiiá, pikrývající ob plochy pehrúdkuwé. — ISa

.skalách \v Ohiu ece blízko Luuisvillc.

KUPRAINEK. MaRATIIRUM.

Kwty obojaké. Okwlí trubkowité, na patero nel)o

osmero klané. Tyfinck .S— 8. VVajeník clipsoivitý. 2

hliznatna ukonený. Tobolka elip.sowilá, 2chlopná, 2-

pau/.drá, jejíž pehrádka rownobžná s chlopnéma a

na obojím powrchu pukr\lá semenv mnobVmi.
A' i)h((tiij. M foenicidaceum //. ct lionpl. (<ju. 1.

/.li. Oddcnek hlízowilý wypanští zdola mrcasy, z ho-
ra listy apíkaté, G — R'' dlaulié, 3král pecnodílné a

na posledních áhikácli nesaucí lístky mnohé, šttino*
wiié, tmawé zelené ; stopkv ojedinél^^ nepostedcné z

oddenku wy nikle, asi na l" dlauhc', lkw«'lé, nsi u pro-
Mlred opaiiené latdccm nerozbily kwt zastirnjí« ím,

trubkovitým, proswítawým ; okweii ze 6— 8 Supin ko-
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pinalých wajeníka o polowici kratších, pak hwzdowit
rozewenýcb ; tyinek 5 — 8 se šupinami okwowýnii
sliclavvýcli : nitky šídluwité, stálé, prašníky ržowé, 2-

pauzdré. — W ekách na skalách potopených Ameriky
jižné. H*

ád. 232.

bariCkowité. jvncagineae.

Okwtí prosté, Glupenné, kalichowité anebo trochu

barwené, poídku žádné. Tyinek O, podplodních ane-

bo nejdoleji na lupeny okwéowé pripewnénýcli; neníli

okwtí, tyinka toliko I ; prašníky wn pukající. Waje-
ník složený z worekúw 3, 4, (>, peslenowité postawe*

ných, píoddlených anebo srostlých u wajeník mno-
liopauzdrý, porídku na záwit okolo lžka rozpostawe*

ných ; woreky nebo pauzdra o 1—2 wajekách na dne
pipewnénych, pímých. Cnélek anebo blizen sedawych
co worekúw. Plod wyschlý z holének zawenvch 1-

semenných anebo méchýíkw na šwu bišním pukají-

cích, 2seinenných, nebo srostlých w tobolku 3— 4— tJ-

pauzdrau: pauzder od slaupeku se oddlujících, u

vvnil podélmo pukajících, Isemenných. Semena bezbí-

lená. Kel rowny.
Byliny netto zeliny baliní. Listy kofenowé, porídku lodyhowé,

stíídawé, auzké, Cárkowité, tráwowité, nelio tlustaiinké, oblé net>o

polooMé, dole posewnaté. Kwety obojaké ne!)o jednodoiné, nepatrné,

prawidciné, na konci stwolu w klas anebo hrozen ruzpostawené, po-

rídku oiedinelé.

Rád ten obsahuje 16 rodw (w 4 pokoleních), po celé zeuii

rozlosowaných.

Barika. Triglochin. Dreizack.

Kwty obojaké. Okwtí Glupenné. Tyinek G,

nejdoleji na lupeny oknowé pipewnn) cln prašníky

písedawé; Wíijeník 3— Gpauzdrý. Blizny 3— 6, tupé,

pérowité. Tobolka uzráním rozsýpá se na pauzdra
(holenky) 3— 6, od dola se oddlující, na wnitní hran
délnau škulinau opatené, Isemenné, lžko slaupkowíté

prostední zstawující.

B. pomoískd. T. maritimum Lín. Fl. dun. 238. 306.

Oddenek krátký, píúkosný, jakoby ukansnulý, siln
mroasatý, zbytky lislowými oblirnutý a na konci cho-
cliolatý pošwami listowými stálýnn', cibulowii smst-
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nanými} listy koenowé, auzce árkowilé, tlustaunké, po-
loobU, na líci mlce Ziabowité, lupe

;
pošwy blanokrajné,

nalioe wjbiliajici w jazýek tupj nebo ukausuutv;

stwol wzstaupawy, 1 — P/i' wysoký, oblý, ukonený
hroznem šlíblým, hustým, pak prodlauženým, khisowi-

tým ; kwty žlulaw zelené : lupeny 3 odstáwající, wni-
tní 3 pímé; wajenik o 6 pauzdrách a o G bií/núcli:

plod wejcowiiý, hranatý, pod bliznami skrený, na G

pauzdcr iíhranvch rozpadající se. — iNa pomoích a

slatinách ewropských až do (Nordlandu a Finnniarku, též

w Americe sewerné. Kwete w erwnu až do srpna. '^-.

Z popela i«'jílio dobýwá se salajka jako z jinýcli rostlin po
iiiorskjcli- l*ro slanost ji dohytk rád žere.

B. bahní. T. paluslre Lin. Schk. /. 102. Rostl. 1.

ob, 5. Podobá se pedešlé, j^st ale we wšech dílech

.menši a auilcjší, rozeznáwá se hlawn hroznem iíd-

.ším, wajetniky 3pauzdrými, bliznami ienii, plodem klí-

nowilé dolúiv zteneným a k ose pitlaeným. — Na
lukách bahnitých po Ewropé. Kwétc w erwnu a lipnu. H •

HRAUZNICB. SciIECHZERIA. SCHRUCnZF.RIE.

Kwly nbojaké. Okwetí hluboce fidílné. Tyinek G,

nitky autlt^ Worekúw 3— G, 2wajených. (]nélka žádná.

Rli/ny na konci worekúw úkosné pirostle. Mochýíky
rozewent', nnfauklé, dole spojené, 'Jchlopnc^

//. obrnui. S. palustrís fjti. Fl. dan. t. IG. Schk. t.

100. Blatnice. Oddenek co brko slepií tlustý mnoho
mrcasú wypaušll. na konci pikrytý pošwami mnohými,
mázdrowitými ; lodyha as pídi zwýší, oblá, praužkowaná,
lislnaiá ; listy pošwau dl.iuliau, po kraji niázdrowiiau, u
wýniku nadiiintau lodvbu oi)jím.ijí, a jsau Iráwowilé,

žlábkowité, nejliladší, nojlysojší; hrozen konený, malý,
plodonosný zwí.šný ; plod složený z mérhýikúw G—
2 napuchlých obsahujících po semen 1 nebo po 2,

ídko po 3, elipsowitých, žlulawýrh, Iwrdoskocpých. —
N.1 ra.šelinárh Ktvropy studenjší, w teplejší na horách,
léi w Konad. Kwete w erwnu. H*

ád. 23:{.

ŽÁBNÍKOWITK. AUSMACIUE.

Okwtí prosté, Ghipenné: lupcnúw :í wnšnýíh zc-

liunVch, kalich pcdstawujících, 3 wnilních barew-



1078

n^ch, korunu peštírajících. Tyinek 6, nebo wícc ; pra-

šníky dlnýma šlrbínama pukající, jejichž pauzdra ili

misky we kwlech obojakých jsau obráceny do wnilr,

w samicích ale wen. VVajeník z woreCkiiw 6— 8 nebo
wíce, peslenných anebo nakopenych, prostých anebo
na švvu bišním srostlých, 1— 2wajených ; wajeka na

dn nebo na šwu bišním pripewnné. Plod složený

z holének wyschl}ch nepukajících, Isemenných, hned na

zaátku oddlených anebo uzráním tepnva se rozdlují-

cích, 1—2semenných. íSemena bezbílená. Kel hákoni*

t pelomený.
Byliny wodnf. Listy korenowé, nejcelejší, žilnaté, na rapiku

posewnatéui. Kwety ol)OJaké, nebo Idomé, prawidetné, na konci

stwolu rozpostawené w hrozen neI)o latu, preslenné, nkdy w jedno-

duché okoliky, blanowitýini listeny podepené, porídku ojedinlé.

Do toho ádu náleží asi SOneliotiO rodiiw (we 3 |ioko!eiiích),

rozšíených po pásine iiorkéuu niiméin, starélio a nowélio swta

;

toliko jediná w jižném mírném (Nowém Hollandu) nalezena. Od ná-

sledujícílio ádu lili se rozdílným okwtím ahákowityin klem. W nd-

denku wihec, dílem i w listech obsaliují prwek prudký lkawý, jako

aronowité, jenž waíeiifm, peením anebo prouúwáuím u wod míjí

a pro škrobnatost jedomý jest.

Ž.4BNÍK. Alisma. Fhoschloffel.

Kwly obojaké. Okwlí wnšné kalichowité, stálé,

nnilní padawé. Tyinek íí. VVorckw ninoho, odd-
lených, \v preslének rozpostawený<h. Cnlky boné,
ukonené bliznau tupau, ncpalrnau. Holenky Isemennt*.

Z. jitrocélowilý. A. Plantaj^o Lin- Plcnk t. 292. Rostl,

1. ob. 5. .Jitrocel Mat. IVel. líó. Oddenek krátký, du-

žnalý, wypauštjící chomá mrcas ; listy wšecky koe-
noivc, pímé, ídko plowajirí, na apících '/j— 1' dlau-

liých, srdito- nebo podlauhlowejiié, až i kopinalé,

celé, tí

—
"žilé, na pi skoro rownobžn dílem uétew-

nat žebernaté; apíky dole poševvnaté a široce bláno-
wit obraubené; stwol pímý, ^'2— 3' wysoký, 3boný,
nesnurí latu n)nohonáctckrát pí^eslenatau; kwly dlauho*

slopené, rozpostawené po 3— 11) w pesle'nek nebo na
konci w okolik ; wgtwe latowé jakož i stopky dole po-

depené listenv kopinatými, blanowitými ; ušty okwowé
wnšné wejite, wnilrni dwakrát wlší, zaokrauhlené,

zejkowané, slab eité, bílé nebo ržowé, žlutonehet-

né; holének mnoho peslenných w plod tup -Shraný,

plochosinaknulých. nahoe tupých, na hbetu 1—2bráz-

dých ; nlka poboní, p;ik mizející. — We wodách
stojatých a zwolna tekaucich po Ewrt)p až do Lopar,
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w Asii prosirední a Americe senrerné. Kwete w erwnu
až do srpna. "M-*

Listy Perstwé, o!)Zwlást koen prndkojedowaté a zprjsknjír/,

jindá w lékas(w( se potrebowaly ; nedáwno porauely koen proti

psí bsnosti, brzo ale w neiiamut pisel. Jelikož siiseiifin fen prud-

ký prwek uiÍ7.(, mže koen skrobnatý se jísti, jak to Kalnuikowé
skuteCnC dlají.

ŠÍPENKA. Sagittarfa. Ppeilkraut.

Kwty Idoiné. Okwlí wnešné -ilnpenné, stále, wnit-
ní toijkéžlupenne, padawe. Kwly sai/uí : lyinek mnoho.
Kwély samicí: worekiW mnolio. oddélen}cli, nahlaii*

ícoých na Iižku kulowaténi. CnOlky tupublizaé, kone-
né. Holénkv Iscmenné.

.V. obcnd. S. sagitlnefolia Lin. Schk. t. 298. liostl.

1. ob. ". Hadí jazyk MaL IVd. -lOó. C. Ušice, slílowka.
Oddenek krátký, wálcowít^ nebo obhomolowitý wypau-
sli wýbžky mnoliýiii a šnirowiiýní wlášením opaie-
iií? í lisly wšecky koenowé, skoro álftowité, lilubocc

sli^clowilé, Súhlowcjitd až i kopinale, tupatinké : úkro-
jinv dlauhozakonil^clit '^— Gžilé a rownobežn žcber-
naté; a|)íkv 1

— '3' dlaiihé, 3brant', dole pošewnalt?: Ii«

siiiw prwních árkowii rozšíena, plowajicí bez epele
lislowé ; stwol prlmý, wyšší nebo nižší lisliW, jednodu-
chý; stopky peslenné, obyrjn Irojnalé, podc|)f-cné

listeny wejilýnii, tupými, blanowitýnii ; kwly 8— 10'" w
prmru dl.inhé, hoení samí déle stopenalé, dolení

samicí; ušty okwétí wnšného wejilé, lupi^ poddute,
wnilního okrauhld, príeilé, aullé, híh', nehiw (ialowé

erwených
;
plod^kulowalý : holének ijkosné obwojiiych,

— VVe wodách stojatýrh nejwiMšího dílu Kwropv, Asie
a seivcrné Ameriky. Kwétc w erwnu až do srpna "^

.

Twiirein lisfw a pkností kw?tftw rnaiiienitfi. Listy jako í./ib-

iiíkf>w<j w U^kastwf iind/i se potrebowaly. Oddenek hWzdwit^,
škrobnal^, náleiitt; piprawený jest jedoui ; to ale neni prawda, io
od ulio porliodí urrow-root.

S. lupá S. obiusa Willd. Posla wau docela podob-
ná ku pde.šlé; lislv ale jsau Mrore wcjitolrojcihlé,

hluboce stclowité, na konci okrauhlrnoiupé : iikrojúw

podlauhl)ch, zakoncilých« row-n}ch: stwol jednoduchý i

• listeny a okwétím ihlupaiy. — W Americe sewcrnt5.

.V. mxkd. S. chincnsis Sims. Ijsty na trd klané ne-
bo Sdílné: Tikrojinv písiejných, /.ílnatych; stwol wélcw.
nalý, mnohobony j kwel samí konený, ojcdinélý. —
W lné.

lOt)
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Nepochybní^ íest to rod, jjžto w C'fn u wlikéin ninožslwi

sázejí pro oddenky blízowité^ na psí weliké, jedouié.

ád 234.

IŠMELOWITÉ. BVTOMEAE.

Okwií prosté, 6lupenné: lupeniiw 3 wnšných ze-

linnýcli. stíílýcli, kalich pcšiírajících, nkdy '^ž plál-

kowitých. Tyinek 6—0 anebo wíce, wnésných nkdy
neplodných; prašníky u wnit štrbinama podlmo pu-
kající. Wajeník o 6 nebo wíce worecích peslene*
ných, prostých anebo dole srostlých. Cnlek krátkých
co worekw anebo žádných; blizny jednoduché. Wo-
reky o mnohých wajekách celau wnitní slnu zaují-

majících. Mchýríkw co worekiiw, na šwu bišním
pukajících, mnohosemenných. Semena bezbílená. Kel

rowný nebo kriwý.
Byliny balinf. Listy koenowé, wejCítosrdCité, kiwožilé, nej-

celejší; na apcírli dole posewnijtýcii anebo seilawé , Cárkowité,

Kwety obojaké, prawidelné, na konci stwoiu ojedinlé nebo okoliPe-

né, podepené listeny blanowitýnii.

Ten ád sestáwá z 8 rodiw (we 2—3 pokoleních), rozloso-
waných po pásin seweroinírnéin starého Sweta, po Americe jižné,

nikdež ii welikéin innožstwí. Od predešlýcli rozeznáwají se seni*'-

nem po celé wnitní plose niCdiýíkowé pipewnenýin. Rostliny

krasokwlé, jichž nkteré nilénaté.

Šmel. Butomus. VVasserviole.

Okwtí Glupenné, koruncwité. Tyinek 9, pytlíky
prašníkowé rownobžné, dotýkající se. Wajeník o G

worecích dole srostlých. Cnélek tolikéž, na wnitní
stran nesaucí blizoy zlabowité. Mechýíky na wnitni
hran^ pukající.

S. okoliinaljj. B. umbellatus Lín. Schk. f. 111. Sfurjn

f. 18. fíosfl. i. ob. 6, Sílí kutné. Oddcnek rownowáž-
ný, wálcowitý, na prst tlustý, dole wvpaušijící mnoho
nircas silných ; listy wšecky koenowé, swazené, pímé,
2— 3' dlauh(', cárkowité, zakonité, 3hrané, na líci pí-
žlabowíté, dole objímawé, pod koncem wzdálené, zkrau-

cené ; stwol wyšší listw, oblý ; kwty dlauhostopené,
postawené w okolík konený, bohatý, jednoduchý, po-

depený listeny 3 wejitými, mázdrowitými, stopeky
jednotliwé podobnými, menšími; okwelí otewené, 9 —
10'" široké, swtle ržowé : lupenw poddutých, tu-
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pých, 3 wnšnýcli mcnšícli, na /ibciu hndoerwe-
nycli, wnitnírli 3 okraulilýcli, wn se marau nacho-

wau, poidku wšecky bílé ; lyinky nitek šídlowiiých,

dolo, jakož i prašníkv zakulalélé a peslík nacliow-ydí ;

níchyríky slálau nelkau zohanité, z erná rudé. — We
wodáh stojatých a ponenálilýcli po Kwrop a sewcrné

Asii. Kwte w erwnii až do srpna. '^^

.

Slitou rostlina, )^\íi koen hoký, jakož i semena jindá w
lékaslwí (radix junoi floridi) ne potebowaly ; w Rusku koen jedi.

ád -235.

TOKOZELKOWITÉ. VOSTEDEIUACEAE.

Okw»'ií korunowitp, prosté nebo potom ástkaii s

wajeníkm srostlé, repicowii«' nebo nálewkowiié, klané

na C uštvv w paupli zkraucenyrli. Tyinek 9 nebo 3,

wíce niénfi na trubku okwpouau píirosllveb. jedné a-
sto ostatním nepodobné: nitky prosté; prašníky u wnil
pukající. Wajenik dokonale nebo nedokonale 3pau7,-

drv, nkdy pometáním píjednopauzdry ; wajeka mno-
há, na každé semenicí 2adá neb ojedinlá. nlka I ;

blizna nepatrn ulaloná. Plod mvadlým okwítím oba-
leny » tobolka 3pauzdrá, skrze pauzflra pukající, 3chlopnú,
nmohosemenná nebo Ipauzdrá, nepukawá, Isemenná.
Semena bílenatá. Kel osowy, s koínkem nahoru nebo
dol obrácenVni.

Byliny Modnf nebo t>alinf; koen pla/i»5 ; "*'y ko^^nowé na
Fnp(rírli dole po^wit rozííen>ch, obyejnf Široké, wejité, srd-

ilé nelio slelowitú, nejcelejší, ní-kdy rárkowilé. Kwty obojiikú,

asto píne|irawidelné. ojedinlé anebo na klasy a hrozny nebo uko«
Uky rozpostawené, dfwe podepené listeny poSwowilýiiii.

ToKOZKI.lv \. 1'oNTEDERIA. PoNTKDKUIK,

Okwptí prosté, nálcwkowité, nepranidelné, pí-
dwojpyské, na šeslero klané. Tyinek fi, jichž !5 horeji

a 3 7. prostíedka irubkv wynik.ijí. Wajenik podluho-
waty ; nélka jednoduchá; blizna tlustá. Tobolka zduz*
nalélá, 3pauzdrá, mnohosemenná.

T» obfcnd. I*, vaginalis Lin. Olus paluslrc lUnnph
6. /. 75. /. I. Carimj;ola íihrrd 11. /. 11. KoVen hust
mrcasaiy ; listy wsecky koenowé, pisrditopodlauhlé,
ostréf iia pi(f dlauhé, na dlaii široké, nejcelejší, oblau-

ior>
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kowit žilnaté, podepené apíky pedlouhými, oblými,
na malík tlustými, uprosted štrbinau pukajícími ili w
pošwu se rozdlujícími, z nižto se podnái>j slvvol kralší

listu, nesaucí hrozen nií, podepený listenem wejitýin,
píkopinatým, ostrým a složený z 8 — 10 kwtúw tuhých,
nálewkovviiých, modrých; tobolka Gboná, ostrá; seuje-

na erwená jako písek. — We wodách Indie wýchodní.
Kwte w kv.inu. '^.

Na( její žeraii kuata, kachny a kozy, anohrž i lid ji požíwá
jako zeleninu, protož ji rádi widí na rjžowišlírli, kdežto w*Imi
Imie. Sweží jest prudká, j)roCež se waí. Listy a koen potebují
j)roti nemoceni játrow>tn.

T. šlpowitá. P. hastata Li. Pluh: alm, f. 220. f.
3. Zwýší íi" ; listy obšírné, šípowité : ukrojil skoro roze-

wených, oslraunkých ; apíky dlauhé, asi we wýšce Irí

tvvrtin, w pošwu se otvvírající a wypauštjící stwol ne-
saucí kwty swazenookoliené, dlauhostopené \ listen

podlauhlv, kopinatý, ostrý; okwétí hluboce na šestero

Klané; tyinky hluboko z okivtí wyniklé, a jedna nitka

pod koncem ostružnatá. — We wodách Indie wýchodní
a Žáwy.

Jako pedešlá se potebuje.

ád 236.

KRÍŽATKOWITÉ. commelynaceje.

Okwlí prosté, Glupenné; lupenw 3 wnéšných
zelinných, stálých, kalich pcdstawujících ; wnitních
plátkowítých, nkdy dole srostlých, poídku celé okwií
korunowité anebo 2lupenné. Tyinek 6 nebo n)éné, ped
lupeny okwowými postawených, podplodních, nkdy n-
které pometawé ; prašníky u wnitr pipewnné, 2pauzdré,
štrbinami dlnými pukajícú Wajenik o '^ pauzdrách,
obyejn málowajených. Cnlka 1; blizna nerozdlená
nebo 3laloná. Tobolka 3- nebo 2pnuzdrá, 3- nebo 2-

chlopná, s pehrádkami stedochlopnými, nkdy okwtíin
zdužnatlým jakoby zbobulelá; pauzdra nejwice 2— Ise-

menná. Semena s bílkem welikým. Kel šamrhowitý, na

hbetu nebo na stran semena w dutince bílkowé polo-

žený, obyejné od pupu wzdálený, a s koínkem zá-

stedním.
Byliny, zeliny. Koen asto z mrcasnw bnlwnwit zliust-*

lýrb. Listy stídawé, nejcelejší, žilnaté, ploché nebo žlabowité, dole

obji^t^n pošewnaté. K.wty obojaké nebo uiuobomaaželoé, pruwi-
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iMií nelio 'íprawidelaé, ojedÍDelé, choniiJ^ené, okoliCené nebo pí-í-

liro/.nr-né, list^niité, asto zastené pokrywkaii.

Ten ;i(l sesfáwá asi z 230 roduw (w l— IR pokolení. h)
skoro zcela li'>rkéinii pásmu prinúležejícícii ; málokteré rostau w o-

ln>iíiii pKiiiii iiifrnéiii; w Kwrop není ani jedinké. Wiiliec jsau wo-
(In.ité, sii/.ntté, protož wh wlistecli sn potreSují co léky (hladicí,

a co zeleniny se jedí. Biilwy iiinoliVcIi 5krol»naté slauží též potra-

wau. Mnohé krasokwté w za!i radách chowané.

Kíkatka. Cummblyxa.

Okwlí wnsné 3liipenn«*, stálé; wnilní Slupenné,
plátkowitp, nelíclnaté, iupcn tetí nékdy rozliný nebo
žádný ímž rada wnitní 2lupenná. Tyinek 6 : 3 ne-

plodné, místo prašníku nesaucí žlázy kížowité. Cnlka
nifowitá; bli/n;i nerozdlená. Tobolka 3pauzdrá, skrze

pauzdia 3clilopaá
j

pauzdra I — 2— , poidku ninoho-

semcnná.
A', hlankyfná. C coelestis JFilld. Koen z mrcasw

biibvowitýcli, dužnatých ; lodyha pímá, wlewnatá, I

— 1' / wysoká, píuzlat klaubnatá, lysá nebo na klau*

becli hoejších délnau arau pýitau opatená; listy po-

dlauhlo- nebo wejitokopinaté, zakoníte, na líci, c»b-

ztvlášl po kraji šerpiwé, na rubu hladké a lysé, dole

objí>itawé pošwau brwitauí kwtv na hroznech krátkých

okolíkowitých a obhrnutých pokrvwkrui širokosrditau,
násobenaii, listotviiau, na rulíu pýitau a po kraji brwi-

lau ; stopka hust pýitá. stopeokv lysé; lupeny o-

kwowé wnšné okraulilowejité, nejwnšnéjší poddu-
tý, zhrnawý, ostatní 2 namodralé ; lupeny :i wnitní stej-

né welíké . nehctnatd , s epelí wajito ikraulilau , pe«
autlau, tinawé blankytnau ; tyinky 3 plodné sehnuté, s

prašníky wnjiiosielowilými ; tyinky -^ neplodné kratší

I s /,akrní'lýini prasniky welikými, kížowitými, žlutými;

cnélka nifotvitá, sehnutá, s bli/nau mtlau píhlawuwitau,
jakož i nitky modrau. — Wlast neznámá.

0/.dol>n:i to rostlina kruliulowá, jejížto hulwy jsau jodoinó.

A', hamholafd. C. tuberosa íJn. fíal. i. K)S. C.

fasciculata fí. et Pav. prr. t, 11. /. 6* C rad. ancanips.

ÍHll. elt. li), f. 00 K()cn bulwátý; lodyhy pímé, ste-

wíné; listy wejitokopinaté, scdawé, zmládi huaté, po-

ád brwité, •}— :j
" dlaulié, '/j" široké* \ pošwy nkdy palec-

né. pokrywky srdité, /.dwojnásobnéné, palené, srslnatéf

stopkv ílwf« konené, jedna kratší ; stopeky /.délí pokr?\v-

ky ; okw^tí wnilVni slejnolupcnné, Míodr*. — W Mexiku.
We wlaiti jsaii Kntwy její rhiitndii jídlem.

A', inibkd, C. Uumphii. IVtniph (». ^ '.). /. í Koieu
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inrcasvv bezbulwých ; lodyha plaziwá, rozestená: listy

wejité, dlauhozakonilé
;
pokrytvka srditá, 4— '>k\vlá;

kwty dlauhostopené, modré. — (Na Molukách. O-
Nu jedí waltec co zeleninu cliutnau ; též w lékustwí k po-

Sišfovyání hriclia a krwe.

K. obecná. C. cotniiiunís Lm. Red. t. 206. C. pro-
eumhens DUI. elt. t. 79. /. 89. Koen mrcasatý, letni

;

lodyha pla/.ivvá, prodlaužen wtewnatá, lysá; listy weji-
tokopinaté, pHsedawé, ostré, ztenené, po kraji šerpiwé ;

pokryvvky srdité, zdwojnásobnné, '/«" dlauhé, malíku
nafauklé, krátce brwité ; stopeky pýité : kwty oboja*

ké ; okwtí wniní swélle modrawé : lupenw nestej-

ných, delších nežli tyinky. — W Indii západní. O-
K. íapamliá. C. polvg^ama Roth. G. communis

(i IVdld. G. caespitosa Roxb. Koo-Seki Kamp/, ó. t. 889.

Podobu se pedešlé, za jejížto odrodek se mla; liší se

ale kwty mnohomanželnými t. j. obojakými a samí-
mi a tyinkami plodnými, skoro delšími wnitního okw-
li. — iVa Žapanu a w Indii wýchodní. Kwle \v erwnu
až do íjna. O-

Naf její jedí jako jinau zelenina ; ze kwSt dobýwají barwii

ultrainarinii podobnaii.

K. africká. C. africana Lin. Schmid. t, 30. Bot. niag.

f. 113U Koen mrcasatý, ozimý; lodyha prodlaužená,

rozložená, wtewnatá, Ivsá jakož i listy kopinaté, sedawé,

2—3' dlauhé; pošwy VV dlauhé, nahoe brwité; pokryw-

kv srdité, zdwojnásobnné, palené ; kwty žluté'. — Na
Pedhoí dobronadjském.

PODENKA TrADESCANTIA. TraDESCaNTIE.

Okwtí 6lupenné : lupen wnšných stálých, wni-

trních beznehetnýck Tyinek 6, wšeoh plodných; nit-

ky asto wausuté. Cnlka niowitá ; blizna uboná nebo

3la!oná. Tobolka 3pauzdrá, skrze pauzdra pukající, 3-

chlopná, chudosemenná.
D. iviri^inská. T. virginica Lín* Schk. t. 88. Diet. se,

naf. ad. 2. t. 38. Koen maholelý: oddenek plaziwý,

tlustý, mrcasy tlusté, šnrovviié; lodyhy obyejn trsmo

wyniklé, piíné, 1— I''/ wysoké, jednoduché' nebo chu-

dowtewné, klaubnaté, lysé; listy kopinatoárkowiié, zau-

žené, zakoníte, žlabowité, kýlalé, dole w krátkau po-

šwu swinuté a nad ní brwité, ostatn lysé, hoeni ale

docela krátce brwité ; listy nejhoejší bezpošewné ; kw-
ty postawené we swazek okolíkowiiv, konený, listeno-

ma podepený; stopky I— iVi" dlauhd, lysé, nebo pý-
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ritét po odkwtcni we dwau swa/.cích po doiejšku listc-

núvv dol sehnuté ; lupeny »)kvvéowé wnéšntí wejito-
kopinaté, ostré, podduiéi tenké, wn clilupaté ; lupeny

oktvéowé wnitní okraulilowejité, tupé, Vi ' dlaulié,

aullé, modré nebo Imawé lialowé, poídku lilákowé nebo
bílé, wjiowité žilnaté, skoro dwakrát deliií wnsných

;

tyinky solwa do polowiky lupenw wnitních sahající

:

nitky srostlé chlupy dlauhvmi , niodrýnii nebo dalo*

wýini, ruipncowitýíni
;

prainíky Icdvvinowité, žluté, se

spojidlem širokým ; wajeník elipsowitý, uprynalý

;

nlka zdélí tyinck, niowiiá, wzhuru tlustnaucí, s bliz-

nau hlawowiiau. — W jižních koninách Ameriky se-

werné. Kwéte w kwótnu až do lipna. '^.

Ta |)ko^ rostlinu dobe snáší naše zimní mrazy, u znamenitá
jest pro welikau siiznatost lodyhy síúwnaté.

D. malabarshd. T. malabaríca Lín. Táli pulli Rhccd.

1). t, ÍI3. Koen ozimý ; lodyha pímá, autlá, oblá, hlad-

ká, lysá, šáwnatá; listy tráwovvité, dole pošwiwé ; stop-

ky ojcdinélé, pí^edlauhé, Ikwété; lupeny okwéCowé
wnilní okrauhlé, hrotnaté, z modra nachovvé; tyinky
nitek modrochlupých. — W Indii wýchodní. H*

Potebují ji we wlasti proti oplcliáoí ; w oleji warenau |>roli

|iraSiwioC.

ád 231.

MECOWKOVVITÉ. XYHiDEAE.

Okwélí prosté, Glupenné, 2adé : ada vvnsnú lu-

pcnúw plwowilých, prostedního (pedního) epicowi-
tého, prchawéhu, poboních "2 lunowitých, stálých ; a-
da wnilní korunowitá : lupenúw nehtem nebo po celé

délce srostlých a délajících korunu trubkowitaii nebo
repicowiiau. Tyinky 3, na trubku korunowau pirost-
lé, |)ed ušty její postawené. Prašaíky wné pipewnné,
Vipau/.dré, podélmo slérbinaini pukající; tyinky neplod-
né s plodnými slrídawé, štétcuwiié nebo žádné. Waje-
ník 1 —3pau/.drý, mnohowajený. Tobolka 1—3pau/.drá,

3i'hlopná, mnohoscmenná. Semena s bílkem wclikým.

Kol pemaiý, okowiiý, na konci proti pupu polože-
ném umístÍMíý.

Byliny mrcnalokomnó. Litly koi tiiuwi;, iiifíowit: n«*bo ni-

f<»wité, iIoIh w pošwii ro7.S(«íné, je/.diwé. Slwoly jednodiiclH', dolo

pošewnaté. Kwty obojakú, prawidelnú, nabUiiCcnú w ttrbaiil ko-
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neCný, IiiistC strecliowitý, každý podepenS' listeneiu inázdrowit^ui;
wnšné listeny nkdy prázdné.

Sem náleží asi 30 roduw (w 2 pokoleních), jicliito nfjwt.ší díl

roste w Americe liorké a Austrálii, málokteré w Asii me/.iutiratníko-

wé a Africe jižné, ani jediná w Kwrop. Jmním podobají se násle-
dujícím, kwteuk ale podenkowít5ui.

MfiowKA. Xyris. Degexbinsb.

Kwty listenaté, slrbaulcné ; listeny nejdolejsí práz-
dné. Okwtí ada wneíiná o 3 piewách, jichž wnóiiná
wikowitá, prchawá, ada wnitní o 3 lupenecli nehet-
nalých. Tyinky 3, plodné, a 3 neplodné, strídawé.

CnMka na irc klaná. Tobolka Ipau/.drá, 3chiopná, po
stnách mnohosenienná.

M. americká. X. americana Aubl. t. 14. Lam. /. 36.

f. 2. Japitai. Koen z mrcasw tenkých, \v otépku na-

hromadných ; listy mnohé, koenowé, aiizké , ostré,

šerpiwaunké, dole pošewnaté, o polowiku kratší stwo-

lu (obyejn množitého) 6—12" wysokého, dole obJého,

nahoe smáknutého , dwojbitého ; strbatil wejcowitý,

málo wlsí hrachu ; listeny lysé, podlauhlé, lesklé, wn
vvypuklé, u wnil podduté, hndé', na konci maliko wy-
krojené a malikým hrotikem opatené; okwtí wnitní
modré: lupenw dole zaužených, po kraji pieiiých

;

nitky dole chlupaté, modré; prašníky oboné, -íbrázdé;

wajeník zakulatlý ; nlka na tré klaná; tobolka 3-

chlopná, drobnosemenná. — Po místech bahnitýcb na
Kajen ostrow.'4-.

Šáwu potebují proti wyraženináni.

M, indská. X. indica FrtA/. Gladiolo au. Pluk.abn. t.

416. yi i. Katsjelitri p\i\\\\ Rlucd. 9./. 71. Listy bwné,
meowité, V?" široké

;
jako stwol zwýší l' stwol nkolik asi

ztlauští brka holubího, 6— Ibrázdých, dole zkraueených
;

strbaul maliko menší lískowce, wejcowitý ; listeny za-

okrauhlé, tupé; okwétí wnilní pkn žluté; prašníky

wykrojené ; tyinky neplodné šttcowité. — W Indii

wýchodní. '4-.

We wlasti ji wycliwalují proti wyraženinám.

ád 238.

MOANKOWITÉ. CAVLINFACEAE.

Kwty jednodomé we spolené pokrywce 2lupen'

né : lupenw pošwowitých, na konci pívskem žlabu-
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wilým, ostrým opaienycli. Kwétúw samích 6, presle-

noných ; okwlí žádné; tyinka jediná, nahá: nitka lu-

penuwitá, podlaulilá, na konci príwsek árkowiiokopi*
natý aesaucí ; prašník na hbetu nitkowém, tedy wn
pipewnný, 2pauzdrý : pauzder podlauhloárkowiiých,
wn štrbinau na dél pukajících; pel kulowatý, sítikau
spojený, Kwi't samici w každé pokrywce jediný, pro-
sliední : okwií 4lupenné; wajenik elipso witý, lpauz«

drý, wajenýt néika krátká, tlustá; blizna konená, iila-

wovvítá
,

ježatá. Plod holénka elipsowitá; kel zrnatý,

klíením bolnající, z dula koínek hlawní a z hora pír-

ko a koínky vvedlejší tvyhánéjící, bezdéložný.
OJdenek pla/jw), oslátky IÍ!>tow)iiii Cuprynatý. Listy koenowé,

tráwowité, dolu po^winé. Stvvol na koaci nesaucí wrcliolík listenat^'.

Do toliu íádti náleží toliko jediný rod, jenž nle ústrojnosti

iiw^rli kwulíiw a ploduw od wSeili se rtiz.ní, takže jú sf pokusil je)

míti za wzorrk olizwláStníiio ádit. Zpytatelowé jej poftali k rcan-
kowitýin, ode klcrVili i jint^niui Cili wzczeolin aao i ú.strojnoslí kw-
tiiw a plodíiw doceU se liší. Jinuaíiu podobá se sítíaowitým, od
kterýdi zase jioýuii zoakj se wzdaluje.

MoANK.i. CaULINIA.

Znak pukoleowý jako ádowý.
M. obecná. C. oceanica Decnnd. Kernera oceanica

JVilld. Zostera oceanica Lin. CauUn. diss. c. /'f;,
Oddc-

nek tlustý, ryšawé kosmatý ; listy {\— 11) áikowité,
imawt* zelené, obyejné rozilipené na dwa prameny,
ttedicí na poKwácli stálých ; uiczi listíni wyniká stwul

\— <í" wysoký, pímý; wrcliolík sochaly, dole s pokryw-
kania jak listy vtryhližcjicíma, mnohem krat.šima ale ; wé-
tew každú nese ií— i strbauly stopkaté, u wýniku sto-

pek podepené pokrywhau z lupenúw obsrdciiých, pí-
wéskem éárkowitukopinatým opatených , podobných
tm, ježto nepostcdcn strbaul zastírají. — W Moi
stedozemním a vv allaském. Pod wodau kwie. '4-,

ád 2:VJ.

SÍTINOWITÉ. JUSCACEAE.

Okwétí prosté, stálé, 6lupenaé nebo na áestcro kla-

né, obyejné wc dwé ady slídawé rozpo.stawené : lu<

pny wnéadé pleu(»\vité , nitroadé lakowéléz anebo
plátkowité, poídku crlé okwtí korunowjté. Tyinek 6,

ídko 3, wsocky [tlodné, ped lupeny nvb ušty okwloivé
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postawené. Prašníky dolejskcin pipewané, ipauidré,
šlrbinami dólnýini pukající. Wajeaík 1 —Spauždrý, 3
— ninohowajený. Cnlka I, ídlio žádná; bUiny 3,
oddlené, niowilé. Tobolka I — 3pau/.drá, 3clilopná,

3 — innolioseinenná, poídku bobule i—3pauzdrá, nebo
niosnika Isemenná. nepukající. Semena na pelirád-
kácb sledochlopnych, anebo na dne cblopní pipevvné-
ná, welikoijílená. Kel w dolením konci bílku zawe-
ný, príwálcowitý.

Byliny s koenem inrcasatýin anebo plaziwýin, Supioatýui

anebo po^ewníitýiu, pofdku podke. Lodyliy ot>yCt^jn stéblowité,

jednoduclié nel)o wtewiiaté, listnaté, nkdy zkrácené, poSt^wnaté,

kwCty wyhánjíci, poídku strouiowité, u pak docela bezlluté. Listy

stí'(lawé, auzké, ploché, mlce žiabowité, oblé, smáknuté, meco-
wité, žilnaté, dole poiwité, nkdy poSwy bezlisté zstawiijící. KwC-
ty obojaké, idko jednodoiiié nebo mnoliomanželné, prawidelné, roz-
postawené na wrcholíky, hrozny, klasy nebo strbatily, ídko ojedi-

nlé, wždycky listeny inázdrowitými podepené.
Do toho ádu náleží asi l90 roduw (w 10— 11 pokoleních),

po celé zemi rozlosowaných, takže nejwtš poet náleží obma mír-
nýii) pásmm ; též sewerostudené pásmo má pkný podíl, co mezi
ubratníkoma nkolik rodu se nalézá. Jmním a okwtím plewowi-
tým se nejwíce podobají k lanowcowitým, pijdem bližf se k poden-
kowitým, anobrž i lilijowitým, od nicliž ale wzezením se ríizaí.

Nižádná jicli nemá zápachu, skrowné jsau chuti
;

pro tuhost dáwajt
špatnau píci ; za to nkteré hodí se k pletení.

Sítina. Juncus. Si.mse,

Okwlí tílupenné : lupenw plewowilých, kožowi-

tých nebo zelinnych, máxdrowitych , stálýcb. Tyinek
6, poídku 3. nlka niowitá, asto pekrátká ; blizny

3, prodlaužene', niowiié, pernaté. Tobolka 3pauzdrá,
skrze pauzdra pukající, 3cblopná, ninohoscmenná. Se-
mena na preliradkách stedochlopných. — Listy oblé,

žídlowité nebo žádné a tenkrát sknpinowité.

*) Pošwy bezlisté.

5". rozestená. J. efTusus Lin. Host gr. 3. t, 83. Od-
denek plaziwý, wétevvnatý ; stvvoly dlající busty trs,

pVínié, 1— M/j' wysoke', oblé, dole opatené pošwami
erwenaw hndýiiii, bezlistými, liladké, toliko za sucha
autle brázdowané, tráwowe zelené,' petrženým deném
naplnné ; wrcbolík poboní pro pokrvwku jakoby prota-

žek stwolu wybiížeiící, mnohonásobné rozwétwený, wLce

mén smstnaný ; listeny wejilokopinaté, hrotité, blawé ;

kwty 3mužnc ; okwtí lupenw kopinatých, peostrých,
nahndlých, se žilau na hbetu zelenau a krajem auz-

kým, blawým ; blizuy písedawé; tobolka obwejcowitá.
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wilaeaokomolá, hrotitá nlkau w jám zstáwajicí,

iiutuhndá, lesklá. — Podlé píkopúw, bahen a rybní*

kúw skoro po celé Ewrop a Asii, též Americe sewer-

né a jižné. Kwle w ervenu až do srpna. '4-.

Stwoly její slauží k dláni pleteuin ; oddenek w nowSjšicU
asech wycliwalow;!!! co lék aufiniiwý, inoopudoý proti kamenu a

nedulitun l«dwinnviii. DeK jjí a jin5cli toUo pokolení rodu mže
se potebowati za kaat do lampy.

S, klubkalá. J. conglotneratus Lm. Lccrs 1. 13. /.

1. Host gram. 3. t. 82. Jmní pedešlé ; liší se ale

slfvolem za orslwa autle brázdowan) m , wrcholíkeni

gtnSslnaným, znkulallým, poídku rozesteným, tobol-

kau obwejcowjtau, komolau, jejížto nélka krátká, hrot

dlající, nesedí w jamce, anobrž na malé bradawice.

—

S pedcšlau. '4-.

Potebuje se taktéž; deli ale její obzwlášt na knoty lampo-
vé se hodí.

S, siwd. J. glaucus FJi'h. Host gr. 3. t. SI. Ode
wšech pedešlých liší se stwolem siwým, hluboce bráz-

dowaným, u wnitr na sklípky pepažowaným, kwty 6-

niužnýnií, tobolkau podlauhloeliplinau, tupau, hrotitau,

ernolinédau. — TaintdZ "^

.

Tomu rodu dáwají we Francauzícli pedek ku pletení kosírku,

kabelí a k wázání ; obzwláStS jí wioai piwazují réwy a zaliradníci

wStwe a rostliny k tykám, jež takowé podpory potebují.

S. o.tírd. .1, acutus Lin. Engl. bot. t. 1611. Jmním
podobá se ku pedešlým; stwoly iistícwíné, nahé, ja-

lowé, oblé, pichlawf*, bczuzlc; strbaul ncjsloženéjši, klub-

kowilý ; okwtí lupcniw wnšných kopinatých, tupaun>
kých, kýlatýoh, wnitrních wejitých, nejtupjších, hlu-

boce wykrojenýh : tobolka zakulatéluwejcowitá, zákon*
iiá, duakrát delší nežli okwéti. — Na pomoi jader-
ftkcnj. "H".

To^ rod, jehož Dioskorides co lék bShawku stawící a inoCo-
pudný wychwaluwal (0\yi<hofnus).

**\ Pošwy líslonosné.

s. hui. .]. sylvaticus Rcichard. J. articulatus y Tah.

blit. rr. nai. níl. 2. t. 36. Oddenek mnoholetý, pinziwý,

wypaiištéjící dolu mnoho mrcasú, w/.huru lodyhy w ma-
lé trsy smstnané, jednak kwétauci jednak jalowé, wSe-

cky Itstniité, nejlysejší a jakož I listy a pošwy smáknu*
tooblé I listv itélinowité , nejoíitrcjší , duté, hranicemi
mnohopauzdré; poš«vy po krajt blanowité a na konci
obak w ausko kratiké, kopinald prodlaužcnéi kwly
nahlauen<< tv srbauly, jenž rozpuádané na wrcholíku
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konen(íin, nejsložen5jsíin, rozcweném, dole podepe*
nm pokrywkau, jako listy lodyhowc wyhližející, králkau,

ostatn nahém ; strbauly \v rozporách sedawé, ostatní

stopkalé; každý kwt podepi-en listenem wejilým, la-

konitým, Ižilýra; okwétí lupeniÁw kopinatýcli, zakoni-
tých, osinatých, wnitních trochu delších, na konci pod»
hnutých ; wajeník Wtíjcowiiý ; nlka kratší Iupení'nv

okwowých, niowitá, na konci nesaucí blizny 3 péro-
wité ; tobolka wejcowitá, zakonitozobanitá, delší nežli

okwlí. — W píkopech a bahnech po Ewrop. Kwéte
w lipnu a srpnu. ^.

S. labí, J. bufoniiis £,m. I^,ers t, 13. /^ 8. Schk. l.

98. /. 3). Koen mreasatý, letní; lodyhy trsnaté, jalowé

a kwéiaucí listonosné ; listy šttinowilé, dole žlábkowité :

kvvíHy ojedinlé, obdálné, rozpostawené na latu koned-
nau s wtivcmi prodlauženými, sochatými , pímými;
okwétí lupenw kopinatých, zakoncitvch, delších tobol-

ky podluhlowalé, tupé. — Na místech wlhkých, po ce-

lé Ewrop. Kwéte vv erwnu až do srpna. Q.

BiKA. LuzuLA. Hainsimse.

Okwétí a wšecky ústroje okwéowé jako u sítiny.

Tobolka Ipauzdrá, Schlopná , 3somenná. Semena na
dné lobolkowém pipewnná. — Listy ploché, tráwowité.

B. wlasatá. L. vernalis Decand, Juncus pilosus a
Lin. Leers t. 13. f. 10. Oddenek mnoholetý, úkosný,
tenký, wtewnatý, obrostlý pošwami máidrowitými, hné-

dými a mrcasy mnohými, aullými, vvypaušléjící lodyh

kwtaucích a jalo^vých nkolik, milý trs dlajících, list-

natých; lodyhy pímé neb úkosné, Ví-^1' wysoké, oblé,

lysé ; listy koenowd kopinatoárkowiié, ukonené hro-

tem twrdaunkým, lupaunkým, dol patrn se zužující,

ploché, dlauhýini chlupy obdálné brwité, za cas kwte-
ní delši nežli lodyha ; listy lodyhowé mnohem menší

*/i— 1" dlauhé, taktéž brwité, sedící na poíwách celých,

po kraji brwitých, a w ústí hust a dlauze wausatých ;

wrcholik plochý, jednoduchý, ídký, díwe pímé rozlo-

žený; vvétwí niowitých, 1—3k\vtých, jichž hoení od-

kwétše se podlamují, wšecky podepené listenem máz-
drowilým, nahndlým, a dole takowautéž botkau obklí-

ené; pod každým kwtem I listeny wejilé, šupinovvi-

té, nahridle bíle obraubené ; okwlí lupenuw prístejn

dlauhých, kopinatých, hrotitých, trn iw hndých, široce

bUw obraubiiných ; tyiaky kratší než okwlí; nlka
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dlauhá ; blizny 3 niowit^, pérowlté, z okwlí umící;
tobolka wejcowiiú, 3liranát tupá, krátce hro lit<^,zeiena->

wé hncdožlutá; semena s píwskem dlauhým, srpowi-

t^m. — W lesech po celé Ewropé až do nejwyšsího

seweru, též w Americe sewerné. Kwte w dubnu a

kmtnu. 1f

.

B. ladní. L. campestris Decand. J. nemorosus Host

fr. 3. /. 1)1. Podobá se pedešlé; lodyhy obyejn niž-

ší ; listy koenowé kratší nežli lod\ha ; dole chlupaté ;

ktvéty nahlauenc w slrbauly anebo klasv wejcowité,

pak pínachjlené, sedawé nebo stopkaté a rozpostawe»

né na okolik ; tyinky s nitkami 6krát kratšími prašní-

kúw ; tobolky kulowaté, tupé, hrotité. — Taktéž jako

pedešlá rozšíená. Kwete w beznu až do kwélna. If

.

B. mnohokwftd. L. mulliflora Lfjtun. Welmi podo-
bá se pedešlé, liší se ale lodyhami wyššími, štíhlejšími,

ukoiikem wétwí tužších a príméjších, obzwlášté t> inka-
mi, jejichž niiky co prašníky dlauht^ ; semena s píws-
kem hoinoloMiiým. — Po lesech a paslwinitch chlum-
nich w Evvrop prostední. Kwte w kwtnu a erwnu.'4-.

Odrodky její jsaii lilawoS dwoje: (i) smdtilunná, L. congcsta
Koch, kla.síiw .kr6tkoato|ik:it5<li anelio 8edaw5(lii nalilaiif«Mi5cli w str- -

bani laloinut^
; y) krkotioiskii^ L. oigricaus Koch. Jiinnis siidetiriis

WillJ. Krok t. 5í. ; klasy stopkaté nho scdawt;, PernohnCtlé, lisCy

dult* toliko rlilii|)até oebo lysé. Ten odrodek na iioráiii a Alpárli.

B, vf/niL\i. I^. maxima Decrnid. Síurm
f. 3G. Jun-

CU8 maxiinus FJirh. Jmní pedešlých
; jest ale tebas

l'/»—o' wysoký} listy kopinatoárkowiic, chlupatohrwiié
;

wrcholík nej>»loženj>í, rozewen;^. delší pokr>wky : siopek

na konci na tré klaných ; okwtí lupenw hrotitých ;

Ivinky nitek nejkratších; tobolky wejcowité, hrotité,

skoro zd«'lí okwélí; semena bez píwskiiw. — ^a
chlumech až na Alpy jdaiirí po Kwrop prostedni.
Kwle w kwtnu a crwnu. H*

B- hflauá. L. albida Dtrand. Juncus albidus Ilo//'.

Host fíi: 3. /. 'íó. Pedešlé podobná, wšak šlihlejši ; lo-

dyha l"i— 2' wysoká, pímá, po délce celé porosiU
listím dlauhým, úzk^m, árkowiiým, chlupatým ; wrcho-
lík nejsloženjší, rowný, rozloženy, obyejn kratší po-'

krywky ; stopky obyejn Ikwté ; okwtí biawé: lupenúw
ostrých

;
prašníky písedawc; tobolky wejrowllé, 'ábo-

né, ostré, hrotité, kratší nežli okwtí ; semena bez prí-

wcskw. — W lesech stinných, obzwlášt na horách
nejwtšího dílu Ewropy. Kwte w crwnu a lípnu. '4-.

/i. bflostmi. L. nivea Decatid. Juncus niveus Litu
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Sturm /. 36. Jmní píedešlé \ listy árkowin', chlupatobr*

wiié ; wrcholík ncjsloženjší, rozložený, kratší pokrvwky ;

kwty swazené, IV2— 2král delší pedešlých, isléji bí«

lé ; tyinky s nitkami co prašniky dlauhými ; okwlí lu-

penw ostrých, komolých, tobolky delších. — W údo-

lích na Alpách. Kwle w ervTnu a lipnu. '^,

Wšecky tj nadpopsané wyrliwalují co léky se proti kainenu a

neduhm w ledwináili.

ád 240.

LANOWCOWITÉ. RESTIACEAE.

Okwtí proste, stálé, složené ze 2 ad stídawých,
plewowité, 6— , nkdy ílupenné, anebo wnadé 2—3-

iupenné, plewowité, nitroadé príkorunowité a Slupen-

né nebo na dwé neb tré klané. Tyinek 6—2: niiky

prosté^ ídko srostlé; prašniky konené a Ipauzdré,

anebo u wnii pipewnné, Spauzdré. Wajenik 3—2*

pauzdrý, 3—2wajený, peidko Ipauzdrý, Iwajený :

wajeka wisutá. Cnlky 3— I ; bli^en co pauzder wa-
jeníkowých, jednoduchých anebo na dwé klaných. Plod
tobolka 3—2pauzdrá, skrze pauzdra pukající, 2—Schlop-

ná, 3—2semenná, ídko holénka. Semeno w hoením
kaut pauzdrowém pripewnné, welikobílcné. Kel pi-

ložený ku konci dolenímu naproti pupu , zakulatlý,

ihowitý nebo okowiiý.
Byliny, podke ; oddenek plaziwý, siipinafý. Lodyha nzlatá,

wtewnatá nebo stwoly beznzlé. Listy Jined strídawé, lined wSecky
korenowé a nahlaiíCené, nejjednodušší, aiizké, dole poSwiwé ; epel
listowá asto preinalá nebo žádná. Kwty drobné, obyejn riizao-

poblawé, na klasecb, IiroznecJi, latách nebo strbanledi rozpostawené.

Ten ád sestáwá asi z 240 roduw (wl5— 18 pokolenícli), jenž

skoro wšecky náležejí jižnému poloknií, jako Predhoí dobronadj-
skému, Madagaskaru, Nowéinu Hollandu a Americe jižné, pemáio w
Americe sewerné, a jediná w EwropS na Skyu ostrowe. Jinním
podobají se pedešlým a následujícím, semenem a hlawn klem me-
owkowitýrn. Rozeznáwají se od sítinowitycii klem w bílku nezawe-
ným, anobrž na nj piloženým, od šácliorowitých též plodem a klem

naproti pupu položeným a okwetím, od meCowkowitýcIi položeným
kle, ústrojností okwtí a pipewaníui prašnikiiw. O užitku luálo

uuižeue položiti.

Lanoavbc. Restio. Strickgbas.

Kwty dwojdomé, klasené nebo strbaulené. Okw-
tí listenem šupinowitým podepené. Samí i— 6lupcnné:
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lupenuw n('kdy nestejných. Tyinky 2—3— 4. Prašníkv
Ipaudré. Okvvií saniií : wajecnik o 2 cnMkách sIhIvcIi,

na dwé klanVcli, Tobolka o 3— 2 pauzdrách Iscmen-
njch, po hranách pukající.

L. stifchntvy. R. teclorum Lin. Chondropelaluni
deustum lioltb. desc. I, Z./. 2. Z koena jednoduchéhtí,
wVctenonitého, hustým wlášeníkeni huatého uychází
mnoho odnoži rownowážných, slVechowit šupinatých

;

7. každého uzlu wychází nkolik stchei jednoduchých,
niCoiviiych , bezhstych

,
písniaknuiych. hladkých, pí-

mých, kiaubnatých, 3stewín)(h a wyiších
;
pošwy na

láncích wálcowiié, asi l" dlauhé, ern, ostré, lysé,

ukonené niti šídlowitau, padawé; stébla ukonená ia*

tau jednostrannau ; strbauly drobné wynikojí po 2 ze
spolené poiwy, jichž hoeni slopkatý, dolení píseda-
wý ; dále jsau zukulatlotrojhrané , ostré, složené ze
šupin ili hsíenw w 3 rady na dél rozposlawenydí,
naddulých, strechowitych , wejilokopinaiych , zakoni-
lých, woéinych erných, wnirrních hndých ; okwlí o
G lupenech kožowitých, stejn dlouhých ; prašníkv lun*
kowiié, ídélí okwtí. — Wa plsinách Pedhoí dobro-
nadjského. '^-.

Ze stébel jlio dSlajf do3ky, jimiž sediáci kryjí swú pfhytky.

Wlnoolavvka. Khiocaulon. Eckhalm.

Kwty Idomé, nahlauenó na strbanl podepený
pokrywkau mnoholupennau. Kwly sntnti na sirbatilu

prostední: okwéií 2a(lé : wnšné Slupennc^, wnitní
srosllolupenné, Iruhkowiié, na kraji nesaucí Iv^inkv 3

—

(I » prašniky 'Jpauzdré. Kwély sarniti na slrhaulech kraj-

ní : okwlí w obojí ad 3lupenné ; wnje^ník se nl-
kau na dwé neb tré kl.inau. Tobolka o 2—3 pauzdrách
Isenicnnýcb. po hrnnách pukající.

//'. štfiinnfd. K. .setaceuni Lin, Randalia malaharica
Pfliv. <;az. t. 33. /, 10. Tsjeru kotsijclleti puilu lUirnl.

12. /. (i3. .Slwol wlasowiiv, Obrany, lisly šliinowiié,
zkrácené; strbaut podlubowaiv , ostrý. — \V Indii wý-
chodnl'

W oleji zwnfpná potel>nj«- ^t u.\ wyrairniny,

//' sctlmthrand. E. seplan^ulare frilhrr. Stwnl ár-
kowaný, lisiú kopinaloárkowiiýcli mnohem delší ; str-

haní mnohokwty ; kwty brwiié, 4mužné. — Na Skyu
oslrow wÝchodn od Skot.>tka iežicUio.

Jedio); to rod w Kwrop rostanrf.
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ád 241.

ŠÁCHOROWITÉ. CYPERACEJE.

Okwlí žádné nebo složené ze šttin nebo wiasú
3— 6 nebo wíce, ídko z lupenw (pluch) kožowit)cli,

zelinných anebo chruplawých , a dlajících láku na
konci prowrtanau. Tyinky obyejné 3, ídko chudiíí

nebo ninožší, ped lupeny okwéfowé (jsauli toliko) po-
slawené; prašniky na konci nerozdlené. Cnlka ti

blizny 2—3, nkdy na dwé klané. Holénka smáknuli
nebo 3hraná, nahá nebo okwlím obklíená i obplodí
chruplawé nebo kostné, na semeno nepirostle. Seme-
na s bílkem maunaiým anebo pídužnatým. Kel pe-
malý, w dolením konci bílku obyejn zarostlý, s Depa>

irným pírkem.
Byliny nebo zeliny. Koen inrcasalý nebo s oddenkein klaub«

natýin, poswitýni, plnziwýin. Stébla oblá, tlwojseíná nebo Shra-

ná, porídku iiinoliohranú, dole nebo wsiide listnatá, asto poswaiiii

be/listými obrostlá. Listy aiizké, nejcelejší, plociié nebo žlubowilé,

dole pošwité. Kwty obojaké , Ipolilawé nebo uinohoilonié , na-

hromadné w klasy strediowité, ojedinlé nebo nahiaiiené, jiiliž

každý kwCt podepen šupinau jedinau nebo dwojnásobnaa, nkdy
pošwowitaii.

Ten ád sestáwá asi z 1200 roduw (w 50— 66 pokolenírii) po
pele zemi rozlosowanýd), od ponioí až na nejwyiší liory rozsire-

nýil), obyfejn spolenjch. Rody z tetího podadí náležejí nej-

wtším dílem pásmm horkým, z prwnílio lilawn cliladnémii, z

druliého ale stejnji po wsecli rozdlené. Stébla jejich a l^sty rliii-

došfawé, asto po hranách a krajích šerpiwé, dáwají toliko spatnan

píci. Nkterých oddenky bainbolaté a dílem na škrob bohaté jsau

jedomy ; které ale mají prwky hoké a silicné, w lékastwí slauží.

Rozdluje se na tré podadí :

1) TUlUCOTflTÉ. Kwty rznopohlawé , klasaté

;

jakož i šupiny nedwojadé.

2) SKÍiiPlNOnTlÉ. Kwty obojaké, klasaté, ja-

kož i šupiny nedwojadé.

3) CIBOROWITÉ. Kwty obojaké, klasaté, jakož

i šupiny dwojadé.

Podadí 1.

TUICOJFITÉ. CARIGIlNAE.

TlHICE. C.VREX. RiETHGRAS.

Kwty na klasech rzno- anebo Ipohlawych, je-

dnodomých, jednoduchých anebo složených, s klásky
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2— mnííboMVtvmi. Plewa jedn<»diichii. Okw žádné.

Kwly samí : plulia iúilná. 'I ycioky .'». Kwly satuíct t

pluclia ládkouiiá. s ústím 2/.ul)ýn). (]uélka I ; bli^ny

2— 3, pýilc. Holénka smáknula nebo 3hran, w plu-

se stálé, zwtšené, láokowiié.

T. (hvaiidomd. C. dioica Lin. Schk. Car, A. I. Tui'i*

ce, ostice, psárka (jako wšecky ostatní). Koen niroa-

.sáty wyp.iuští 7. krku wjLiky t dolejšího kolínka ko*
eiialéjíci a na konci listy wyliánjící ; slt^blo asi (>" wvso-
kó, oblé, hladké, nejlysejší, na konci ncsaucí klásek

ojedinlý, dole pošewnalé listy šlétinowiiými ili wlast*

né nejau/^eji árkowitymi, sninutymi, nejlyscj.šími, obv-
cjn stébla kratšími ; klásky dwojdomé (l. j. jedno sté-

blo nese samí, druhé samici), podlauhloárkowite ; sam-
í asi tí'" dlaulié: piewy wcjité, oslré ; kwty samicí po-
dobné, o 2 l>li/.nách, plodonosné wcjité; holénky od-
stálé, ninohožilé, po kraji nahoe šcrpiwc?, piewami wej>

itými, ostrými, nahnédlc ryšawymi, po žíle a kraji bí-

lými podepené. — i\a bainách, po rowinách a horách
Kwropy prostední. Kwéte w duitnu a kulnu '^.

T. btecli<tni(ii. C. pulicaris /.///. .Vr///. car. y/. 3. Koen
inrc.isat;^, wybžky listnaté wypaušljící; stéblo asi G" wy-
.soké, oblé, j.ikož i listy Stétinowité, nejlysejší; klásek
konený ojedinlý, nahoe samí ; dole samicí, holénky
obdálnt^, podluhowaté. obak ztenené, bezžilé, podhnu-
lé. tisawé ; plcwy padawé. — ^ia lukách a paslwiiiách
wllikydí FwTopy prostední. Kwéip w kutnu a ernnu.Tf*.

Iloléntty |)0()ol>ají se twarnn, wi-liko9(( a liarwuii bloli^tii.

7'. pískrnifi. C. arenaria Lin, Sclik, car» B. Host gr.

1. /. 4*>. Oddenek klaubnalý, pod zemí pbzivvy, wélewna-
ty, na klaubech mrcasaiy, po.šwami críiohnédymi pikry-
ly, jich/, hoení weliké, po jedné stran ro/.ilipent?, do-
jení menší n rozcnisené ? stébla pímá nebo w/.staupa*
"á,'j— I'

i' uysoká, dole poiewnolí, -Jhraná, nahoe po
hranách šerpiwaunká : listy skoro zdélí stébla, árkonité,
naped /aužené. po kraji íerpiu-aunké i klas knneny*
složený, podlauhly nebo píwejltý. smslnaný nebo do-
le petržený; klásky nlíidawé, hoení s.imi , dolml
.samicí, prostedni na konci samí dole samici: piewv
zdélí holének ucjoitopodl.iuhlé, /akonilé, swlle hn-
dé, se /.il.iu zelenán a krajema hl.iu bláciatýma ; bliz-

ny 2 ; holénky wejcouité, ploskonadduté, zobánkem 2zii-

bým ukonené, na hbetu 1 — Oiilé, nahndle žlufí,

obak kidlem zeleným, aullc pilowanýni, pod prosted-*
kem zaínajícím, až k zobánku sahajícím obraubené. *-^
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W písku na pomoích ewropských, též u prosted pew-
niny. Kvvte w kwtnu a erwnu. If.

Oddeoek korenowý (radix Caricis arenariae) za £prstwa slaliC

balsainein zapárltájící w lékaslwí se potebuje na mfsto sarsa)>aríly.

T. prostední. C. disticha Huds, C inlermedia Good.

Host gr, I. t. óO. Podobá se pedešlé; stéblo ale wyšší

a tlustší, po branácb šerpiwjší ; klas nejsinzenjší, po-

dlauhlý, busty nebo dole petržený » klásky boení a

dolení samicí, prostední samci ; blizny 2 ; holénky wcj-

oit^, ploskonaddulé, 9— ližilé, po kraji úzaunce obran-

beném pilkowanoš erpiwé a zakonené vr zobánek 2-

zubý, delší nežli piewa ostrá, se žilau pod koncem
zmizelau. — Na lukácb wlbkých. Kwle w kwlnu a

erwnu. "4-.

Nkdy od neumlých bero se na místo tnrice pískowé, akoli

jí naliraditi nemže.
7'. (cdumoá. C. bryzoides I.in. Host gr. 1. t. 47.

Oddenek plaziwý , oblý, hnd pošewnatý, z klaubú

wypaušljící nircasy a nahoru malé trsy stébel asi 1—
IVa' wysokýcb, pímých, štíhlých, 3hraných, šerpiwaun-

kých, dole pošewnatolistnatých ; listy auzké, árkowiié,

po kraji šerpiwé, obyejn stébla kratší; klas pídwoj-
adý, složený obyejn z h kláskw stiídawých, cbblí-

žných, wíce mén kiwých, podlauhlokopinatých, dole

samích ; plewy wejité, ostré, blawé nebo bled žlu*

tonahndlé, asto se žilau zelenau ; blizny 2 : holénky

pímé, co plewy dlauhé, kopinaté, plochonadduté, hlad-

ké, po krajícb od dola pilkowanobrwiié, ztenené w
zobánek na dwé klaný. — W hájích wlhaunkých, na pa-

stwinách stinných. Kwte w kwtnu a erwnu. '^.

Naf té tiirice hebká a zpriižná hodí se jal<o wochowá k na-

cpání kanapí, ^es!í a d., a jest prý k tomu lepší. Protož w er-
ném Lese ji sbírají, na zpsob žíní w culíky pedán a zaw.ízeií.

T. rani- G. Schreberi Jacq. aiist. t. Wh. Oddenek
asi co brko slepií tlustý, popelaw pošewnatý, wvhání
malé trsy z lodyh asi 8" wysokýcb, Shraných, dole po-

šewnatolistnatých, lysých; listy mnohem kratší stébla,

vízaunce árkowíté, po kraji šerpiwaunké : klas složený z

kláskw smstnaných, rowných, wejitopodiaulilých, sam-
ích konených, ojedinlých, samicích 3— I obblížnych,

podlauhlowejilých
;
plewy žilau prodlauženau hrotí-

kowdné, po kraji bílé, mázdrowité, ostatn nahndle ry
šawé, objímawé, nejdolejší pošwiwé ; blizny 3; holénky

obwejité, 3boné, krátce zobanité, na ústí píwyíznu-
té, pýité. — Na pahrbcích a lukách suchých po Ewro-

p prostední. Kwte w dubnu a kwtnu. *4-.
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Oddnek iii/sto tuficc pískové se sbírá, aCk'olI nemá její wla-

•tliosti.

T. Irsnatá, C. caespilosa Lm. Host gr. \. /. 91.

Oddenek plaziwý, tmawohndymí poswami zahalený, wy»
pauští husté trsy stébel I

—

PIj' wysokých, dole posew-
natolislnatých, áhranych, nahoe po hranách šerpiwyrh

;

listy pímé, au/ce árkowiié, stébla kratší, po kraji šer-

piwaunké
;
pošwy celé; klas složen}' z klásku samího,

ojedinlého, koneného, podlauhloárkonitého, a z klá-

skiiw samicích 3, stídawych, sedawých, nejdólcjšího píí-

xtopkatého, listenem listowitým podepeného, ostatních

listenem kratice dwojuchým, osinatým í piewy samí
podlauhloobwejité, nejiupéjší ernohndé, po krajích a

iile prostedni ilutaw bílé { pIewy samicí podobné,
trocliu kratší ; blizny 2 ; holénky lysé, cliptiné. tupé,

ploské, ninohožilé, nejkratšeji zobanité, zobúnkcm ob-
lým, nerozdleným, málo delším pIewy. — Na lukách
a bahnech wšude. Kwle w dubnu a kwétnu. "^

.

Teo rod Jest nejužiteCnjSí ástku sena koTiskélio (wrdého.

7'. konitá. C. acula Lin. Host gr. I. /. 95. Podobá
se pedešlé. Klas sesiáwá z kláskinv 2 «amích kone*
ných a obyejné 4 Ramifch, za kwtení niích, plodo*
nosných zpímených < listeny listowité, dole nejkratšeji

dwojuché ; blizny 2; holénky lysé, cliptiné, smáknuté,
Elnafauklé, ncpatrn žilnaté , a teníce zobanité zo*

ánkem oblým, nerozdleným. — W bahnech, podlé
pikopúw wšude. Kwte w kwétnu. '4-.

Užitek pedeilé.

T. trsinalá. C. hirta Lin. Host pr. \. 1. Ofi. Odde-
nek iiroko daleko se rozphizujíci, žlutang hndý, od-
ný poawami taktéž barwenými, až dol roztepenými

;

stéblo pímé, rowné, I — l'/j wysoké, 3hrané, lyse, wšu-
de listnaté; listy kýlaté, obdáln srntnalc

;
pošwy huua<*

té ; klasy wálcowité : samí 2 konené, obblížné, sami-
cí '"í— 3, obdélné, dolení stopkaté, nejhoejší píseda-
wé, každý podepený listenem listíuviiým, jichž nejho-
ejší skoro bezpošewný ; pIewy kopinalé, prodlaužené
osinau, aulle pilowanobrwité ; bli/.ny 3; holénkv weji-
té, prodlaužené w zobánek šllinowil na dwé klaný,

neobraubené, husté krútkosrslé. — Na wislcch wlhkých,
písitých, na lukách, podle ek ncjwéliiho dílu Kwropy.
Kwéte w kwétnu a cerwnu. H*

Oddrnok koenowV potebiij w N«^inc(cli jižn^ili a |)rost«d'
nich na minto tiiice pískow, jfjtito ale wlastaosli se liií, tukie
)( Qabraditi oeinfii«.

107*
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SKtOWKA. SCLERfA.

Kwly jeclnodonié. Samí podopené nókdlika (2

— G) plenami dlajícími zpsob pokrywky Ikwlé
;

|)lu-

chy 2; lyciiiky 3 nelio J. Kwly samicí: piew nko.
lik slrechowiiýdi , kwet jediný obsahujících

;
phii-ha

lákowliá : cnlka I ; bhziiy 3 niowilé, nahé. Holénka

petwrdá, dole podepená plewami,

•V. mcdonm. S. flaj>ellum Sivartz. T^m. t.lol. S. mar-
a;aritifera Gaert. l. 2. Grainen cyperoides Sloan. I. /.

71. /. I. Koen mnoholelý ; stéblo pVewysoké, pnulé,

iiojbranc, nejserpiwjší, listnalé; listy na stewíc dlauhé ;

árkowiié, po kraji a žíle na rubu irnatomrlnaié ; po-

swy krátké w ústí chlupaté; laty konené a úžlabí-

kow , dohromady chocholík skládající; osa huatá,
stopkv smáknuté, ozbrojené trnami ; wlwe jednoduché,

rozložené, srsinaté, u wýniku podepené listeny štli-

nowilými ; kwiy samí a saniií pomíchané; prwní ob-

klíené piewami 6 ostrými, nestejnými; pluchy 2; ty-

inky 3 ; kwly samicí : wajeník wejcowitý , 3boný,
nelka niowiiá ; holénka kulowatá, lesklá, bíle a hnd
peestá, na konci s tytlíkcni bezleským. — Po lesech

\v Guian a w Janíaice. '^-,

Delují z uí metly, jimiž bijí ubohé otroky.

Podadí 2.

š/du'p/Aorr/7É scihpinae.

SUCHOPEB. EHIOPHOnUlVf. WOLLGRAS.

Klasy slechowiié, Sboné. Plewy jednodut-hé, nej-

dolejší I nebo 2 práxdné. Okwlí z pemnohých st-

tin složené, ježto po odkwlení daleko pesahujíce plewy

a holénky, jakobv swazek wlnný, zaobalují. Tyinky
3. Cnelka I; bliznv 2-^-.?, pýité.

iS". širolistá. E. lati folium Hoppc. S/urm /• 10. E.

polylachyum ÍJ)/- Peví, suché peí, wlanka, wlnice. Od-
denek úkosný, tlustý, hust mrcasatý, bez wVbžkinv, wy-

paušli stéblo jedno nebo wíce kwetaucích a listnatých,

w trs spojených; stéblo pímé, l'/2— 2' uysoké, tupé 3-

hrané. hladké, uzlaté ; listy pošewnaié, ploché, koeno-
wé árkowité, hoení píkopinaté, kýlaté, na konci 3-

lirané, a tu po krajích a kýlu šerpiwé ; klasw o— 7

za kwetení wcjiiych, králce slopkalých a pímých; po

uzrání nestejn dlauhostopkatých, dolejších wisulých,
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píitlppírnyrh listony 3—2, wcjilopodlauliljch, cino^
lindycli, ukonen^cli špickau /linnau ; slopky klusowé

niowiié, smáknuté, šerpiwé, dole obklíené pošwika-
1111

;
plovvy kopinalé, tupc, ernauc zelené, bélo obrau-

l)eoé ; wina po u/.rání skoro -Jkrát clciší klasu. .*— Na
lukarb wllikVch, ob/wlášl na nížinácb liuropy a Asiu i

Ameriky sewornýeb. Kuie w dulinii a kwinu. If

.

S. úzkotislá. Vj. angusliloliiiin Hutli' Schk. /. 8. Wei-
nii pedešlé podobná, liší se ale listy delšími, luz*

šimi, zlabowitvini a wyljíbajícími w konec <Ielší 3i)raný.

slopkatni lys\mi. — S predešlau, miluje ale wyšši kra-

jiny. Kvv»*ie téliož asu. "4-.

.V. troihrauá. I£. inquetruni Hoppe. Sliina /. 10.

Te* pi-edešlýin podobná ; snadno se ale pozná po sté-

ble nepalme oboném, po listecb 8branjcli, po stop*

kách plsfnalošerpíwych. — (Na bainácb Ewropy celé.

Ktvéie w kwéinu a erwnu. "4-.

Wlna wserli trli rodu dozraKcIi inuv^a se pínti bu sama
\'to suhi; ua knoty, Ini s winuu ofito bawloaii siiifclianá na rox»
(Kliiú IkitiiJDy, nikawice, pUli a j. l)ot>ylt-k ŽKre toliko uiludistwý

liiit, starí jest tu/c luli).

PaI>AIH. 1^M;(»(. IIARIN,

Klásek složený ze plcw wšude stccbowiiýcb, sU\\-

nvcli, soiwa kterýcli jalowvcli. Okwélí ze šllin (4— 12)'

/.•tiibkovvanyeb. nlka na dwé neb tré klaná, dole
loAšiená, s wajeníkem poiní)ci klaiibu spoií'ná. IIíj-

lénka asto okowiiá, wénená dolejškein nlky /fwr-

íllým, ro /.šíený ni.

P. hfíhvt. K. palustris H. Brown. Seirpus paluslris

Ijn. 14. dnn, 1. 131. Sliirm
f'.

!K Oddcnek pla/jwý «

.stébla ol)lá, íJ— 'i' wysoká, pisinaknni oblá, dole po-
swaiiii bezlistými zabalená, na konci lnv.lislá , nesaueí
klas j<"diný , podlnlniwiiiý ; plewy podlaublokofiinalé,

n.>.ir,iiink«', ryšawé, nrbo imawé bndé. u prosted se

šmubau zelenali a krajem blawýin, nejdolejší noMaliaJi

pes náAlednjiri a nbjininjf klas du póla; bli/.nv *l\ lio*

lénka obwciiiá, ploliá, bladká, po kraji /.oblcnoiupá,

iikonená doiriikcm nélky 6tálýin« uzlowitC z(iu>llým.

W babnecb. píkoperb, na be/.ieb jezernicli a ínfcli
l.wropv skoro celé. Kwle ««; kuinu ar, do sppn:». "^

.

Ml;iilislv»\ li>; |'HÍ l.\wi prx yx I..1I.

SiiínvA. .Sfimi l.iNNr..

Kla»ky WduJ alccbuMrUi: a Uu^cné l%: pleu je*
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dnoduchycL, dolejších wtších, nejdolejších 2— I jalo*

wých- Okwtí ze šttin obyejné ti, nebo žádné. nlka
jednoduchá, wšude stejné tlustá, s wajeníkem ncklaub-
natá, nadawá. Holénka.

Š. Irsnatá. S. caespitosus Lin. Slurmf. 10. Eleocha*
ris caespitosa Schulf* Koen inrcasatý, wypauští hustý
trs stébel 3-4" wysokých, pímých, oblých, dole od-
ných pošvvami, jichž nejhoejší kypcl listowý wypauští

;

klas jediný, konený, wejcowitý ; piewy tupé, nejdolejší

nojwtší, co klas dlauhá, jej objímající, ukonená hro-
tem tlustaunkým, pílistowiiým ; blizny 3 ; holénka 3-
boníV — Na rašelinách z rowin až na hory wystupují-
cí. Kwéle w kwtnu a erwnu. "4-.

Poiiiáliá s jinými rostlinami rušelinu dlati.

S. jeternL S. lacustris Lxn. Fl. dan. t. li 42. Sdírm

f. 36. Oddenek plaziwý, na palec tlustý, pídewnatý,
klaubnatý, odný pošwami mázdrowitými, zubatými, wy-
pauští inrcasy ruzlraušené, a wzhru žene stébla pímá,
•í— 12' wysoká, oblá, dole na prst tlustá, hladká, Imaw
Iráwowé zelená, poíídku nasiwlá, dole oduá šupinami
a pošwami mázdrowitými, jichž nejhoejší má list árko*
witošídlowitý, žlabowitý, 2—3" dlauhý; klásky nahlaue-
né na wrcholík pro pokrywku dolejší, welikau, šídlowitau

polooblau, pímau, na pohled poboný, složený,[m » /.

wšaká wtew podepená listenem a dole obalená po«
švviókau ; klásky nahromadné vve swazky sedawé nebo
slopkaié; plevvy široce wejilé, wykrojené a w tom wru-
bu hrot mající, se žilau na zádech siln wysedlau, rezawé,
po kraji swtlejší a blaw tepenaté ; okwtí o 6 št-
tinách nazpátek mrtnntých ; prašníky na konci krátko-
wausé; blizny 3; holénka. 3boná , hladká, dolejškem
nlkowýin krátce hrotitá. — W bahnech, píkopech a

rybnících po Ewrop, též po A.sii a Americe sewerných.
Kvvte w erwnu a lipnu. "4-.

S. dioojblizná. S Tabernemontani Grnel. S. glaucus
Eiii^l. bot. 1. 2321. Welmi podobná pedešlé, liší se ale

plewaini tekovvanošerpiwými , bliznuma 2, holénkau

menší, pítrojbonau, na zádech naddutau, hladkau,

a šttinami okwowými nazpátek trnatými. — Na po*

dobných místech.

Obau rod tuk welmi sob3 podobných stébla « jediného lán-
ku sestáwající shr.izí k dlání pletenin hrubších, jako rohožf, uio-

Sen, kabeli a j. ; wnitrní Iiaubowitý díl mže se potebowati na kno^
ty do kaliunw. Koron jindá w lékastwí k pu/.ení na mo užíwaU
{ritíiix junci maximi). Dioskorides rostlinu juteDuje schoenos.
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.v, moská. S. niaritiaius Liin. Fí. dan. t, 93T. Od-
clonek plui^iwý, mrcasatý, na konci léta wíce mén ztlu-

stlý, zliluowaiélý, vvné hndý, u wnitr bílý; stébla pi-
lne, 3liraná, 2— 3' ivvsoká, listnatá, lioeji šerpiwá ; listy

árkowilé, y.akoQité, kýlaté , dole a nahoe po kýlu

šcrpiwé ; pošwy lysé; pokrywka ze 2 — í listvv sléblo-

uýin podobných ; klásky na konci stébla shlauené w
nkolik swazkw sto|)kalýcli anebo sedawých, asi *li'

dlaulié, podlauhlowejcité, nkdy wejitokopinaté, ostré,

lesklé, hndé, nare/.awlé ; sttjpky smáknuté 3boné, ly-

sé, dole poiwikau odné; piewy široce wejité, swra-

skalé, podduié, Ižilé, na konci nestejnS 3— izubé: zu-

bu prostednílio delšího, osinowitého, podhnutého, dwó
dolení ol)vcin prá/.dné; blizny 3, nkdy 2; holénka

3hraná. dole ztenená, nahoe kratice hrotitá, nejhlad-

ší, bled hndá, obklíená šttinami ó— lí nazpátek mrl-

natými. jí delšími. — Podlé moe, ek, jezer, pí-
kop.v po fclwrop- Kwte w lipnu a srpnu. '4*

Hlízy býwají zwícf wlaskélio oecliii, jsaii laauCoaté a sladko.

Dobrau dúwá pastwu prasatm.

S. lesní. S. sylÝalicus Lin. Fl. dan. t. 308. S/nnn

'f. 30. Koen plaziwý, tlustý, silný, mrcasatý; stébla list-

natá, 2' wysoká, prítnú, 3boná, lysá ; listy I — IVj' dlauhé,

pewné, lesklé, ostré, dole a po kýlu šerpiwd
;
pokrywka

7. 2—3 lisiúw nestejných, siéblowým podobných slože-

ná; wrcholík konený, nejsloženjší, mnohok^vtý; slo-

pedky nestejné, 3boné, lysé nebo šerpiwaunké
;
jakož

i stopeiky pošwikau dole odné; stopcky odstálé,

scrpiwé; listeny rusé ; klásky nahtaucné wc swazky sto-

penalé ne!)o sedawé, idko ojedinlé, malé, wejité,
špinaw nebo nahndle zelené; plewy podlauhlowejci-
té, tupaunké, hrotnaté. kýlaté, po zádech šerpiwé, ncj-

dolejšf wtší, obyejn jalowá ; bli/.ny 3 ; holénka 3bo-
ná, dole ztenená, hrolíkem ukonená, lysá, bledé ru-

sá ; Šttiny okwfowé rowné, nazpátek mrlnaté. — Po-
dlé rek, píkopw, jezer, rvl)níkúwr po Ewrop. Kwcto
w oerwnu a lipnu. "If.

.V. kohniwii. S. radicann Sckk. Stiinn /. 30. Podo-
bá se welmí pedešlé. Z jednoho místa oddcnku wždy-
oky wíce stébel wyníká, jichž jaluwé pu odkwtení na 2
—3'

i wíce se prodl.iužiwše a oblaukovvité se pod-
hnuwše z konce koeny wyhánjí ; wrcholík nejsložo-

njsí ; klásky delší a ostejši, wšecky stopenaté ; plewy
tupé, komolé; blizoy 3; itliny ukwowé skrauceaé,
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krátké. — ^a podobných místech w Ewrop prosted-
ní. Kwte w lipnu a srpnu. "4-.

Odilenek ol)a» sladký, sotwa natrpkalý. Na( mladú jest dost
dobrou |»ící i)ro kon a skot; starší ale liodí se toliko nu stláni,

Mabicr. Cladium. Sumpfgras.

Klásky wšudtí stechowitd. PIewy jednoduché, pí-
šestcré, 3 ncjdolejši menší, prázdné. Okwétí šttinaté
žádné. Holénka se skorápkau chrustawau, kehkau. nU
ka nifowiiá, padawá.

J/» obecná. G. Mariscus Roh. Brown. Schoenus Ma-
riscus Un. Fl. dan. t. 1202. Koen plaziwý; stéblo 2—
B' wysoké, pímé, tuhé, lysé, u/Jaté, listnaté, oblé, na-

lioe 3buné a wtewnaté; listv pímé, tuhé, árkowité,
nejdéle zakoníte, kýlaté, po kraji a kýlu irníkowano-
serpiwé, wzhru se umenšujíoí ; poswv lysé, krátké, oblé,

hoení písmaknuté : wrcholíky konené a poboní
úžlabíókowe skládají dohromady hrozen l' dlauhý a del-

ší, petržený; kwty na konci stopeek w swazky ili str-

baulv nahlauené, nestejné diauhé; stopky a wlwe ja-

kož i stopeóky smaknulé, lysé ; dolje u wétwí listen we-

llký pošwowítý, smáknutý, ukonený listowiié
;
podobné,

mnohem menší ale, štlinau ukonené listeny u wýniku

každé stopekv ? pod každým kláskem listen naddutý,

zakonitý a bledší piew ; klásky ze 4— ó piew stechowi-
tých, naddutých, oslraunkých, Ižilých, ryšaw hns^óh,
málo lesklých, jichž dolení menší a wejilé, wiiitní po-

dlauhlokopinaté ; tyinky 2, vvelini ídko 3; holénka we
dwojí skoápce, jichž wnéšná tenší, krušší z dolejška

wejcowitého w konec pítrojboný zakonila, nejhladší,

lesklá, kaštanová, u wnif pomauená; skoápka wnilnl

zakulatlá, tlustaunká. kosowitá. — W bahnech, na lu-

kách mokrých po Ewrop jižné a prostední. Kwio
w lipnu a srpnu. "^

.

Kde na iimoze roste, dlají z ní dosky. Jelikož se husle

suiotáwá, psobí na Gotlilandn plowancf ostrowy.

Podadí 3.

CIBOROJFITÉ. CYPEREAE.

Š.ÍŠINA. SCHOENCS, KnOPFGBAS.

Klásky složené ze plew 6—9, 2adých, jednodu-

chých, jichž 3— () doleaí menší, prázdné. Okwétí šlétin

5— i nebo žádné.
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S* innawd. S. nígricans Lin. Engl. bot, f. 1121.

Koen niicasw tlusljch , barewných , wypaušlí trs,

složený ze swazkw stébel listnatých ; stébla '/?

—

V wy-
soká nebo wyšší, oblá, uárkowaná, lysá, bezuzlá, dole

pušewnalá, ostatn naliá, a jako ostatní díly tuba ; listy

nestejn dlaulié, sotwa sldblo pi^esabující, pímé, šttino*

wiií5, ostré, po kraji šerpiwaunké, nkteré 3hranó» jiné

dole žlábkowité
\
pošwv stéblowé 2—3, boení oblaun-

ké, celé, zelené, dole tisawé, dolení jakož i swazkúw
bslných otewené, ernobndc, lesklé; klásk 5— 10 nebo
wicc, kopinofýob, ostraunkýcb, smaknutýcb, lesklýcb,

bnédonacbowycb, 3—, ídko Ikwétýcb, sblauenýcb na

konci stébla w strl);Mil wejilý nebo zakulalélowejitý
.1 obbrnutycb pokrywkau 3dílnau, jejíž díl wnšný wétší

ujilý, Ižilý, naddulý, naíauklý a ukonený ná.sadau

jako listy dolení wyblížcjicí , hned strbaulu kratší

íined jeho delší, wnilní menší, na konci s brotíkcm
-we wrubu sedícím ; plewy ostraunké, smáknuté, jx)

kraji bledší, Ižilé, lesklé, lysé nebo nahoe šerpiwaun-
ké; holénka .'(boná, nejhladší, lesklá, bélawá, štétinau

1 nebo žádnau podepi^eoá. — (Na barinách Kwropy pro-

stední. Ktvte w kweinu a erwnu. '4-.

SÁciion. Cvi'i;iii,s, Cvi>Kiu;UA.s.

Klásky složené i kwéirnv mnohých, d\vt)]adých.

Pbnvy lunkowiir, mnohé, jednoduché, wšeckv aurodné
nebo 'i—3 nejdulejší ineníí a prázdné. Šttiny okwéfo'
viv. žádné.

.V. jcdomý. C. csculentus Lin. Host frram. f. /.
~

>.

Oddenek mnoholetý, welmi zkrácený, wypauSlí mrcasy
mnohé, dlauiié a wýbéžky mnohé élánkowané a pošew-
naté, jenž dílem pod zemí zusláwají a nabobtáwují w
amboly wcjOitoelipsuwité , kraužkowunt^ , pewn du-

žnaté, dílem ze zemS wynikajíce ženau (io lisuw a

stébel; stébla pímá, '/i — I' wysoká. po nkolika w íd-
Ký trs spojená, oste 3hraná, hladká, dole pošewnato-
listnatá, ostatn nahá a toliko pod wrcholíkem kone-
ným nesaucí pokrvwku luiienu jako listv stéblowé wyblí-

/.rjicieh, bezpošcwnýcb, jichž 1 nebo 2 delší wrcholí-

kii; klúskv stopenató nebo sedawé, na konci delších

wiwí po 3— f), poboní stopenalé, prostedni sedawé;
icdnotnící hubeni nosíwají na wtwich klásek jediný

;

khísky árkowitff, smáknula, tupé, rusé, lesklé, priw/.dá-

iené
; plcwy wejité, tupé, uu hbetu brúzdúaé; blizoy

f^.



8 ; holénka Shraaá. — W Ewropé jižné a Africe se-

werné. Kwte w lipnu a srpau. "4-.

Unlwj zinui in't!i<llL\ zwící Ifskowcuw, lu'io iaé, zasladlé jedí jako
inunJle, dSlají z nicli inanilowé iiilétvo, aaohrž i surogát káwowý ; do-
býwají z nic!i olaj, jeliož ani židuí jiná rostlin i toli ) ádu, ani Je-
diná trá.v:i neini ; olej al-i pro ne^nidná tliCenf welmi drahý. Též w
lékarstwí se potrebow^ly. Pro tu p-(Cinii w teplých krajíaách u
welikéiii innožstwí se sází; u nás aedaH se dobe. '

S. dlntihij. G. lorigus Lm. Jacq. rar. t. 297. Hnít

gr. 3. t. 26. Galgan planý M%t. Hij. ó. G. dlauhý Mat.

fVcL 5. C. Oddeaek prodlaužcoý, plaziwý, dewaatý,
místem hiízowitií ztlustlý; stéblo 2— i' wysoké, lysé,

co husí brko tlusté, oste 3bocné, d )le listnaté; listy

kratší stébla, kýlaté, po kraji šerpiwaunké, árkowité ; po-
šwy bledé xelené nebo nihndlé; pokrywka z i—O listu

korenowýin podobných, nestejných. 2 mnohem delších

nežli wrcholík ; wétwe wrcholíkowé nestejn dlauhé,
krátké, jednoduché, dlauhé opt na wrcholíek rozdé-*
lene, wšecky dole pošvvikau opatené, nejlysejší, pí*
smnknufé; klásky stídawé, na konci wétwí a wtwíek
obblížné, odstálé, ojedinélé, sedawé, listenem nejmen-
ším podepené, árkowité, obak kopinatoztenené, tupé,

lysé, lesklé, nahndlé, ryšawé, 'J — iSk^vété, asi '//'dlau-

hé; piewy podlaulilowejilé, tupé, 6— Txilé, dw nejdo-

lejší prázdné; nlkv 3; holénka podlauhle obwejitá,
oste 3hraná. — Podlé píkopw na lukách wlhkých po
Ewrop jižné a prostední teplejší. Kwte w lipnu a

srpnu- '^-.

Koeny wonné a zahoklé jin dá u nás, jakož i po tu dobu w
jižných ^krajinách k posilnní žalúdlía užitené.

S. lékarskt). C. oíHcinalis N. ab. Eíenb. G. rotundus
VahL Wdld. G. orientalis Schciichz. ai^r. t. 9. /. 3. Gal-

^an okrauhlý Mil, IPel. 5. C. Oddenok prodlaužený,

plaziwý, wypaušlí wýbžky niowité, na konci aesaucí

bamboly wejcowité, krauzkované ; stébla !•/»' wysoká,
oste 3hraná, dole poše«vnatolistnatá, nkdy zwýší lislw

bwných, po kraji hladkých; pokrywka 3— í lupenná :

2— I lUfien delší wrcholíku jednodichého, složeného z

3— 4 wtwí niosvitých, 2— 3 " dlauhých anebo delších ;

klásk 6— 2, polopalených, málo odlehlých, 10— likw-
tých, árkovvitokopÍQat}ch

;
plewy podlauhlowejcité, sla-

b wykrojené, swlle rezawé. — Podlé píkopw Ewro-

])Y jižné, Afriky sewerné, Arábie. Kwte w erwnu a

lipnu. "^

.

S. okraiMý. G. rotundus Lí/í. Welmi podobá se pe-
dešlému j stéblo delší lislw, pokrywka ^2 —3lupeaaá. asi
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zdélí wrchoHku jednoduchého; klásky stopeouté,
složené z kláskuw S — 8 obblížaych, auzcc árkowi-
t) ch ? plewy podlauhld, tupé, kaštanuwé, se žilau pro-

stední zelenau, krajem bílým. — W Asii jižné a na No-
wém Hollandu. '4-.

Bainltoly ohojíili tScIi rodfi zahoklé, slabS koenné, w lé-

kastwí se potehují we wlastech : a nás již dlauho w nepauit piSly.

Hippol^rates jineaiiie prwní kijpeiros.

S* plrfac. G. le\tilis Thunb. Stébla zwýší muže,
ztlau^tí holubího brka nebo tlustší; pokrywka z 12 listw,

*lt dlauhých anebo kratších, wrcholíku delších, po kra-

ji pilkowanošerpivvých : pokryweky žádntí; wrcholík

nejsluženjší ; klásky konené, 3— ó, árkowitokopinalé,
asi Hkwté, špinawi' rus(?; plewy kopinaté, oslré. — Na
Pedhoí dobronadéjském. "4-.

Hottentoti dulaji ze stébel jebo pleleainy, u p. koše, )iini2

iicprocl>/>zí wotla.

S- papír, C. papyrus Lin, Michcl. gen, t. 19. Bnicc

it. germ. 5. 1. Cyrillo monojjr. t. I. 2. Traflin, arch. 1.

182. Oddenek rownowážoý, plaziwy, na rameno tlustý ;

stéblo wyšsí muže a tlustší prstu, lup 3hrané, pí-ímé, sivvé,

dole odné pošwami obyejn bezlistými < pokrywka z

lupeníiw mnohých, 4 wnšných a ješt nkolika wnitních
pušwowitých, mnohem kratších okolíku, koplnatých, pod-
dutých. Vil— 2" dlauhých, dole '/i' širokých ; okolík z

pemnohých složený stopek 3 — Hpalených, tenkých,

smáknutých, lysých, na konci ncsaucích pokryweku ze 3

lístk štlinowitých, mnohem delších nebo málo delších

klasu složeného z kláskúw mnohých, poodlehlých, od*
gtálých, 4adych, sotwa 4'" dtauhých, oblých, tenkých,

lOkwtých; plewy rusé, na hbetu náryšawé, po kraji

blaw, kopinaté, ostré. — W píkopech, potocích po-
neoáhlých, podlé jezer w Egypt, Malé Asii, Ewropé
nejjižnjší. "4-.

Tot proslulý fwptjrot, w Kgypt od nejdáwni^jSfch asfiw
znímy, kamž nepodiybnC z Ktbiopie byl jest pent-St-n. niawD jej

potebowali ku psaní, což prý tepruwa po wybojowání Kgyplu Alexan-
drem zewSeobecnClo. K tomu cíli nahí/.lí stúliío na dél, slaupli kArii

a doíi, rozvíili olupek na stole, poloiili nkolik takowýcii |)ranienA

krajem na sebe a pes pfí^ jiné, n celau tu wrstwu za wllika w li-

su stlaili. Jelikož stt^blo w sobt! m:i Sf.^wii cukernatau, slaužil cukr
ku sb-peoí jeiinotliwýrh praniemtw. upír takowý je^t toliko zfiíí 2'/)"

t zdélí 15'; taktéž miiielo ledy stéblo wysoko bVli'nebo jeXtC wySil

;

iiynt jiotwa dospíwá 10', ro2 nepocliybnr- porliodí tím, 2o nedbají
nan. Okolo I. p. lODO zdá se, že rnstlina w tom oliledu w ncpamt
liiXIa. Oddenek koenowý- nbsabujírí Aí&wu slidkau jindá iídawali,

nyní jej toliko cucají. W Abysinii pletau ze stébel malé kocáliky s

kjriom ze dewa kapinicowélio, ježto uepropauntjí wodu ; tof jsau

proslulé ooy a obdiwowuH kucAiiky $lnmOin'.
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Kád 242.

TRÁWy. GlUMISEJE.

Kwty plewnalé, obojaké nebo rznopohlané, roz-

postawené w klásky !• nebo mnohokwélé, plewaini a

pluchami dwojadýini a obyejn dvvojnásobnýnii zaste-
né. Plewa dwojnásobná, slíoná nebo jednoduobá (wneš-
ná), poídku žádná, ostatní díly zastirajíci. Plucha dwoj-
násobná nebo wlastn trojnásobná, jichž dvvé wnitrní

srostlé a stíné wniiné. Okwií složené ze šupinek
2— 3, dužnatých, s pluchami stídaw^^ch a jimi zaste-

ných. Tyinky 3, se šupinami okwéowými strídawé a

plucháin strícnt?, poHdku 6, poinetáním 2— I, pod-
plodní. Prašníky na obojím konci wykrojené. VVaje-
ník prostý, Iwajený; nlky 2, pondku 1; blizny 2,

hned niowité, krátce chlupaté, hned kropákovvité chlu-

py dlauhými kolem wšude, na konci nebo pod ním
pí)rostIé, hned pérowité s chlupy du-ojradými. Plod:
obilka. Bílek maucnatj. Kel vvn a dole na bílku po-

ložený.
Z'liny, hyliny, paríilku ke. Koíen inrcasat)' nebo oddenkn

plaziwélio, klanhnatélio Lodylia i stéblo oblé nel)o Slna^knllté, cfw-
kowité a kolínky pi"etržené, listnaté, ídko bez nicli a tenkrát ploé

i bezlisté, jednoduclié, nebo wutfwnaté. Listy &tidawé, z kolínek
wyniklé a nad niini swiruité w poswu, z jejíhož konce wyniká pi-,
wsek blanowit_v, nkdy na cliliipy rozdlený ; fepel listowá žil row-
nobžoých. KwGty obojaké nebo innolioiiianželné, ídko jednopolila-

wé. Klásky rozpostawené hned na klas jednoduchý nebo složený,

hned na latu.

Ten rád obsaluije alespoií 2000 rodiiw (asi w 250 pokoleních),
kteréž rozSieny jsaii po wlelikých pásiiiecli wsecli zem dílaw, a táh-
naii se z rowin až na nejwyssí wrcltoly lior. W pásmecíi iiiírnNch a

stuJených rostau obyejn S|>olecntí, popínají íasto weliké plasy

(lii'<y, pažity, pastwiny) swati zelení krásnati a utšenaii; stromowité
ale w liorkýcii krajíiiácli dlají asto lesy obzwlátního wzezení.

Tráwy náležejí k nejiižitenjsíiii rostlinám; swží a suché jsaii

pící |)ro dobytek rozdílný ; semena maufnatá (obilí) ale klawní p«-
trawau wšech národiiw rolníckýrb pro weliké iitnožstwí škrobu, cacy.

cukru. Nejiiinožsí mají w mladých pazauscích šfáwii cukernatau, ježto

w cukrowníku jest na cukr nejbohatší. Z obilí dobýwají nápoje
silué, piwo, koalku, líh. Oddenek nkterých w lékaistwí užitePen.

Málokteré mají jakausi i)rudcinu na stewa psobiti, a jilku pipi-
sují moc uiámiwau.

Rozdlují se na sedmnáctero podadí

vty jednopohlawé, t. samí a samicí \

kláscích.

*) Kwiy jednopohlawé, t. samí a samicí w rozdílných

kláscích.
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**) Kwty obojaké nebo mníílioinanzelné, jcdnodomé t.

j. kwélv obojnké a samí w témže klásliu.

i) Latnalc^ Klásky obyejn stopckalé, na lat ne-
bo na nkolika konenýcii klasccb.

yí. Kláskv toliko jediný kwél obojaký asto s kwteni
bezpolílawjin anebo samím )edin)'m nebo množším.

a) Klásky po bíbetu smáknuté.

2; CUKIíOfryÍAOfrnÉ, Plcwa dolení zdélí bo-
íeoí nebo delši.

3; BÉnOiriTÉ. PIewa dolení kratší nežli boení.

b) Klásky po stran smáknuté.

4; CUlXASTlCOniTll Klásky stopckalé, wšcslran-

nd, sloionp z kvvtu obojakf'bo a dole z, 1— 2 kwlw
samicb nebo z 1— 3 piew prá/,dn}cb.

0; PSJnKOUlTIÍ Klsky siopekalé, wšeslranni',

(ibsabující kwt obojaký a jesle nalioc plucbii piá/^dnau

/akrnlau. Pleny zdtMí nebo delší plucli. nika pro-
dla užcná s bli/.nama nionil^nia, eblupatyma.

6) CHLOniSKOinri':. Klásky docela nebo skoro
scdíwé, na ose jednosiranoé. Nkdy klásky mají 2 nel)o

wice kwiuw obojakýcb.

7' rtY/.OlflTK. Klásky sfopekaté (nkdy pie-

krátcc), wšesirann*'*. Plcwy píemald nebo /ádné.

8) PLETI LOíinil Klásky stopcnaté, wšeslran-
né. obsabující kwél ubojaký jediný a naboíc plticbu

prá/.dnau nebo zakrnélau. IMewy zd^H nebo delší plucb.

Ciilka žádná, bli/ny péronili'*

' Klásky obli-.

D; h.lH ILOfl ITF. Klásky toliko jediný knt o-

bojnky ol).Habujíc{. Hli/ny prrowiié. Obilka zliilia /.lo-

halená plucbama.

//. Klá.skv obsabuju I k\>rlv olMij.ikt; I nebo wice a iir-

kJy ješt i nebo wíee bezpobla\v)eb nebo samicb.

a) nlká dlaubá; bli/ny kropikovriié.

10) liÁKOSO irlir': l',li/nv u prostedku nebo nad
ním I plntb rnjfei.

b) nlka žádná nebo pckrátká.

Cnlka dlaubá o 1 bližn. Blizny nilutrilé.
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11) OBTUHELCOnirÉ. Plewy dole srostlé, naho-
e prosté. Kwly 2, o jedné pluse.

/S) Blizny 2 nifowilé.

12) PECHA rVOmrÉ, Plewy weliké, asto plucliu

zcela zastírající. Blizny z konce plucli aéjící.

y) Blizny pérowité.

13) OWSOWITÉ. Plewy welikt?, zdclí nebo delší

nejbližší pluchy. Kwty wšecky obojaké. Blizny nad
dolejskem pluchy njící.

14) MEDYNKOfVlTÉ. Plewa weliká, zdélí nebo
delší nejbližší pluchy. Kwt obojaký jediný , pod
nímž anebo nad nímž nkolik bezpohlawých. Blizny nad
dolejákem pluch néjící.

ló) KOSTRAlVOfPlÉ. Plewa kratší nežU nejbližší

plucha. Blizny nad dolejškem pluch néjící.

-}"i) Kiasaté. Klásky sedawd nebo w uhky na ose po-
noené a klas ojedinlý, konený skládající.

16) JEMENOiriTÉ. nlky 2, pekráiké nebo
žádné: blizny pérowité.

il) SMILKOjriTÉ. nlka 1—2, prodlaužené}
blizny niowité, kosniaté*

Podadí 1.

KUKUlCOJFITÉ. OLYREAE.

Kukuice. Zea. Mais.

Kwty jednodomé. Kwty satní na lat hrozna-
té, konené. Klásky ze 2 kwlw sedawých. Plewy
2, pluchy 2. Tyinky 3. Kwty samicí na klasech žla-
bíkowých pošwami zasfených. Klásky ze 2 kwlw,
jichž jeden nijaký. Plewy 2 a pluchy 2, dužnatoblano-
wité, napí podlauhlé. swinuté. nlka nejdelší 5 bliz-

na autle brwitá. Obilka zakulatloledwinowilá w osmi
adách w ubky osy klasowé, dužnaté, zpodkem po-
noené.

K' obecná. Z. Mays Lin. Blak. t. 547. a» h. Schk. t%

28:5. Diet. se. nat. all. 2. t. 23. 24. Indycká anebo tu-

recká pšenice Mal. Háj. 93. Turecké žito MaU Wel.
114. Kukuruc, kukuice. Koen nircasatý, letní; stéblo

wztyiené, 3— 18' wysoké, H%—2" tlusté, oblé, hutné;
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listy árkowiiokopinalé, Vlt—Vh' dlauh, 2— 2VV' širo-

ké, zakoniU', prírciilé, šcrpiwannce luwifé, na líci ja-

kož i na hoejí-ku posew roztraušcné krátkochlupó, se

žilau prostedni tlustau, oblau ; lata samí rozeníená.
osa 7.proli>l»aná, jakož i wiwe pýitoliuiiaíá

;
plwy klá-

skim saiiK-ích Imí-docerwcné, žlulawé nebo bílé, pyri-

te*, píslojne dlauhé, podlaublokopinaté, oslrt*, dolcní

mnohožilá, hoíení ožilá; plurh\ tence blanowité : dolcní

3žilá , hoení 2k3lá a wNkrojtn; okwií lupenw 2

drobn^íbí šuplnouit) cb, dužnai)'cl», klínowiiýcb, lown
useknuiVcli *, klas samici palicowiiý, ilustv, dužnaiy, do-

cela zahalený íiinolí}n)i pošwomi nábaí l)at<'mi, nad ni-

miž toliko mnohoíslné blizny na zpsob khtíce njí ;

obilky ohyejné osu celého klasu piiki) wající, weiší

nežli ^šccíi dosawad známých iraw, oslaln wetší men-
ši, dle barwy a twaru rozdílné, w Ewropé sázené jsau

wíce mén na zádech smáknuté, z pedu llustí>í a za-

kulacené, barwy swelleji nebo tinanéji žluté. — Pwod-
ré w teplejší Americe, kdežto, j.ikož i we wiem pod-
nebí teplém a mírném w.šelikýdi zem dílw se bází.

Kwétc (u nás) w lipnu a srpnu. ©.
MnoholeKiii sá7fiifiii w rozliojrli iiásiiiecii promnila se w

peniDotio odrodkriw netoliko co do w>$ky celé rostliny, anobrž i cu

do wclikosti a Iwarn |ialic >«'ninow5«li, ol>zwlás(S ale co <lo weli-

ko.<(ti< twarn a liarwy 7rna. Kajtdi* poHnclif iwd s^^é ndrndky, n
Amerika npíwíc. Odrodky wropské mají /rno wiilfec tlnstSf, na-
ped 7akiilatlé, newmatknnté, žhilé nebo bClaw, /dko (crwi-né,

modré, žlnli^ a f<>r«env pereslé, a rozeynáwují t>e HÚskau stéMa u

welikoklf a twarem palice. Znnmcnito jest i (o, že rozdílné odrod*
ky ann-rirké. dílem weUiií wj/naené, w F*ropP po nkolika letecli

tUz ewTop.ikjím oberný pijímali.

Kukuice od nejiláw-njícli casúw W Americe, tedy ped wy-
l'OJnw:'iním jí. co nejznamenitejAf obilí fe sází, odkud do (eplicli a

ii<irn\cli knnrin Ameriky sewerné, jakož i do krajin ineziobralníko*

wxrli a tep]omfrn\c|i celého >w(n «e rozvíila a wíre mén xe sází;

nalevLf tedy k obílí nejrozsíen»~i5ímn & matika její jako jiného obilí

ne potebuje. Cbli^b x ni udlaný jeit sice bl, luze »Ik .snch, n proto

manka kukni^^(i se mícliá •« pŠenii^nau anebo žitnaii. Wc VMaSich
dlají 7 panbé manky knkniné jmleiitu (. kaši, oblíbené jidln lidu

\s'<'likého. Nezralé palice p<knti nebo waí. W Am<r'ce jižné p.'tlí

/ nMio rozdílné n.'ipoje kwu$ené, nž za n»riw Inkúw zn.'imé. Slébln

knknirné m:^ šf.'iwu Rladkaii, již w Iikt<-r5ch knn*'in.'ich Ameriky
uieziobralníkuwé na «yrnp zawnfují , a pro tii cnkrnalo»t zo

stébel ro7maFknn<rh pálí dobrán koalku. Kukuice hustí- Relá,

mladixlwá, poíik\tuie pro nw.in uladkojit wU""'"'*" P^' ' 7.e|enau, kte-

rá i w Riirhcb a borkfrb leterb jest wínnsnA, když ontnlni l.yH-

»y hynnn. PnXwy z palic jiteuienowUh nlnu^.í w krnjin&cli, kdeil*
kukuice nu »úzí, k dclání dobrých lauiúncuw.
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Slzowka. Coix. Thranengras.

Kwly jednodomd, WC spolené pokrywce nafaukli'*,

pak twrdnaucí. Klásky samci na klasu z pošwy n-
jícím rozposlawcné, 2plewé, 2k\vélé. Knl každý o 2

pluchách a lyiokách 3. Kwet samicí i pošwy spolont*

nenSiící. Klásky Sprewó, 2k\vt'té ; kwét jeden dokona-
lý ; pluchy 2; nlka niowitá : blizny 2, kropákowilé ;

kwt druhý nijaký, o 2 pluchách. Ohilka wejcowiui,

w pokrywce zkostnallé zawená.
lí). obecná* G. lacryina [Jn. Lam. 1. 750. Schk. 1. 28.').

Lacryma .lobi Clus. 2. /. 2(6. Koen nucasalý, letní;

stébla tuhá, trsnalá, 2— 3' wysoká, wtewnalá, hulna,

oblá, po jedné stran plochá, jako ostatní díly nejlysejší;

listy stewíce delší, asi */?" široké, wezpod se žilau pro-
stední zoblelau wysláwající

;
pošwy pinafauklé, oblé,

árkowané, hoejší zchrustawélé ; klasy z úžlabíka ho-
eniho wynikají ojedinlé nebo swazerié. podepené o
stopky pak prodlauzené, smáknuté, wzhru llustnauci

a s klasem pomocí klaubu spojené ; pokrywka zakula*

tle wejcowiiá, na konci tupém nepatrné ozubem olew-

ená, Izilá, pak dwakrát se zwlšící, zchrustawéjící, isté,
obyejné modraw, zbélající ; klas samí na kraiší nebei

delší stopce, složeny z kláskw I—Gkrál poirojných, 2
sedawých, i stopekowaného ; plewy mnohožilé, tuhé:
pluchy blanowité , bílé, trochu kratší; w pokrvwce
klásky dwoje: jeden dolení jalowý, z pluch 2 trubkowi-
té swinulých : klásek hoení dwaukwétý : plewy 2, do-
lení wejitookrauhlá, zakonila, baatá, hoení wejitá,
3kýlá, objímající oba kwély, jichž dolení nijaký o I

pluse wejitokopinaté ; hoení úrodný o 2 pluchách wej-
itokopinalých, stejných; ohilka zakuiatélá, tam hlubo-
kau brázdau podélmo opatená, pízakoniiá, hnédo-
ryšawá, lesklá, u wnit bílá, kostné okornatélá. W Indii

wýchodní, kdežto jakož i w in a Koinínse sází.O.'4-.

\V reenjcli wlastecli zrno na inaiikii zeiiiletau potebují k
peení clileha a waeoí kase. Jindá w Kwrop se potebowalo pro-
ti sucliotináui pliciiýiu a wodnotulnosti

;
(Lacnjma Jobi),

S. polní. C- agrestis Lout\ Lithospermum amboi-
nicum ftuvíph 6. t. 9. f, 1. Koen mnoholetý, plaziwý;
listy kopinatoárkowilé , zakoníte', hladké, objímawé,
skoro pímé

;
plod zakulallý, hndý, lesklý, drobný ;

stébla Sstewíná, trsnatá, nejjednodušší, oblá , hutná,
lysá. — Na polích wlhkých Indie wýchodní a w Ko-
ininé.
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Prn zrho sladké a mcksí dúwnjí toiiiii rodu jiedek ped \e*

dllau. Zrua uosí žeoy a dli juku koraly.

OWSUCHA. ZlZANIA. KaPPENCRAS.

KwtMy jednodomé. Kwly samii : Klásky Ikwló.
Plewy žádné. IMuchy 2, komolé. Okwetí ze 2 Inpcnw
wejijych, Uipycli. Tvinek 6. Knty savní : Kl«^ky 1-

kwlé. IMewy žádné. Pluciiy 2, toliko nahoe olewené :

doleiií ukonená dinuliau osinau. Cnlky 2 nejnicnši.

liiiznv, pérí)wité. Ohilka podhihowalá, nahá.

O. ialnií. Z. palustris Lin. Schrch. g): t. 20. Lam*^

1. "08. Gturt. t. 82. Slehla 2stewíc'ná, úkosn pímá,
ušude pošeivnatolistnaiá, dole na dw udtwe rozdle-
ná ; lisi 3— G hladkých, širšiích nežli rákosoné

; pošwy
hladké ; Inla dole bwná samí nahoe klasowitá, samici i

wlwe dolení wlasowité, jednoduše hroznowité, rowno
Y\ážn odstálé, nesauri kwély 2

—
*i sedawé ; klas kone-

ný, pímý, z kwlúw sami/ch písedawVch, k ose pi-
tlaeních, kwéíy samci oduislé, hezpiewc: plnchy 2j

kopinaté, padawé: unéšná Sžilá, zakonila, wnilní džilá

užší ; tyinek (í s nitkami nejkratšími, nioniiými ; kwé*
ly samicí hezpiewé

;
pluchy 2, tuhaunk: wnšná nej-

užší, wniti'ní wlší, wálowitá, hružlítiá, na konci chlupa-

tá, ukonená osinau dlauhau, illinowitaii, rownau, šcf-

ywau ; najeník ohsrdil}' ; ohilka pluchama píikrviá.
— \V bahnech Ameriky scwcrné. O.

Zrno na iitatikii l>oliatú, dtiiti T^i.'\ |>odoliné, we wlasti ol)ypj-

nu jako jiné oliilf »•• potrbiije. Tam slowe oiicje uodui n«*lio ri/*
n(/«A(í, )žto zashiliowalaliy též u nás místa w balincli wtS/iu dMeiii

Sjíatn iiží«an)cli.

O. zemni. Z. lerreslris Lin, Kalo Tjolani iViecJ*

12. /. (50. Zwý.ši 1'; lata píliroznouitú. — [Na Malaharu.
Semena se .^awan arekowau potelaijt proli tiedlkám ii dutf.

Podadí 2.

ClJKROff^KiliOinT. SACCHAÍIINKAK.

CUKROWNÍK. SaCCIIARIM. ZCkRRRUIIR.

klásky na každém lánku osowéni podwojné nebo
polrojné, jeden sedawý, ílruhc slopkaté, poloduKJkwélé.
iMcwy 2, prlslejné, kwétw delší, vnC dhiuhym hed«á-
him porostlé. Kwt doleni nijaký o jedné pluse. Kwél
hoeni obojaký : pluchv 2, komolé, proaw/inwé, hoeni

U)9i
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malílká, nkdy nepatrná. Okwtí : supiny 2 nejtupjší.
Tyinky 3 nebo 1. Gnélky 2} blizny kropákowilé.
Obilka prostá.

C obecný. S. ofíicinarum £-m. Plcnk I, -ÍO. Tuss. l.

1. t. 23. Hayn. 9. t. 30. .31. Arundo saccharifera Sioan.

1. t. 66. Ramph 5. t. 74. /. 1. Cukrowá ttina. Oddcnek
klaubnatý na klaubech welmi mrcasatý; stébla pímá,
8— 12' wysoká, I— 2" tlustá, jednoduchá, oblá, na ban-
kách ili kolínkách neztlustlá, hladká a lysá, naplnná
cíenm dužnalým, šáwnatým, rozdíln barwená, t.. žlut
zelen, fialow, fialow a žíule žíhaná; listy dvojstranné,

široce árkowité, 4—5' dlauhó, 2" široké, šídlowit za-

koníte, lysé, po krajích zaubkowanošerpiwé, se žilau

širokau, siln njící, blawau; pošwy toliko dole za-

wené, ostatn stéblo do póla objímající ; na místo ja-

zýku ada chlupw ; lata homolowitá, I — 2' dlauhá,

wtwí swazených, sehnutých, welmi rozdlených, wt-
wiek klaubnatých , kruchých ; klásky drobné, kratší

chlupw je obkliujících ; plew podlauhlokopinatých,

ostrých, nepatrn 1 — 2žilých
;
pluchy mázdrowité, pro-

swítawé •, obilka elipsowiiá, obak ostrá. — Pwodn prý
roste w Indii wýchodní a Koinín, akoli diwoce ro-

stauciho nikdež nebylo nalezeno. Kwte w záí. '4-.

Cukrowník we wšedi ddecli sweta mezi obratníkoma se sáz.f,

w Cifne ale sahá toliko k jJO" a w Americe sewerné až k 32" šíky
sewerné, na jižné polokanli ale sotwa pres obratník se táhne. Dwoj-
násoi)n\m zpsobem se užfvvá, jednán k dobywáuí cukru a za druiié

co pokrm pro lid a dobytek. K prwnímu cíli pda dobrá, kyprá,

rowná, wlhká a na úplném wjsluní ležící se zorá, pak se ud-
lají dlanhé krechty, do nichž se zakládají hrízenice nebo odnože

w náležité odlehlosti. Stébla po 9— 10 inesícecb jsau zralá, proto-

že neekají, aby do kwtu hnala, címžby mnolio dobré šfáwy ztratila.

Tenkrát jsau 5-6' zwjší a žlutnau. Pokud rostau náleží cukrownt-

ky okopáwati a silnS plíti, aby timanf mladydí rostlin nedusilo. Nej-

wtsí nesnázi dlá zaopatení dostateCoé wody, aby za su liého pp-
así nawlažowati se mohly.

Stébla naezaná a Jistw zbawená nyní nkolikrát se prota-

hují mezi wálcema ze twrdého díwí udlanýma, a sfáwa wjtlaCená

wede se |)0 žlabe( li z kže bwolowé do weliké nádrže, kdežto nesmí

déle 20 minut zstati, jelikož Cerstw se kwasí ; i)ak na kotli' h ml-
kéíio dna s wápncm hašeným se zaheje na fiO" C, aby kyseliny (ii

p. jablkowá) se zobojetnily; též tím wýhewem bílkowina se srazí a

wspcky cizí hmoty spojí se w pnu, již náleží sebrati. Kajianina

tistá nyní se spustí na weliký kotel mdný a jjrudkým ohnm se

zaheje na welo, aby ostatní cizí saum-sky sražením bílkowiny se

wylanfily. Nyní na jiný kotel se stoí, kdežto opt se zwarí, opní
a kdyby nebyla dost istá, s wápnem hašeným se smíchá. Když
pak kapanina zlepkowalla, spustí se do kád dewné, na které

wy<hladnauc se srazí w cukr pewný a kapaly ili welnssti, která

ješt nmolio hlatitelnélio cukru obsahuje. Cukr takowýmto bhem
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nabytý sIo\v(> surowý t\\\ moskowndn. Jenž pak dulo istiti se musí.

Nejistší slowe iiikr kanár a kmutijs. Co z cukru pri istní odtí-

ká, slowe titi'lns.<nf wiibec a newiastní; syrit/>.

Nejwítsí dfl cukru w líwrop uzíwanélio pochodí od té rost-

liny a protož slowe Itiitotvý, aby se rozeznáwal od kwákowélii), ja-

worowélto, skrotiowélio. Z odpadku pi (lobNwání surowlio cukru,

jako z pny pi zawaowání sebrané, z melassy, sedlin a il. piepa-

lujc 86 rum, zp&sob koraik;. Stébla wytlacená a usuSená slaužt k
topení.

Od r. 1828-30 coroCnS w prúniPru bylo do Rwropy asi 950
iiiilioniiw liber cukru priweženo, jeliož díl nejwetsí (t. rotn 3G0
niilionriw liber) w Aní^liíanecli se zpotrebowal, ostatek w iinjcb

zeiiiícb ewropskýl) a to opt w nestejnéní poiituru, jelikož w ISiisku

Tiinotieiii mén ne/.li we Krancauzírii a Nmcích Nyní bez cukru tak

málo mívžeme b^li jako bez soli, a tudyž peiinKleli jej dnliywati z

rostlin domácích. Nejdíwe jej dlali z jawnrii a klenu a nyní z

kwáky ili cwikly. Není ale možná jej u nás tak lacino dlali, a

protož musejí celnfmi zákony o to usilowati, alty cukrárny nepišly
na mizinu. Cukr se potebuje k oslazowání káwy, Paje a jídel, též

w lékastwí. Sám sebau nehodí se za potrawu, jelikož u welikéui

množstwí požíwán kazí zažíwání. Zwíata pauh>m cukrem krmená
7.chiirawla a w žaludku zaliynulýcii našly se wedy. Nicmén surowý
cukr jest neihlawnjsfni pokrmem (ernochíiw cukrowník sázejících.

Prawd podobno, že (línané jsau nejprwnjší cukr dobýwali. a ještu

po dn.s jej na ŽáwC dlají. Dioskorides znal již cukr ; byla to ale

toliko zahuštná šfáwa zwírf lískowce, a za casw Pliniusa byl welmi
ilraliý a slul inJfknit goli. Do Kwropy cukr f«'prnwa kií/ákowó
jiinesli. Cukr z nkterých jialem .snad jesi diíwe byl znám.

Podlé druhého zpsobu sázejí cnl.rowník, když má slaii/iti k

jídlu. Kus starého stébla zahraltau totiž do zem mlko. .Skoro z

každé iiánky wjpucí stéldo, která, kdyby tuze hustá byla, se powy-
trhují. Jinak náleží cukrowištS dobe plíti. Stéi)la bu suruwá,
bu waená cucají. Též jimi dobytek krmí, jemuž dobru swdCf
pro cukr.

C. fialou ij. 8. viulaccum Tuss. I. t. 2'). Slehlo jeho
a listy fialowé harwené ; hánky piihližcni'ji>í ; lála rozc*
fitcná ; klásky nien.sí neili u pedešlého

;
plewy hní'd^,

ížilé, wnó nejdciiiínii chlupy obrusilé. — Sází se w In-

dii západní a wyfhodní.
Šfáwa jeho mén dáwá cukru, a tuilyž potebuje se toliko k

dobýwání rumu.

C. ínský. S. chincnse IUkií. Ten rod od píedr-
.lyrh 8C lií>í lislim dwojad^m, naped Irnikowan^m,
lalau stnzonau. wpjíowilaii, uí-ivví pfslonnych a okw-
lím lupcnTiw dtižii.iiych, wranhcukowanych. — W ín.

íliané z jeho šíáwy dubywoM cukr.

CiROK. SononiM. MnoniiinsR.

Klásky na klaiibcch latow^ch dwojalnó , jeden
slopkaiý, Ikulý, snmt nebo nijaký, o 2 plewíuh ze-

linnych a 2 pluchách blanotriiýcli ; druhV íedawý, 2-

1Ó8*
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kwglý : kwl dolení nebo sanii nebo nijaký, liooní
obojalcý, riewy 2 kožowité

; plucby teníké, kwi'lu do-
leníbo jednoducbá, hoeního ili obojakeljo dwojnásob-
ná, jichž dolení pod koncem opatená osinau xkiauce-
nau. Okwpií lupenw tlustých, uaiych, brwitydí. nolkv
2, dlauhé, rozewené ; blizny kropákowité, po stranách

z klásku nející. Obilka zanená piewami kožovviiymi.

C' obecni/. S. vul^are J\rs. Host gr. 4. /. 2. Mílzg.

1. n. A, Iloius Sorfj lium Lírt. Jáhly indskd Mat. 92. J.

indiánská iJ/rt/. /A^/. 1 1 1. C Koen uiri;asatý, letní; stéblo

nkdy wysší luuže, skoro na prst tlusté, wztycné, oblé,

hutné, bankami petržené, listnaté ; listy árkowitokopi-
naté, 1—3' dlauhé, M/2— 2*//' široké, po kraji nejierpi-

wéjší, nejdolcji nad poátkem z pošew chlupy pre-

hustymi a pitlaenými opatené, ostatn nejlysejší, se

žilau prostedni bílau, na rubu silné wystáwajíci
; po-

šwy lysé, s jazýkem pekrálkým ; lata pímá, stažená,

píkejowitá, maliko smáknutá, hustá, o—"" diauhá
;

osa díwe oblá, po stran, na níž wéiew stojí, žlabatá,

pak ale kolem žlabalohranalá, po hranách šerpiwaun-
ká ; uétwe smáknuté a jejich wétwiky hranaté, šer-

piwé ; klásky dwojatné, nejdoleji clilupy pirekrálkými

obklíené, jalowý na stopece, jeho samého mnoheio
kratší, kopinatý: piewy zelené, dole naerwenalé, mno-
hožilé, po krajích wehnulé, a na hranách pod koncem
šerpiné ;

pluchv 2 proswítawé, dolení širší; tyCinkv 3 ;

klásek aurodny obwejilý, lup zakonily, rusý, er-
wenan hndý nebo einy , lesklý, králce chlupatý ;

plewa wnšná wejilookrauhlá, na zádech plochá, |)o

krajích pod koncem wehnulá a objímající ostatní díly,

pod konceuí zelenawá, mnohožilá ; wniíní lunkowitá,

užší, po krajích wehnutá, a ostatní dílv objiiiiající, ostrá,

bezžilá ; kwt dolení nijaký, o I pluse blanowiié, bílé,

po krajích wchlipené ; kwt obojaky o 2 phichách bla-

nowiiydí, jichž dolení wtší koncem wypaušljíci osinu

zkraucenau, kolínkem ohnutau. — VV Indii wýchodní.

Kwte w lipnu a srpnu; zraje w záí.©.
Rod (en s«je se w liorKNcIi fconMoácIi ^sie a Afriky (kdežto

</íírrt slowe) a teplém dílu F^vsTopy a má se za wjborné ilí. Setím

zplodilo se nkolikero odrodkiiw, roziifinvili l)arwaii kwetw aurud-

njrli a látati wíce mén smCstnanau. Cirok ž.ídá pdii dohrán,

biijnan a ninolio tepla
;
proto 11 nás nemže se daiti, a neiwýš pro

píci zelenán síti. Manka ale z nelio jest spatni.sf, dJwajíe diléb

tžký a erný. W horkvrli krajinách míchá se tedy s pšeninan
anebo žitnau, aDobrž i fasoiowan nebo wikwowan.

C, cukroxvý. S. saccharatum Pas. Host gr. 4. t. 4.
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Piulubá se pcdešlómu, od nhož se liší latau pímau,
skoro |)Veslenatau, wlwí nejodstálejších, rownowáinydí,
p.iodvvislych ; osa lalowá lysá, aniž serpiwú ;

piewy
wjjude huaté; hstí širokokopinalé. — W Indii w^-
chodní.

Zrno jt^lto prý dáwá lep^í iiiaukti ; obzwláštS krupice z niliu

se iJiWÚli. Stéiila sladká jedí.

C. halfpskij. S. halepense Pers. Holcus halepensis
Iah. Sclireb. i^r. t. liS. Host ^r. \^ t. 1. Oddenek nino-
holeiý, plaziwy ; slehla 2— G' wysoká, pímá, celistwá,

po hankúch hgljwo chlupaiú; listy kopinaté, dlauzc za*

konité, tuhé, nojdíjleji huíialé, na rubu se žilami bílý-

mi, wysiáwajícími, kuenowé asto 2'dlauhé; lata Vj—
l'

dlauliá, ídká, nachýlená : wtive peslenóné, u wýniku
s chlupy hedwáhnými ; klásky jediiostianné , konené
trojatné, dulení dvvojóatné, úrodný wždycky jediný,
sedawý, podiauhlý, hlede rusý, lesklý, chlupatý , pak
ulysající ( pIewy jehu 2— ^^ubó: wnéšná na konci 7žilá,

woitní 3žiiá ; osina dlauhá, zkrauccná ; plcwa klásku
ctopkatýuh, samích, vvnšná o í) žilách, wnitní o 7. —
Na políoh w Panonsku, Itálii, Kecku, Malé Asii, 'Africe
sewcrné, na Kub. "4-.

Wt; wlaste.li putieljuje se co obilí a píce; we Wlnsítli koen
uu ii»íátj oaielio p5rii w lékastwi «e tižíwá {ijramiijuoiu').

Wausativv. Andropogov. Uartcuam.

Klásky dwojalné, jeden Ikwtý, samí nebo nija-

ký, stopkuiý: pleiv 2 blanowilých , plucli '2 blanowi-
Uch. Ki.isk druhý sedjvvý. 2kwéiý ; kwi'«t dolení satn-

1 nebo nijaký, hoení obojaký; plew 2 píkožowitých,
» ulých anebo pítrojzubých; phich 2 blanowitých, pro-
«>víiawýcli, dolení nkdy premalé, wždycky 2Aubá,
mezi zuboma wypaušljicí osinu zkraucenau. Okwé-
U lupenúv wykroietiých, nestejné zubatých. nlky 2
prodlaužené : bli/,ny prowii, pod koncem z klásku
njicí. Obilka pikrytá. Klasy latné.

ff^. íufiolislá. A. Ischieinuin [Jn. Host. ffr. 2. /. 3.
Koen mrcasatý wypauilí trs ze stébel, jež I'/:' wysokd,
dole položené a z hanek koenující, pak pímé, tuhé,
lysé; listy óárkoivilé, žlabowité, chlupatí!; pošwy sma«
koule, lysd, solwa árkowané; na místo jazýku ada
clilupfm krátkých; khUkMw na kiatc .i— 7, poídku wí-
»o, .irkowiiých, kratice slopkaiých, slíných anebu
*tiídaw)ch

, hned nachowých, hned pozelenalýcli , zu
kwteni odslálých, j)c'd liin a po lom k o»c prillae.
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nych; osiky (klasowé osy) klaubató ; klásky slídawí,
dole chlupy obklíeno, dvvojalné, jeden sedawy, úrod-
ný, osinatý, druhý stopenalý, samí, menší, komolý, je-

hož piewa dolení jakož i stopka kwtu samiílio chlu-
patá. — Na wýsuchách wýslunných, obzwíášl wápna-
lých, po Ewrop prostední a jižné. Kwle w lipnu a

srpnu. '4.

Dáwá skrownau pustwn owcíin.

fF. zmatená. A, Nardus Lin. Koen swazkowit
mrcasatý, dewnatý, welmi zmatený a woawý ; stébla

zwýší rákosu ; listy niowité, jakož i poswv lysé ? z úžla-

bíka nejhoejšího lislí na stran stéljjowé ploché wychá-
zí^jí z pošwy dwé stopky, jedna kratší z úžlabíka \vy-

pauštjící nkolik stopek krátkých, opt prorostajících,

stopka ale delší mnohonásobnji prorostlá ; tím po-
chodí lata nejsloženjší , promíchaná lístkami kalichy

pedstawujícími, a složená z kiáskTuv pítyrkwtých, dwoj-
atnýcli : klásek úrodný sedawý, lysý, s osinau prodlau-

ženau, /.kraucenau, samí stopenatý, huatý. — VV In-

dii wýchodní. H*
jy. šdšinoivá. A. Schoenanthus Lin. Vcnt. cel, t. 89.

Gramen aromaticum Pluk., alm. t. 190. f. 1. Koen ma-
lý, dewnatý, wypauští trsy hust pi'i sob stojící a we-

liké plasv pikrýwající ; stébla stewíná, pímá, oblá; li-

sty na dla dlauhé, swinuté, dole bledší, na konci hrot-

nalé, náryšawé; lata prodlaužená, obejmulá pokrywkau
listowilau, složená z kláskw slechowiiých, Irojatných

wejilopodlauhlých s osikau lysau ; klásky trojalné,

prostední úrodný, sedawý, poboní stopenaté samí,
pod nimiž wausy dlauh ; osina úrodného dwakrát del-

ší klásku, zkraucená, kolenatá. — W Arábii, Indii wý-

chodní a na Pedhoí dobronadjském. "4-.

Koen welmi koenný zkrocuje krce a posiluje žaludek. Do-
hýwá se z nho silice, oleum siree nazwaná, a protož tráwa se se-

je. W Arábii slauží tráwa welblaudflm za píci. Jindá u nás w lé-

karstwí se užwal a slul herbu Juhcí oilomti. Též staí eCtí lé-

k:t:"owé jej ztiuli a schosnus m-onialicus nazýwali.

Podadí 3.

BÉROJVITÉ. PANIGEAE.

BODLOPLEW. ThAGUS. STACnELCRAS.

Klásky na zádech naddute', naped ploché, po zá-

dech smáknuté, Ikwté. Plcwy 2, dolení maliká, bia-
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oowitá, na ploché sírane klásku piložená, nahá ; hoe-
ní kožowitá, irnatá, zawírající pluchy 2, blanowilé.

B. obutu). T. racemosus Desf. Cenchrus racemosus

Lin. Lappago raceniosa Schrtb. gr. t. 4. Koen letní

wypauili trs z lodyh 3— ipalených, wétwiiých anebo

jednoduchých, na hánce nejdolejií kolenatých, pímých,
šerpiwaunkých : pošwy prošlé, písmaknuté, lystí^ místo

jazýku ada chlupinv j hrozen pímý, 'li— I
" dlauhý.— Na

škrobotinách Ewropy jižné. Kwete w kwélu a erwnuO.
Klásky wylilížejí jako žebrácké wSi, a (Uytají se na Sáty lui-

uiojdaucícli.

Paspal. Paspalum. Pfanxengiias.

Klásky jednostranné, na klasech s osau rozšíc-

nau, Ikwété. Plcwy 2, stejné: wnéšná k ose obrácená,

objímající druhau ploštéjící. Pluchy 2, papírowito-

chrustawé, zwicí plcw, po zádech smáknuté. Semeno
pluchama okorunatélé.

P. obecný. P. stolonifcrum liosc, P. racemosum
Jacq. rar. t. 30i» Milium lalifolium Cavan. ic. 3. /. 273.

Koen mnoholetý; stébla asi na 2' dlauhá, wétewnatá,

dole prostená, kolcnatá, z hánky nejlysejší ztlustlá, do-

lejší kuenatéjící ; listy kopinnté, ploché, na rubu siwé,

obak nejlysejší, po kraji šerpiwé; pošwy obyejn krat-

ší lánkú-v, lysé, na ústí nahé a ztésnné ;
ja/.ýek nej-

kratší; klasy ncjmnožší (óO— 30) roztraušcné , laténé;

osa \— 5" dlauhá, hranatá, hladká, ástené ó — lá"

dlauhé, s ú/Jahíky pípýitými ; klásky ojcdinélé, 2-

ade, užší nežli osiky, jasné zelené; piewy podlauhlé,

špídlaté, prítrojžilé, swráštéloeabaté
;

pluchy bólam;

skoro dwakrát kratší plcw. — W I*cruwii.
U'e wlasti jej sejí na iaitky, tikrát do roka sekají a krmí

jíui dobytek.

RofllKA. DlOITARIA.

Klasy píprstnatc, sdnojcné. Klásky na zádech nad-

duté, na ped ploché, bc/.pokrywcué, dwojatné, jeden

slopkatý, druhý sedawý, 2kvvtd < plewy zelinné ; kwét

dulení nijaký, o 1 plušc ; kwét hoení obojaký : pluchy

kožowito nebo chrustawc, komolé. Obilka prostá.

R. obecná. I). sanfíuinalis Scup. I), vnlj^aris Schrad.

Panicm sanguinalo Lin. Hosl f^ram. 2. /. 11. Kosa. Ko-
en letní mrcasatý, wypauští trs ze stífbcl I— 1' V wyso-

kých, píoblých, úrkowiiých, lysých, diwc položených,
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pak píinýoU a wyhánéjících koeny a wtwe z hanek
blížkýclí u zem i listy árkowitokopinalé, ostré, ploclié,

chlupy krátkými a ídkými porostlé; pošwy dolení pro-
sté, krátké, hoení delší, wšecky jako listy chlupaté

;

jazýek tupý; klasw ó — G nebo vvíce, na konci stébla
nebo jeho wtwí rozpostnwených skoro w okolik, drí-

we píímýcli, pak odstálýeh ; osa spolená pekrálká,
ástená t. klasowú árkowiiá, kiwolaká, smáknutá,
mrtnatobrwitá ; klásky dwojatné, jednostranné, dwoj-
adé, slídawé, k ose pitlaené, jeden písedawý, dru-

hý stope/;natý, podlauhld, dwojkweté; kwt dolení nijaký,

tpiewý, dlauhý, obojaký o 2 piewách : piewa wtší 3—.')žilá, po kraji pýitá, aniž po žilách pokrajních br-
wítá ; plucha wnšná chrustawá, lesklá, peautle žilnatá,

naddutá, po kraji wehnulá a objímající hoení nebo wni»
trní kopinatau, plochau; obilka podlauhloárkowitá, plu-
chama zawená. — Na winicích, rolích, zelništích po
Ewrop. Kwte w erwnu až do srpna. O.

Jeden odrodek jest natj a klasw zelených, druhý naCerwena-
lýili. Ot>oje bez rozdílu w echách, Krajin, KorutaneiJi a Polska
na polí \i písitých se sejí u welikéiii umožstwí pro zrno, jež
rosnit nebo rosikau nazwaaé, slauz do poléwek aa QÍsto krup a
na kaši cliutnau.

Ježatka. Echixochloa. Staciielgras.

Klasy stídawé, w hrozen rozpostawené. Klásky 2-

kwélé. Plewy 2: dolení nejmenší dole swinutú. Kwút
dolení samí nebo nijaký , pluchy dolení zakoníte
t. stétinau ukonené, hoení 2zubé. Kwt obojaký ; plu-

chy 2 kožowilé ztuhlé : dolení zakonitá. Wajeník wy-
ríznutý. Blizny kropákowité. Obilka pluchama zawená,

J. kiiiínoha. E. Grus galii Bcauv. Panicm Grus
ííalli Liit. Host í^r. 2. e. 19. Bér planý Mat. fFcl. lil.
Koen jarní mrcasatý \ stébla I— I*// wysoká, wtewna-
tá, lysá, dole smáknutá a na bankách kolenatá { listy

árkowité nebo árkovvanokopinate', lysé
;
pošwy prosté,

imaknuté, lysé
;
jazýek žádný ; hrozen rozwiiý odslá-

i.f ; osa 3— f)hraná, po hranách mrtnatá, osiky dole s

dlauhými šttinami ; klásky zelené nebo poerwenalé ;

plewy" wejité, jedna nejmenší 3žilá , druhá mnohem
wtší ožilá; kwt obojaký pluch wejitých, chrustawých,
nepatrn 5žilých ; kwétu nijakého, plucha wnšná plew
wtší pepodobná, mrtnatá, ožilá, žíly prostední w št-
tinu delší nebo kratší prodlaužené. — u uustech zdla^



nýcli, smoiištích po Kwropé, Kawkasii a Americe se-
vverné. Kwéte w íipnu a srpnu. Q.

W 7,elniít((|i obtf2n^ Cinanina.

J. obtlnri. E. frumenlacea Link. Oplísnienus fru-

mentacetis Kunlh. Panicm frumentaceuin Roxb, Trin.

ic. li. t, Ifjí. Stébla pímá, 2— ístewícná; laty pímé,
klasu jednostranných, nakiwenýcli ; kwly potrojntí,

neslejné .stopekat
; plowy nábodité nebo osinalé ; obil-

ka wejcowiiá, lysá. — W Indii wýchodní se seje. O*
Semena její niauCnatá jako jiné obilí we wlasti se potebuje.

BÉR. Setabia. Fench.

I^ata klasowitá. Klásky dwojkwté, obhrnuté po-
krywkau ze 2 nebo wíce šttin složenau. Plewy 2: dolení

nejmenší. Kwt dolení nijaký nebo samci : plucba du>
lení jiiko piewa hoení. Kwt obojaký : pluchy 2, ko-

Aowilé zlwrdlé; okwétí lupenw nejtupéjších, písrpo-
witých. Pluchy kwécu nijakého komolé. Obilka prostu,

pluchaina zawcná. VVajenik \vyí/.nulý ; blizny kropá-
kowité-

li. nbilnij. P. itahcum ÍJu' Host ^r. 2. t, 14. J5.

M'/z:r, t, ly. Bér Mai. Háj. 91. — IVd, lil. Koen
mrcasaiy ; stéblo pímé, tebas 8' wysoké, oblé, duté,

árkowané, pnd samau latau ierpiwé ; listy árkowito*
kopinalé, dlauhé, nejostejší, ploché, mnohožilc', obak
ierpiwé, wné nad samau pošwau huiiatopýilé » poswy
dlauhé, oblé, lysé, nahoe po krajích husté brwilé ; ja-

zýek hustau adau chlupiuv nahra/.cný; lata dlauhá,

tlustá, stažená, sméstnaná, klasowitá, lalonatá, na konci
nachýlená nebo pímá, dole petržená ; osa, zkrá-
«(;n«? a pímé wttwe i wetwiky její hranaté, husté srst-

uaié ; klásky krátce slopecnalé a obalené štélinami 2 — 3,
/. doljška slopkowélío wyniklými, dwakrát delšími, šer-

|)iw)'ini ', piewy lys<^: dolení nejmenší, wejitookrauhlá,
o^tlrá, 3žilá, hoení wcjilá, ostrá, Iždá ; kwét obojaký :

plu(^hy wniné wejitét naddulé, tupé 3žil(^, mezi žila*

mi nejautifji na pi árkowané, tupé, wnitní ploch(^,

likléž árkowané ; kwét nijaký s pluchau plewú Koení
podobnau. — W Indii wýcliodní, kdežto jakož w Ewro-
pé jižné a dílem i prostední se seje. Kwéte w ucrwnu
a lípnu. O.

0(lru<l«k popiaDý je«t telátky ; nímecký (P. gennanicum) lil( ••
I itaini iitenitftiii a (IoIm nepetržen^int. Teo udrudtrk jett muvhnr nebo
iiKthT w Panonskii obyPwiný. Obilí wylanítf^n** pnffrhiijp sr mfiito krup
<\j puKíwek a m kaii ; ftekowé jej att^^ i; ymtiium.
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KysÝnatna. Penicillaria.

Klásky ojedinlé nebo dwojatné, pokrywkalé, 2-

kwté : kwty dwojpiewé, nestejné: hoení obojaký;
dolení kratší, samí, nkdy obojaký, hoenímu podobný.
Pokrywka polowiná, rnnohoštéiá, stálá : štlí nestejných,

inrtnat šerpiwých. Plewy 2, nejkratší, nestejné, bláno*

wilé, prozraité. Kwt obojaký: plucha dolení zelinná,

podduta, hoení tenší, 4žilá. Okwií žádné. Tyinky
a

;
prašníky pytlík na konci wauskatých. Wajeník

lysý , na wnilní stran zpodiny nlkowé nahodilý.

nlka konená, prodlaužená. Biizny na dwé klané, pé-

rowité chlupami prozranými, jednoduchými, pupene-
natozaubkowanými.

K. klasald. P. spicata Willd, Jacq. cclog, U \'\. Pa-

nicm spicatum Roub, Ilolcus spicatus Lin. Stéblo

pímé, wtewnaté wetwemi nedutými; listy ploché, bla-

nowité s žilau prostední tlustau, wezpod wystáwající

;

jazýek nejkratší, brwitý ; lata jednoduchá, podlauhlo»

vválcowiiá s wtwemi jednoduchými, roztraušeným nebo
pípeslennými, na konci nesaiicími i—2 klásky, nej-

odstálejšími, jako osa chlupatými. — W Indii wý-
chodní. O.

W Indii wýdiodní, RgyptS a jinoch horkých zemích seje se na

chléb; Negrowé na cestách pauze o nSin bjwaji žiwi.

Proso. Panicm. Hirse.

Lata rozestená nebo stažená. Klásky nahé, 2kwé-
té. Plevvy zelinné, stejné nebo nestejné. Kwt dolení

samí nebo nijaký z I—2 pluch komolých složený ; ho-
ení obojaký : pluchy koniolé. Okwtí lupenw rozli-

n<'ch. Wajeník wykrojcný. Blizny kropákowité. Obilka

2rohá, zawená piuchama chrustáwýma.
P, obecný. P. miliaceum Lin. Host gr. 2. t» 20.

Mnzg, L 18. Proso Mat, Háj. 91. — IVc. 110- Koen
nircasatý, jarní, wypauští nkolik stébel jednoduchých,
pímých, oblých, nebo po jedné stran plochých, ly-

sých, na bankách chlupatých nebo nejdoleji a hoeji

lysých, u prosted chlupatých ; listy kopinatoárkowiié,

zakonité, hned po obau stranách chlupaté, hned lysé,

nejdoleji na líci chlupaté? pošwy písmaknuté, ár-
kowané , šerpiwé, chlupaté chlupami z bradawiek wy- i

niklými
; jazýek adau chlupw dosazený ; lata skoro 1' I

dlauhá, nejwtevvnatjší, b«*ná, na konci nachýlená; o-

sa dole oblá, nahoe jakož i wtwe a stopky 3hrané,

\
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šorpiwé ; klásky wejcowité, ostré, konioM
;
plcwy zellnné*

(iolení niensí óžil, hoení innohožilá; kwt nijak}' o 2
pluoliHch, jicliž dulcní plcwám podobná, hoení nej-

menší podlauhlá, nejtenší ; kwt obojaky phich wcjci-

lých, plcwy menších, chrustawých, nejhladších, lesklých,

wnšné nnddulé, nepatrn 5— 7iilé, nnilíní ploché, ne-

patrné 4žílé. — l^vvodné w Indii wýchodní, kdežto ja-

kož i \v cele'm swété se seje, w Ewrop ale jenom až k

mezím rény winnc^ Kwte w jipnu u srpnu. Q.
Proso opicliané, t. plucli zbaweuú, slowe pšcno, jáhhj^ knie^

)cIiož užitek wbec znám. Též prosen) prasata se kriuí. Jiodá uží-

wulo se pruti liliuwkáiii.

P. skolmvé. P. jumentorum P<rs. P. polys;anium

Swarfz. Koen mnoholetý ; stéblo 5 — 10' wysoké, piínic, ly-

sé, smatkniilé, na bankách hcdvvábité ; listy árkowiioko-
pinalé, nejdéle zakoníte, obak lysé, |)o kraji Irníkowa-
noí-erpiwé, nad samým jazýkem srstnaté; jazýek kra-

je roirepené brwiiého; lata delší sti^ewícc, stažená, pe-
slenowii pedlauhowlewná ; osa lupohraná, nejídcji
a nejc>dsiHleji chlupatá ; wciwe smáknuté, lysé, wétwi-
ky jakož i stopky a stopeky tenké, hranaté, šerpiwaun-
ké ; klásky Irojatné nebo dwojatnc, o stopky stejné

dlauhé podepené, podlauhlokopinaté, obak ostré, sol-

wa IVj" dlauhé, špmawe bledé zelené; plcwa dolení

okraulilá, tupá, dole objímawá, bczžilá. bílá, prosnítawá,

hoení zelinná, podlauhlá, nejostejší, 2žíI<í; kwét dolení

samci : plucha dolení plewé hoení podobná, hoení
blanowilá, prosn-ílaMÚ, užší a menší, tyinky 3; kwét
obojaký ili hoení: plucha hoení podlauhlá, nad-
dutá, ostr<i, bílá, napí aullnuncc brázdowané sprá-
skala , lioení plochá, podobnéž zrytá. — W Gui-

nei. "4.

Netoliko we wlasti, anol>r^. i w Indii zfipadnf w krajinirh sii-

rliícli k píci pro doliyfk »• »<•)<*. Pro wUioriiost porauí jej íé-

(i w Kwrop{; jižoé, a rostliny ze seiaea sewuroaiiierick5cíi wjrost-

lé dobe soálejt zimu w Paiti.

P. oJuiali}. P. lurgidum Forsk. Koen mnoholetý
wypauátí stébla oblá, úkosná, lysá, zboeních hanck wy-

húnéjící wélue swazené, mnohé, na siewíc íllauhé,

oblé, lysé, odslálé, jednoduché nebo socháte, lalonosné,

dle jakož i stéblo samo opatené nékolika poštvami

nejlysejšími, w celku krátkými, jich/, ncjdolcjší toliko pi*
krýwají a bezlislé jsau, hoejší ale stéblo í)bjímají a

ncsau list solvva 'i' dlauhý, árkowitokopinatý, po kra*

jich nadwintilý, jako poswy árkowaný, lysý \ jnýck
dosazen adau brw; wétwc jedoau nebo dwakrát so-
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chaté, u rozpor podobnými pošwami lislem králkým

ukonenými opatené; laty asi 3" dlauhé, stídawé, wé-

lewnaté? osa dole polooblá, nahoe jakož i wéiwe a

stopky hranatá, wšude lysá; klásky dwojatné, na nestej-

n dlanhých stopkách, wejcowité, ostré, 2kwté
;
piewy

wejit zakonuité, skoro stejn dlauhé, ázilé, nejlysejší,

zelenavv bílé; kwl dolení samí: pluchy dolení piew
hoení podobné, 9žilé, hoení blanowité, trochu delší,

ploché, 2žilé, tyinky 'i ; kwt hoení obojaký ; pluchy

chruplawé, bílé, nejhladší, nejlysejší, lesklé, wnšná po-

dlauhlá, naddutá. — W Egypt.
We wlusti také se seje a zrno jeho mauíaaté jako jioé obilí

se potebuje.

Podadí i.

CHRASTíCOmiÉ, PHALL\RIDEA.E.

Chrastice. Phallaris. Glaxzgras.

Klásky smáknuté, 2kwté. Plewy 2, po stranách

smaknutokýlaté, pístejné. Kwét dolení obojaký o 1
—

2 pluchách. Kwt obojaký: pluchv kraiší piew, chru-
stawé, komolé. Gniky dlauhé; blizny. pímé, pórnato-

kropákowité.
C/l. knndrowd. P. canariensis Lin. Host gr. 2. .

03. Kanárowé semínko Maf. If^cl. 109. Koen jarní

mrcasatý vvyhání nkolik stébel pímých anebo wze-
staupawých, 2 — 8' wysokých, jednoduchých anebo dole

wtesvnatých, šerpiwaunkých ; listy árkowitokopinaté,
dlauze zakoníte, obak a po kraji šerpivé; pošwa nej-

hoejší bachatá s welikým jazýkem » lata klasowitá,

smstnaná, wejcowitá ; klásky siln smáknuté, obweji-
té; plewy skoro dwakrát delší pluch, krátce zakoníte,
po kraji Ižilé, na hbetu široce krídlaté kídlem nej-

celejším, blawé, podlé kídla se širokau pruhau zelenau
a jinau užší obak wedlé žíly; kwt nijaký o 2 plu-

chách, o plku kratších kwtu obojakého, kopinaté,

ostré, nahoe pýité; pluchy kwtu obojakého lesklé,

bledé žlutawé, pitlaené chlupaté : dolení podlauhlo-
wejitá, zakonila, hoení podlauhlokopinatá, Ikýlá ;

obilka wejitá, žlutaw bílá. — !Va Oslroweoh Kanár-
ských, w Ewrop jižné. Kwte w erwnu až do srp-

na. O, .

Ta tráwa slioaí w Ewropj jižaé se sejc; inilokde w pro-



stední ; zrno její w jižiiýili krajíoácli zeiiileté a s pšenil^nau inaiiKau

siiiírliané slanží k peení chleba. DAwá Sliclitu obzwláští: na tenké

bav^lnné tkaniny lulolmau. Zrno též oblíbený zob nkterých ptá-

kw zpfwawNcli, obzwlášlC kanárkw.

Ch. lilinowd. P. arundinacea Lin. Fl. dan. /. 2ó9.

Host ^r. 2. t. 33. Chrastice, osliice. Oddenek plaziwý \

stébla 2— 6' wysoká, pímá, cclistuá, oLI, lysá, až do
póla listnatá; pošw.y a listy lysé, liladki', poslední \ve-

zpod pod koncem a po krajích našerpiwlé
;
jazýek

veliký ; lata prodlauiená, nejuiewnaljší, za kwicní
odstálá, pak ale stažená, klasowilá; osa šerpiwá, wolue
nirtnaté \ klásky klubené, jednostranné, wejcitokopina-

\é, ostré, siiinknult^ ; ple\vY piístejne, wejitokopinaté,

ostré, 3 žilami serpiwýnii opatené, zelent' nebo nacho-
wé peesté, l',íkrát delší pluch, bezkíidlé ; kwét nijaký

o 2 plueliárh kratších polowiny kuétu obojakého, cárko-

uilVch. (hlupatych ;
plucliy kwétu obnjakélio nahoíx* pilla-

ené chlupaté nebo lysé, jinak jako u pedešlé; obilka

))odlauhlá, ostrá. — ^a bezích a we \\-odách stojatých

skoro po celé Ewrop a w Asii. Kwéte w crwnu a

li|)nu. "if •

Odrodek její 8 listíiii bíle trymat)!!) w zaliradáci) pro ozdo-

bu se síizí.

TUMKA. ANTIIOXANTIII M. HCIIGRAfl.

Klásek složený z kwlw obojakého a nijakého, 2-

pluchýrh. IMewv '?, dolení o poluwiku kratší nežli ho-

lení a Ca delší nežli kv\7't ohojaky. Plochy kwéiti nija-

kého na hVhetu osinaté, ku clu obojakého menší kouio-

Ir. nilky dlauhé; blizny pérowKé.

T. womiá. \. odoratum /^/í. I/osl s^r. I. /. 5. Trána
uonná , woíiauá, woawka , tonika. Koícn mrcasatý,
mnoholeiý , wypaušlí mnoho stébel ()íii)ých anehu
vv/,staupaw5«'^t 1 —2' wysokych, hladkých ; li.sty na líci

.1 kraji šerpívvé, obak ro/lrau.šen chlupaté ; pošwy hlu'

boce hrá/<h)wané, dolení ohyóejn pyrite, ostatní lysé,

n.i ústí pííchhipaté ; lata kInsDwilc stažená, podlauhl,
plirídká; kláiiky kopinatošidlo«viié

;
pU-wy kýlalé, pí*

iílanovviié, bélawé, na hbetu zelené, dulcní IžiU, o po-

lowiku kratší nežli hoení 3žilá, dlauzc hrotitá ; pluchy
kwéiu nijakého wvkrojené nebo na konci zubaté, jichž

l<'<lna nad dolejšken), druhá pod koncem osinu wypau* '

^li ; kwét ohojaky pluch kratších, blanowitých, píslj-
lil* dlauhých. komolých, dolení wejité, 3žilé, hoeni
kopinaté, 2žilé. — Na lukách a pažitech uýsluaných, též
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i w lesech po celé Ewrop. Kwéte w kwtnu a er*
wnu. ^.

Celá rostlina, obzwláStu wudnntic a sdínanc, rozSíuje vi°>nt

líheznau asi jako marinlcn uonuá (Asperula odoruta), a ludy ji rádi

mají \v senu.

TOMKOWICK. HlEROCHLOE.

Klásky 3kwlé. I'lewy 2. Kwpty 2 dolení sam^í,

3mužné: plucha hoení na dwé kinná, zubatá, dolení pa-

pírowitá, hrotitá. Mezi tma kwt obojaký, 2mužný

:

pluchy jako samí. Okuií lupeninv píokrauhlých.
Wajeník zobanitý. Blizny kropákouité. Obilka prostá.

T. piílnoní. II. borealis R. et SchiiU. Holeus odo-

ratus Schli, t. 314. Fl. dan. 1. 9(13. Dwojosinec. Koen
welmi plaziwý; stébla I— I*,'/ wysoká, píimá, naoblelá,

árkowaná, lysá ; listy árkowitokopinaté, ostré, ploché,

obzwlášl dole scrpiwé, na líci nasiwelé, na rubu jasn
zelené; pošwy píoblé, árkowané, lysé, nejhoejší oby-

ejné bezlistá ;
jazýek krátký, ostraunk}' ; lata pímá,

pVíjednostranná, chudokwétá ; osa a její wláskowilé wél-

we lysá ; klásky wejité, napuchlaunké, smáknuté, nej-

lesklejší, z hndá nebo zelena nachowlé ; kuty málo

kratší nebo zdélí plew ; plewy wcjilokopinaté, ostré,

lunkowilé, se žilau w maliký hrot prodlauženau ; ho-

ení wtší 5— 7žilá, dolení 3— 5žilá, užší a menší ; plu-

chy samí dolení podlauhlowejité , lunkowilé, bžilé,

zwlášt nahoe huaté, na konci celé, oslraunké, nkdy
hrotíkaté , porídku pod koncem nejkratšeji osinaté »

pluchy samí hoení trochu delší, užší na konci nadvvé

klané ; kwt obojaký : pluch lunkowitých, ostejších,

komolých; okwlí lupenw rozklaných na ušty árkowité,

zakoníte, nestejné. — Na lukách obzwlášt wlhkých
\v Ewrop sewerné a prostední. Kwéte w kwtnu a er-
wnu. '4-.

7'. jižná. H. australis R. et Schiill. IIolcus odpralus

Host gr. 1. 4. Podobá se welmi pedešlé ; lata píjedno-
stranná, stopky pod klásky chlupaté ; kwt obojaký

komolý, samí dolení pod koncem nejkratšeji osinatý,

samí hoení z prosted zad wypauští osinu kolenatau.

— W hájích, lesech na pud skalnaté, po Ewrop mír-

né. Kwte w jae. "H-.

Oba tyto rody siln zapáchají jako tonika.
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Podadí 5.

PSÁRKOJflTÉ. ALOPECUROIDEAE.

PsÁBKA. Alopbcurus. Fuchsschwanz,

Klásky o I kwglu obojakém. Piewy 2, pístejné
dlauhé, dole srosllé. Plucha jcdinn, lákoniiá, po jc>

dné stran rozštípená, po druhé stran pod prosiíed-
kem wypauštející osinu. Cnlky 2, dlauííé, asto sro-

stlé ; blizny nilowité, clilupalé, z konce plucliy ní'jící.

P. luní, \. pralensis Lin. Schrib. íív. t. 19. f. 1,

Host ff. I. /. 31. Ooáskower. Oddenek krátký, úkosny',

siln mrcasaiý, ni*kdy wypaušlí wybžky krátké, klaub-

nalé; stéblo wzstaupawé nebo pímé, 2— 3' wysoké, ly-

sé; listy na líci a po kraji nkdy i na rubu šcrpiwé;
pošwa ncjlioícjší prínafauklá, jazýky lioVcní podlauhlé

;

lata klasowilá, wálcoviiá, tupá, I '/i— íi" dlauhá, jakobv
licdwábitá, wétwe \— 1> kláskvv nesaucí ; klásky weji-
lokopinalé

;
plcwy ostré, pod prostedkem srostlé, na

/ndecli buiiatobrwité, blawé nebo imaujší, se zeleným
kylcm, po každé stran zelenau prau'/.kau

;
piuclia trn-

( liu kratší nebo delší nežli plena ostraunká. nkdy i-

kosn uíznutá; nsina pak zkolcnatlá , zdélí plucby
nebo dwakrál jí delší. — Na lukách mastných po
nejwétším díle Éwropy, tcž Asie a Ameriky sewerných.
Kwtc w kwétnu a erwnu, nékdy poseena bywši, po
druhé w srpnu a w záí. '4-.

Náleží k nejwUtornr-jSírii liirníin (rawám a dúwá tnnolio do-
l>rého sena, aCkoli jia>iiii spulefn rosti*.

P. polní. A. af-reslis Lín. Srhrrh. u'): 1, l. 10./. 2.

/ /. <lan. t. GOl. Poilobá se pedešlému; stéblo nahoe
rpiwaunké{ lata klasowilá, wálcowitá, nahoe i dole

/.tenená í wétwe o 1— 2 kláscích; klásky wélší ne2li

pedešlého; pIewy až du póla srostlé, zakonilo, po
kýlu auzcc kídlíte, nrjkralšcji brwiié. — Na polích

hlínatých po í*]wr()pé. Kwte w erwnu a lipnu.

Obtížná to na rulMi Cmaoioa, akoli dáw& ilobrau |i(ci.

BOJÍNKK. PlILBUM. I.,IB8ii6RAS.

Klásky o 1 kwtu obojakém, nckdy s násadau
nožkowiiau , kyplem kwétu hocního. PIewy 2, delš{

pluchy. oddlené, stejné dlauhé« kýlaté smáknuté, ua*
té nebo o&tré, hrotité nebo píbczbranné. Pluchy 2,
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blanouilé , sliinalé nebo komolé. Cnlky oddMené

;

blizny niouité, chlupaté, z konce pluch néjící.

B. luní, P. pratense Lm. Schrib. ^r. 1. 1. \\, Schk.

1. 10. Oddenek krátký, silné mrcasaiý; sláblo pímé
nebo dole kolenaté, wzslaupawé |'/j— á' wysoké i wvš-
ší, lysé, jako listy po kraji šerpiwe a pošwy; jazýek
podlauhlý, ualy, nejhoejší ostrý ; lata klasowit smé-
stnaná, wálcowiiá, tupá, 1— 6" dlauhá; plewy podlau-
hlé, rownowážn uaté, Siilé, náhle wjbíhající w šttinu
ze 3 žil ztuhlých udlanau, na kVlu srstnalé brwité, be*

lawé nebo erwenawé, na zádech zelené ; kwt obojaký,

skoro 2krát kratší plew : plucha dolení široce wejiiá,

tupá nebo úkosné uatá, 3žilá, hrotitá nebo krátce št-
tinatá ; plucha lioení kratší a užší, 2kýiú, zejkowaná n

wykrojená; kypl druhého kmélu nižádný. — ^'a lukách
bujných po Ewrop až do jižného Loparska, též w Asii

a An)erice sewerných. Kwte w erwnu až do srpna. "4-.

V\>ska jeho, obzwlášl délka laty, welmi se promuje; na
|)iide sudié jest stéblo nižší) tebas i dole položené a nad koenem
hlízowitC naljobtlé; ten odrodek slowe h. Ulizatij (P. nodosum Lim ).

Nejlépe se daí na liikácli wllikjdi, bažinalý«h, a má se za

Tvýbornau píci, akoli starší jest twrdši a tudy šjiatnjší psárky

luní.

odadí 6.

CHLORISKOinTE.. CHLORIDEAÉ.

Palekowec. Cynodon. Hcndszahnguas.

Klasy prslowilS rozposiawenc. Klásky jednostran-

né, sedawé, složené z kwlu obojakého s násadau no-
žikonitau (kypiem druhého kwétu), poídku z kwlnr
2 dokonalých. Plewy 2, kratší kwétu, pínestejné. Plu-

chy 2 : dolení lunkowil smáknutá, lioení dwojkýlá.

Cnlky oddlené ', blizny kropákowité , pod koncem
pluch néjící.

P. obecný. C. Daclylon ^íi;A. Panicm Dactylon Z»i.

Plenk t. 43. Host gr. 2. t. 18. Digitaria stolonifera

Schrad. Oddenek mnoholetý, pedlauhý, plaziwý, klaub-

natý, z klaub mrcasy wypauští a nad zemi wýbéžky
dlauhé mázdrowit pošewnaté ; stébla '/z— P/2' wysoká,

jednoduchá nebo dole chudowtewná, lysá, krátkolen-

ná; listy krátké, árkowité , zakoníte, ploché, obak
anebo toliko na rubu roztraušen chlupaté, po kraji

šerpiwaunké, siwé ;
pošwy lysé nebo nahoe piíchlupa*
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té, doleni prosté, hoeni ztuha piléhající ; na místo jazý-
ku ada chlupw ; klasy po 3— 7 na konci stébla prstowi-

t rozpostawené, 1

—

Vlí dlauhé, íialowé nebo fialow
a zelen strakaté; osy 3hrané, dole u wnit chlupaté;

klásky jednostranné, stídané, hust 2adé, písedawé;
piewy auzké, kopinale, zakoneité, na k}lu serpiwaunké ;

pluchv Ivsé, píbrwiié
}

prašníkv a blizny nachowé. —
Na polích písitých, podlé cest, na pahrbcích wýslun-
nych Ewropv jižné a prostední, Ameriky jižné a se-

wcrn, též w jiných swta dílech. Kwte w crwnu až

do záí. "tf

.

W KwropS jižné potíehnií oihlenek plaziwý té (á\7y sliCné

na m/sto naslio pýrii w lékaslwí. Zrno jedí jako rosi{;ku.

Kai.lžnice. Elkusine. Elel.sine.

Klasv prslowit nebo swazkowlt rozpostawené, ha
nichž klásky dwojadé, jednostranné, husté, 2— wíce-

kwlé. Kwély wšecky obojaké, anebo hoení zakrnlé.
Plewy 2, kratší doleního kwiu, doleni menší u wnit
poslawemí. Pluchy 2 , doleoí komolá. Cnlky dosti

dlauhé; blizny šllcowité.

A', ki iuoklasri. E. coracana Gairl. 1. 0. /. II. Cy-
nosurus coracanus Lin, Schrth. p-. 2. 1. 3S. PJaatsjonl

numith 5. /. 7(J. /: 2 Tsitti-pullu nhcrd. 12. 1. 78. Ko-
• n letní, mrcasatý \ stébla 4' wysoká, pímá, smáknutá,
jošcnnatolisiá ; listy delší, 2adé, po kraji na líci ob*
/wlášl dole dlauhochlupaté

; pošwv pístíné, sma*
knnié, objíinawé ; klasiiw 6— -i, konených, ídko s jed-

nín> doleji wyniklým , pímaunkých, na prst dlaubých,
uzráním se rozšiujících a asto nadkiwujícícli ; osy
kbsowé smáknuté, skoro hadouil zprohybané , na
ll^nilni stran klásky stídawýnii , wn scdawými po-

)stlé ; klásky wejítopodlauhlé, smáknuté, komolé, k

íe pitlaené, o

—

7kwlé' pIewy kylaté, wnitní doleni

fest menší jakož plurhy blancwii obrnubené, wnšná
podlauhlá, tupá, [iiiiatá, smáknula, kýlaiái obilky za*

kulatlé, wcliké, i ad, nahé. W Indii, na Žapanu. G-
We wlnsterli n welikéni innoŽNtwt jako ii n/m oliiU K *rje pro

zrno pSeoii ili jalilátn podobné, j«i w A«ii jižné potrowaii claiiit.

A', inhiisa. E. Tocussa Frrsrn. Podobá se welmi
pedešlé, od níž ale wzrostem kowlljším, pozdjším
kwtcním a obilkami wcjcowiiymí, náhranatýnii ae iiai.—

-

y\ Abysinii.

We wlasti jako pedila k tétnu2 konci le loje.

100
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Podadí 1.

' RÝZOJriTÉ, ORYZEAE.

RÝŽK, Oryza, Reis.

Klásky slopkalé, na wlwích lalowjch w hrozen
rozposiawené, jediný kwt obojaký obsahující. Piewy
2, mnohem kratší kwétu, skoro stejné. Pluoliy 2. ko-

žowité, skoro stejné dlauhe, hinkowii smáknuté, do-
lení širší ožilá, šltinau ukonená nebo komolá, hoení
Sžilá. Tyinek G. Cnlky dosti dlauhé; blizny pérowi-

té. (Wedlé kwétu za piewau uzlíek mozolowitý, co ky-

pt druhého kwétu).

R. obecná. O. sativa Lin. Plcnk I, 278. Mclz^. t. 13.

Rayže Mat. Háj. 90. Reyže Mat. JFel. 109. Koen nirca-

sat^, jarní; stéblo pímé, 2V2 4' wysoké, jednoduché
nebo nejdoleji chudowétwé, lysé, skoro docela pi-
kryté pošwanii dlauhými, brázdowanýiui ; listy kopinato-

árkowité, dlauze zakoníte, na I— l',V dlauhé, na ru-

bu a po kraji šerpivvé
;

jazýek weliký, na dwé klaný ;

lata stažená, díwc pímá, pozdji wíce mén nicí.^vgtwi

jednoduchých, hroznatých, šerpiwých ; klásky eliptirné,

nahranallé ;
plewy kopinalé, zakonité , 3krát kratší

plucii prauhowan žilnatých, pýitých, až i srstnatých,

dolení hrotité anebo štélinau ukonené ; obilka okor-

natlá pluchama. — W Indii wýchodní. Kwte w líp-

nu a srpnu O*
Rýže netoliko w kcncinácli ineziobratníkowýcli, anobrž i w

teplýcli iiifrnopásnjch po celém swt se seje. Tím powstalo nko-
likero odroilkuw, jejichž pliichy osinaté nho komolé, bílé, hndé
nebo erné, zrno wetŠí nebo inensí, podlatihlejs nebo kulowatjM,
bílé nebo íierwené, w nichž hned škrob hned caca prewažuie. Mno-
hem diiležitjší jest rý^e bahni a horni, jichž prwní daí se toliko

w pd mokré, druhá ale na sušší a obzwlášt na horáili. Jest to

nejdležitjší obilí, protože polowina wšeho lidskélio pokolení o n
žije. W Indii a na poblízkých ostrowecli nemají jinéiio obilí : od-
tud ale rozšíena jest po_^ Persii a ArabiJ, po Africe sewerné a Ma-
lé Asii, pešla též do Kecka, Wlach, Španiel a Por(n;:al anobrž i

do jižného Panonska, zawedena též do Ameriky jižné, Indie zá-

padní a teplé Ameriky seMrerné. Jelikož ryže bahní ke swému da-

ení potebuje, aby pole na nkolik palcw pod wodau stálo jsaa

krajiny, kdežto se sází, nezdráwy pro zimnice.

Rjže opíchaná u wod waená nebo parau zmklá beze wší

Jiné príprawy se jí, anebo z niauky její strojí se pecluitná jídla.

Chléb ale z ní nedá se péci pro nedostatek cacy. Waí též z ní pi-

wo a pálí s cukrem anebo wínem palmowým koalku, nrakein zwa-
nau. íiané a Žapaníné zwaeninau rýžowau kliží swj papír.
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ajnicka. Leersia. Leersie.

klásky Ikwléj stopkau klaubnatau na lat. PÍewy
iáóaé. Pluchy 2, chrnplawé, Holení smáknula, lun*
kowitá, hoeni užší, kopinalá, tuhá. Okwtí liipenvv

ohwejitých, lysjích. Tyinek 6, 3, J. Blizny kropá-
kowité. Obilka prostá, brázdéná.

'/'. obecná. L. oryzoides Swaríz. Host gr, I. /. 3ói

Phallaris oryzoides Lin. Sc/ireb. gr. I* 1. 2'2. Oddcnck
ninoholeiý , siln plaziwy' ; stébla loketní nebo wyššíj

pímá nebo dole položená u kocnatéjící, jednoduchá a

wtennaiá, lysúi až nahoru poáewnatá, na nejmnožiíich

bankách huatá; listy dlauhé, šírokaunké, w konce tu-

haunky protažené, nasiwlé, obak jakož i pošuy sinai
knut, nabachalel<í, nejšerpiwjbí, po kraji mrlnalé; ja^

zýek krátký, ualy, na konci zaubkowaný; lata na konci

nachýlená, dolením dílem w nejhoejší pošwí* zahalená,

a tu uejuelším dílem úrodná, an hoení díl míwá kwty
jalowé; osa zprohybaná, a jako wtwiky hranatá, ser-

piwá ; klásky uždycky zawené, zelcnawé, podlauhlo-
wejilé, ostrannkí, komolií; pluchy pístejn, wnšná
ožilá, wnilní ožilá, árkowitokopinafá. — W bahnech
po Ewropé ze Swed až do VVlach, též w Persii, Ame-
tice scwcrné, Indii západní. Kwéle w srpnu a wzáí.'4-t

W r^žiSlidi olitižnú to <:tnanina, juko ii nás \y^r.

Podadí 8.

PLETULOiriTÉ. AGROSTIDEAE.

PsiNltCKK. AOROflTIfl. STRAUSUIGRAf^.

Klásky stopkaté, na laté rozpostawcné , IkugtÓ,

bez kyplu kwétu hoeniho, naddutosmaknutif. PIewy 2
dclií kwétu, ostré, dolenf delší. Pluchy 2, nékdy I,

hlanowiid, dole pekrátkým chomákem chlupúw pode*
pené, osinalé nebo komolé ; osinv petenké. Cnlky
pekrálkd ; blizny pérowité, dole z kwétu néjícl.

P, hilij. A. alba Sr/irrn/. A. stulonifcra Lin. Host gr,

A. f. hh, hl, Oddcnck plazlwy \vypau.Uí pcnmoho wý-
béžkw z hanek koeny w^hflnjících, a odtud wypaušt*
jicích stébla a swazky lislowé; stébla pímá nebo nzstau-
pawá, I— I';,' wysoká, z dolejších hanik aslo koena-
t( jící a wétcnnalá ; lisly árkowii<<, šidlowiié zakoníte,
ploché, obak a pu kraji ierpiwé, jinak Ivsé anebo na



líci pekrálce chlupaté; pošwy šerpiwaunké nebo \y$é\

ja/ýek podlauhlý , asto rozštipeD}'; lata za kwtení
podlaulile homolowitá, rownowážn nebo sehnut w-
tewnatá, plodonosná stažená ; wétwe a wélwiky latowé

šerpiwé
;

piewy kopinalé, zakoníte, zelenané, hndo-
erwené nebo fialowé, blanowii a žlutaw bíle obrau-
bené, dolení patrn delší, nahoe na kýlu šerpiwá, ho-

ení tamle'ž obyejn lysá ý pluchy tence blanowité, b-
lawé, dolení kratií pIewy, wejitokopinalá, tupaunká, na
konci zaubkowaná, hoení o polowiku kratší nebo ješt

menší, '^kyiá, na konci na dwé klaná: chomáek chlu-

patý, dole pod kwtem pekrátký. — Ka lukách, past-

winách, w honioku pomoském, skoro po celé Ewrop
od more až na Alpy. Kwte w erwnu až do srpna. "4-.

Nkolikero odrodkfiw, jež nkteí za roztlilné rody mSli : ^)
ivusoki), gigantea Gnad. A. varia Host 4. t. 57. (fig. dextr). A. syl-

vatica Host 4. . 58. WCtsí a silnjší, laty preinnohokweté ; y) w>i-

b^žlíaliji stolonifera Smith. Hosf 4. t. 56. Ehi/I. hol. t. I53í; ohy-

C«'jnE nižší, píeinnolio wýbžkw široko daleko se rozstláwajícícii wy-
dáwá, lata husté sinstnaná, laloPnalá, obyCejni tniaw barwena. Po-
dlé ek we strku a písku ; cT) pomnfskij., niaritiina Meijer. A. mari-

tinia Lnm. Reichenh. 11. f. 14.S6. A. stolonifera Fl. Jan. t. 564., ši-

roko daleko se rozplazujícf, lata suistnaná, listy tuhé, siwé ; ) zí-

worodtiij, vivij)ara. A. sylvatica Reichenh. li. f. 1433. na luístecli

bujnýili.

Tráwa ta má býti wýbornan a wýnosnau pící, která ale se

daí toliko na lukácli wlhkýrh, bainnýcli, anebo w krajinách powStí
wllikého, ndhawého, jako w Anglir-anech.

P. obecný. A. vulgaris IVílher. Schrad. germ. /. 2.y.
'?>. Weirni se podobá pedešlému, rozeznaná se ale latau

i po odkwtení rozewenau, wtwemi latowymi mén šer-*

piwými a jazýky krátkými, useknutými. — Tamtéž roste.

Promfiuje se jako pedešlý a jest stejnélio užitku.

Chundelka. Apera. Wivdhalm.

Lata. Klásky Ikwlé. Plewy 2, dolení menší, osfal-

n jako u psineku. Stopeka, kypt kwtu druhého,

dole u hoení plewy.

Ch. poivélrnd. A. spica Venti Beauv. Agrostis Spica

Yenú Lin Fl. dan. 1. 853. Host. p: 3. t. il. Chundelka,

plelule. Koen letní, mrcasatý, wypauští nkolik stél)p|

2— 3' wvsokých, árkowaných, pímých; listy árkowi-

lé, nkdy kopinatoárkowité, zakoníte, obak šerpiwt^

nejodstáiejší ;
pošwy árkowané, lysé; jazýek prodlau-

ženy, tupý, ušetnalý; lata obšírná, rozestená, pímá
nebo maliko nií; osa oblaunká, dole lysá, ostatn

píprohybaná a mrlnaaunká jako ivtwe wehni mno-
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hé, wláskowiié, nejruzdlenjši, ninohokwlé, píprohy-
Ijané, smáknuté, za k\vr*leni rownowážné, na konci na-

(liýlené, po odkwéteni wíce mén prime í plevvy kopina-

lé, zakoncité, po kýlu a kraji pod koncem mrlnaié, nestej-

né, dolení menší Ižilá, lioí'ení 3žílá; plucha wnéšná

sotwa delší nežli menší plewa, kopinutá, ostrá, snia-

knuta, nepatrn ožilá, h^cji mrtnatá, pod koncem wy
pau.štiící osIdu 3 — i krát kwtu delší píprohy banau,
plucha wnilni zdélí wnšné , užší ale, na konci na

dwé klauau, po asách lysau
;

po obau bocích dole u

pluchv swazek chlupw. — C^a rolích a zelništích,

obzwlášt písitých, welnú obecný. Kwte w erwnu a

iipDU. 0.
OblížDÁ Cuiaaina, jejíX listi drásá dásnS dobytku.

MiLAWA. Calamagrobtis. Reithgras.

Kwtenstwí a klásky jako u psincku ; pluchy ale

chlupami podepené
,

jejichž délka wlší nežli šíka
pluciiy. Nejmnožší mají kypt druhého kwtu pi ho-

ení pluse na zpsob slopecky chlupaté.
7". kowišiní. C. Epigcios Ruth. Heichcnh. f. 14 ó3.

Arundo Epij^eios Lin. Tres, trslína. Koen mnoholetý,
plaziwý ; stébla 2', anobrž i 4— 6' wysoká, jednoduchá,
ti«rjdoleji nkdy wiewnatá, wztyená, tuhá, oblá, naho-
e šerpiwú ; listy kopinatoárkowité, zakoníte, tuhaun-
ké, obak šerpiiv, pošwy árkowané, šerpiwaunké

; ja-

zýek njící, ostrý, pak rozštípený; lata nuzká, tuhá,

odstálá, na '/i— 1' dlauhá ; klásky stechowit nahlaue*
rn', jednostranné, písrpowité, Ikwté, zelcnawé nebo
/. hndá nachow a zelen peesté

;
picwy pístejni^,

kopinaié, zakoníte, šerpiwé, po kýlu, obzwlášt nahoe,
iiirtnaté ; wašná ostejší, Ižilá, woitní málo menší !(žilá,

se žilama poboníma sotwa do prosted wylaženýn)a
;

pluchy o pulowiku kratší piew, nestejné : wnšnú na

konci na dwé klaná, ižilá, po kraji a žilách mrtnatá, z

prosted zad wypauštjící osinu rownau, mrtnatau, tru-

I hu delší pluchy ; plucha wnilní dwakrát skoro menší,
n.i konci wvkrojen skoro na dwé klaná, po kraji mrtnatá ;

• lilupy kwél obkliující zdélí plc»v. — Na kopcech su«

< hých. vv kuwištích, léi na místech nlhkých po Ew-
1 típ. "4-

.

Slanit ku stláni pod dobytek • ku krytí plhytkfiw.
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Kamýš. Ammophila. Sanorieth.

Klásky na lat stopkaté, smáknuté, (kwté, s ao«
žikau t. kyptem kwtu hoeoího. Plewy 2, sotwa delší

kwétu, ostré, dolení (obyejn) kratší. Pluchy 2, per*
gamenowé , dole chlupy obklíené: dolení delší, na
konci na dwé klaná a pod rozkolem brotitá nebo král-

ce osinatá. Cnlky krátké; blizny pérowité.

K. obecný. A. arundinacea Host ^r. J.^. 41. Arundo
arenaría Lin. Oddenek široko daleko plaziwý ; stébla

pímá, 2— 3' wysoká, tuhá, aullc brázdowaná, ncjdoleji

nkdy wtewnatá ; listy árkowiié, tuhé, swinuté w ostí

dlaubé, picbawé, wybíhající, siwé ; jazýek pedlaubý,
listu dolenich '/« i delší ; lata klasowit smstnaná, 4—
6" dlauhá ; plewy árkowitokopinaté, ostré, k hoejšku
siln smáknuté, rusé, s kýlem šerpiwaunkým, zelena-

wým, anebo bled pofialowlým
;

pluchy piewám po-

dobné, málo jich kratší, dolení w rozkolu hrotitá ;

chlupy okwtní tetinu pluchy dosahující. — Na du-

nách a pomoích písitých, též i u prosted zemí na
písinách Ewropy sewerné a prostední, též místem i

jižné. Kwte vv Upnu a srpnu. ^.
Koáním swýin široko daleko se rozplaziijícíin slauií k upe-

wriowáDÍ lioinoku i wátélio písku na písinách a dunách.

K. baltický. A. baltica Link. Arundo baltica Flugg^

Schracl. genn. 1. t. 5. /• ó. Welmi podobný pedešlému^
od nhož se liší latau mén staženau, tlustší, z hn-
dá ervvenawau, plevvami kopinatými, w konec šídlowi-

lý ztenenými, a chlupy do pola kwtu sahajícími. —

s

fa pomoí baltickém a seweromoském. "4-.

Slauží k témuž cíli.

Podadí 9.

KAJFlLOmrÉ, STIPACEAÉ.

KaWIL. StIPA. PFRIEMENGaAS.

Klásky na lat rozpostawené, stopkaté , Ikwlé.

Plewy 2 delší kwtu (bez jeho osiny), ostré anebo na

konci osinalé. Pluchy 2, pak kožowité nebo chrupla-

wé : dolení wálcowit swinutá a ukonená osinau dole

klaubnatau, stálau. Okwtí Slupenné. Obilka ztuha za-

winutá pluchama.
K. pératý, S. penaata Lin. Host gr. i. í. 23. Swatér
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ho Ivvana wausy. Oddenek mnoholelý, krátký, mrca-
saty, wvpaušlí liuslý Irs z listw a stébel ; stébla pímá,
I '('2— 3' wysoká, docela opoševvnatlá ; listy swinuté, ni-

owité, ostré, tuliaunké, siwó, dolení zdálí stébla ;
ja-

zýky burnolistní dlauhé; lata chudokwtá, wdlwí oby-

ejné jednoduchých, dwoialných, nahoe ojedinl<'ch
;

piewy kopinalošídlowité, prodlaužené w hrot osinowilý,

predlauhý, žlutozelené, po kraji bloblánate, dolení 3*

zilá, hoení .'>— Ižilá; kwt jediný, podepený o nožku
2'" dlauhau, husté cidupatau ; plucha dolení kožowítá,

kopinatá, swinutá, dole s arami ó hedwábnýmí, no kra-

ji taktéž brwilá, wybíhající w osinu obyejn 1 dlau-

hau, klaubem kruhowiiým spojenau, pod prostedkem
kolcnovrjiau, až ke kolínku zkrauecnau, lysau, odtud
až nahoru pérowitau, plucha dolení trochu kratší, lysá,

složená, aniž 2kýlá ; okwétí lupenw stejné dlauhých,
kopinalých, ostrých, wajeníka delších. — Na skalách,

pahrbcích a pisinách suchých, po Ewropé mírné. Kw-
tc w kwétnu a erwnu. "H-.

Ze semen dlaiilioosinD^cli suchem se zkrucujícfch a wlahau
ro/kruciijiricli, di^lají wlaliomry. Kytky z nicli liýw^J' znaiiicDÍin

jMiitnkíiw k sw. Janu pod skalaii a pak ozdobau w sednicfcli.

K. nfjfulu'. S. tenacissima Lin. Dcsfonl. ntl. t. 30,

/ koena mnoholetého též wyniká trs ; listy koenowé
Islewiné, swinuté, tenké, niowité, tuhé, zakoníte ; z

prosted trsu wyniká stéblo 3' wysoké , oblé, odné
listím koeuowému podobným , mnohem kratším ale

;

tata stewíná, klasowitá, s wtwcmi krátkými; klásky
si()[)kalé; piewa jedna pemalá, takže jakoby jediná by-
la-.— Na pahrbcích písitých w Derbersku, Spaniclsku
a ecku.

Tráwa weliní nžiterná k dCIání prowaz&W| rolioiek a koSf.
kw, slowe ^pnnielsky etpnrlo.

pMBNÍtKO. MlLIUM. lIlRNEGRAfl-

Klásky na lat Ikwélé. PIewy 2 naddulé nebo po
hl-betu písiuaknuté, kwétu delší. Plachy 2. pak chru*
pl.iw(', komolé: dolení wcjitá, bachalonaddutá. Okwtt
lupcnné.

/'. rozkladli t. M. eíTusum Lia. Schk. I. II. FL (/an,

I. \\\'^. Oddenek mnoholetý, plaziwý ; stébel nkolik, 2
— 4 wysokých, pímýchi óárkowaných, lysých \ listy ko»
pinaté, ostré, dole šerpiwé, na rubu a líci skoro lysé t

poiwy oblé, nepatrn árkowané, lysé \ jazýek umící,
^upý, pak roztlepený} lata ^\%—V lauhá, ídká, mnoho-
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kwtá, dríwe pímá, pak na konoi nachýlená; osa doie
oblá, lysá, nahoe zprohybaná, hranatá, šerpiwaunká

;

wtwe po 5—6 i wíce swazkowit a slídaw rozpo-
staweoé, hranaté, šerpiwé, jednoduché nebo rozdlené,
za kwétení rownowážné, pak nachýlené ; klásky wejité,
bachaté, komolé, zelené nebo nachowé peesté; piewy
a pluchy skoro stejn dlauhé; pIewy wejité, tupé, 3zi-

lé, šerpiwé, druhá maliko užší
; pluchy podlauhlowejf

éhéy ostraunké, chruplawé, nejhladší bezžilé : wnitní
užší a trochu ostejší. — W hájích a lesech po Ewro-
p prostední. Kwéte w knétnu a erivnu.'4-.

Zapáchá koinonicí, a tiulyž se wkládá do Šatnic k zapuzení
iiiolnw. Stébla slauží k dlání tenkých klubaukuw. Zrno mauq^téi
SX tudyž slow pšeno lesni. N^( též dqbraii píci dáw4«

Podadí 10.

rAkOSOJVITÉ. ARUlNDÍNEAE,

{\Akos. Phragmites. Rohrschilf.

Klásky na latu rozposlawené, stopkaté, 3—7kwíé :

kwty dolení samí nahých pluch , ostatní obojaké,

pluch chlupy dlauhými obklíených. PIewy 2, kratší než
dolení plucha. Kwty ze 2 pluch komolých, dolení na
konci nerozdlené. Cnlky dlauhé ; blizny kropá-
kowité.

R. obecni), P. communis Tiin. Arundo Phragmites
Lin, Host 4. t. 39. Oddenek široko daleko se rozpla-

zuje a wypauští z klaubw silné mrcasy ; stébla wztye-
ná, 4 — 8' wysoká, dole skoro na prst tlustá, dula, bráz-

dowaná, nahoe šerpiwaunká; listy kopinaté, w konec
dlauhý, šídlowiiý ztenené, 1—2' dlauhé, '/s— l" široké,

ploché, lysé, obak jakož i pošwy hladké, po kraji pe-
šerpiwé, polom píhladké , siwé; místo jazýku ada
chlupw krátkých, hustých ; lata weliká, '/z— I'/?' dlauhá,

díwe pímá, stažená, pak rozložená, na konci nií, pe-
wtewnatá, wlwcmi swazenými, u jejichž jakož i wtwir
ek vvýniku chlupy dlauhé, pímé, bílé ; klásky hndo-
erwené, ped rozwitím árkowitošídlowité ;

plewy kopi-

naté, ostré, hrotité, 3žilé, penestejné, dolejší kratší;

hwty krom nejdolejšího obklíené chlupy hedwáb-
nými , dlauhými, dwojstrannými ;

pluchy penestejné:
dolejší kratší; kwty krom nejdolejšího obklíené
chlupy hedwábnými, dlauhými* dwojstrannými: pluchy
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pcnestejné: dolení z dola kopinatóho dlauze šídlowit

zakonitá, tžilá, lysá, hoení 3krát kratší, 2kylá, po ký-

lech brvciiá, na konci 2zubá ; nejhoejší kwt asto za-

krnlý. — Na lukách mokrých, bahnitých, w rybnících a

bahnech podlé behu, w potocích, ekách, jezerách, po
celtf Kwrop, západosewerné Asii, sewerné Americe.

Kwtc w lípnu a srpnu. "4-.

Stébla (rákosí) roziiianitýiii zpsobem se potebují. Nejlila-

wnji slaiiži k rákosowáiif stropw a stn, k dlánf cewek tkatllec-

k<icli, k z:tsa7»*n( tnii; a rudky, k robení roliožek anobrž i plotw a

ku krytí iiifnlích píbytkw. Lata zrowna z poSwy w>n\klá ntftie se

k barwení na zeleno potrebowati. Tráwa ta nejlilawnjSÍ rašelino-

djná. takže mladší wrstwy raSelinowc nejwPlšíiii dílem složeny jsau

t^ oddeukíiw jjí(ii na ší a lilaub se rozkládajících.

TaEsf. Arunoo. Bohi|.

Klásky na latu rozpostawené, 2—Tkweié ; kwéiy

(alespo dolení) obojaké. PIewy 2, asi zdélí klásku.

Kwty ze 2 pluch : dolejší dole chlup.imí z ní samé
M vniklými obrostlá, nu konci na tré klaná na zuby
hrotnalé, jichžto prostední wylažcný w osinu šteiino-

witau.

T. obecná. A. Donax. lÁn. Host í^r. \. 1. 38. Nej-

wéiší ewropských traw. Oddenek pluziný, mnoholetý

;

stébla dutá, dewnalá, G— 10' wysoká, dole na 1" tlu-

stá; listy kopinattí. dlauze zakonili', 'I—3' dlauhé, 2

—

3
" široké, ploché, hladké jako pošwy, po kraji šerpiwé {

njísto jazýka ada chlupw; lata l't' dlauhú, pew-
twnalá, rozložená; klásky obyejn 3kwté; pIewy ko-

pinalé, zakoníte, 3žilé, hladké, lesklé, po žilách šcrpi-

waunké, rusé, nebo rusobílé, po hbetu (ialowé; plucha

dolení knpinatá, zakonitá, od dola až do prosted dlau-

ze hedtváiiitá a wybihající w 2 dlaiihe hroty a mezi
nima w osinu rownau, štétinowitnu; nejhoejší kwt o-

byejn prázdný a lysý. — Na bahnitých místech w
Ewropé jjžné. Kwí-ie w srpnu a záí "4-.

We Swjrarrrli, Tyrolcdi a Krajin jižních se r.'i7.í k ii/.i(kiiiii

hospodáském a enieslnick^m. Zn stébel dlají koty na pluty a wu-
tlra, holi, paprsky tkadlecké, strojky na nástroje hudební u d.

Podadí 11.

OBTUHELCOWirt:. ijí;kaceae.

ObTUHLEC. LiOKI M. >{-.si.u\s,

Pokrywka llupenná, taulowíiáf dole se otwirajfcí,

obkliující I klásek 2kwlý. PIewy do Va sro$llc, bah-
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kowité, wn ncjchlupaléjsí, na konci prosté. Kwly o
1 pluse blanowité, bilé, žlabowilé, swinulé, šídluwité, na
konci na dwé zubatoklané. Obillty 2 pepažkau odd-
lené w dolejšku plew dohromady srostlých ztwrdléni}

oechovvitém.
O. silinoivitij, L. Spartum hin. Schreb. gr, 1. t>2, 53.

Koen mrcasatý, haužewný, wypauští trs hustý z listw
a stébel ; stébla príiná, l' wysoká, nebo wyšší, oblá,

tuhá, lysá, 'iuzlá, niowitá, ukonená pokrywkau 1— l^/a"

dlauhau, mnohožilau, na konci píosinatau, na dél pu-

kající , klásek zaobalujíci ? listy swinutotrubkowilé,

zwýší stébla, tuhé, podhnuté ;
jazýek na dvvé klaný,

kopinatý ; pošwy nejlysejší; ástka plew obau dohroma-
dy srosllá, asi 4" dlauhá, obrostlá chlupy nejhustší-

mi, nejodstálejšími, narysawle bílými, lesklými, prostá

ástka obau stejná, kopinatá, pergamenovvitá, po kraji

a na konci ostrém blanowitá, Ižilá, nejlysejší, asi 6"

dlauhá ; pluchy ze dna plew 'wyniklé a prostau ástkau
plevvy dwakrát pesahující, bezžilé? tyinky 3? i>itky ze

dna kwtu wyniklé; prašníky árkowité, pes polowiku
prosté ástky pluchowé sahající; nlka zdélí trubky

plewowé 5 blizna I, pímá, lysá. — INa polích jílnatych

w Africe sewcrné, Hispanii a Sicilii. H*
Tráwa ta [loskytuie doljrau látku k rozdílným pleteolnáiii, jíž-

to wíce se wáží nežli kawiiu nejtužšího. Spanielsky slowe ahardin-

Podadí 12,

PECHAfFOlFITÉ. SESLERICEAE.

Pkohawa. Sesleria. Seslerib.

Klásky na hroznu klasowitém nebo na klasu, 2—
íkwté. Plewy 2. Kwty ze 2 pluch dole blanowitých :

dolení na patero klané, na ušly kopjnatošídlowité,

^elinné, tuhé, hoení na dwé klané. nlka žádná

;

blizny niowité , nejdelší, zaubkowané, z konce kwtu
njící.

P. modrá. S. caerulea Ardiiin. Cynosurus caerule-

us Lin. Host gr. 2. t. 98, Koen úkosný, mrcasatý wy-
pauští trs z list a stébel; stéblo ','2— wysoké, pímé,
olilaunké nebo smáknuté, árkowané, lysé ; listy ár-
kowité, ploché, na konci náhle ztenené w hrot šerpi-

wý; pošwy smáknuté, árkowané, lysé, celé, pak po
kraji rozštípené

;
jazýek krátký brwitý ; hrozen kla-
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go«'ilý, podlauhly nebo wejitopodluhowatý, mSstnaný,
na i" dlauhý, aslo kratší 5 klásky podlaulilowejité,

sinaknulé, 2— SkwetcS lesklé, niodrawé nebo modraw
blaw a zelenaw peesté; piewy wcjitokopinaié, ký-

lalé, po kýlu šerpiwé, po kraji brwité, se žilau kýlowau
w šttinu prodlaužeoau ; pluchy dolení na konci opa*
tené 2— 4 šttinami a osinau prostední sotvva co pólo-

wika plucliy dlauliými; pluchy hoení co dolení dlau-

hé, podlauhíé, na konci na dwé klané. — Na pahrb-
cích a skalách wápcnných po Kwrop prostední. Kwéte
w beznu a dubnu, na wyššícb krajinách w erwnu, '4-,

Podadí 13.

OirSOJVlTÉ. AVENAGE/VR,

OWES. AVKNA, UaFER.

Klásky na latu rozpostawené, stopkalé, 2— mno»
hokwté. Kwty wšecky obojake, nejhoejší nkdj' ni»

jaké nebo samci. Plewy 2, obyejn zdélí nebo delší

klásku, nestejné, dolení kratší. Pluchy 2 : dulcní na
konci 27.ubá nebo 2šttiná, ze hbetu osinatá osinau

kolenatau, dole zkrauceiiau. Cnlka žádná; blizny pé<

rowité, nad dolejškcm z kwtu njící.
O. pospolitý. A, sativa Lin, Host gr. 2. 1. ói). Ko-

en jarní, mrcasatý, wypauští stéblo jedno nebo wíce,

které na 3— 4' wysoké, pímé, hladké, lystí ; listy ár-
kowiiokopinaté, íllauhozakonité, ploché, obak šerpí-

waunkt^, po kraji šcrpiwé) jazýek krátký, na konci ua-
tdm wyhlodanozuhatý ; lata pímá, wšestranné odstálá,

wtewnatá ; klásky wisuté, 2— , poidku 3kwlé; plewy
delší kwtúw, podlauhlokopinalé, na zádech zoblcné,
zciinnoblanowitt* : dolení kratší , 7žilá , hoení Ožilá

;

pluchy lysé : dolení kr)pinatá, proti konci zaužená a na

konci mlce na dwé klaná uštoma tupaunkyma, autlo

zaiibkowanýma, kožowité, dole hladké a slabC žílnatt!,

nahoe wyniklcji a silnji opatené žilami 4 — (5 zelený-

mi, ^crpiwaunkými ; z prosted hbetu nebo maliko
nad ním (toliko kwtúw dolcnich) wyniká osina silná,

kolenowitá, stejnobarcwná nad plewy umící; plucha
hoení blanowitá , na konci wykrojcná , lízubá ,

2"

kýla, na kýlech zelených husté brwiiá ; nejhoejší kwl
o poluwiku menší, bezosinný ; wajeník na hoením
kunci chlupatý ; obilka pluchama pcwn zawcná. —
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Wlasf neznámá, seje se ale w mírnýcli pruzích po
celé zemi a sahá wysoko k seweru. K^vle w lipnu a

srpnu. O.
Sfje se ni roIé Imbení liurní, kdežto lepší obilí se nedaí.

Tím promnil se w rozdíitié odrodky : ji komolí} inutica. plu' haiiii

bezosinnýini ili komolými (nriliáC). Též plu iiy jsaii rusé, íiolé
ne>o Cernawé, oSyejn tftflio kwiítu kypt ili píwsek blano-

witý býwá, nkdy ale wzrostá w dokon.»lý kwt, tukže pak každý
klásek poskytuje 8 semena.

O. sinetdlc. A. orientalis Schreb. Host gr. 3. t, W.
Smeták, smeiálí, owes kozáky. We w.šem pedešléiim
podobný, rozdílný ale latau wždv staženau, jednosiran-

nau. — Wlas neznámá; w Ewrop prostední mezi
obilím jiným, Kvvte w lipnu, pozdji zraje pedešlého.
Seje se bu pro sebe, nebo s pedešijfm, což ale není

wjíhodno 0.
Promaiije se s kwSty nisýnii a erwenýini, osinatýuii nebo

komolými.
Oba tyto rody pediiležité obilí, obzwlášt ale prwaí, jelikož

na nejrozdílnjší podnebí piwyká a špatnau pndau se upokojuje.
Owes iilawn slanží pfcí (obrokem) kom, na horách ale a w se-

wernýcb nebo hubených koacinácli místo žita nebo pšenice i lidu po-

trawau. Kraupy owesné a z ni^h uwaeoá ka§e (kyselo), annltrž i

piwo w tíh sainýli okolnostech se potebují. Z owsa jako z jinélio

obilí míže se stejným zpsobem koalka páliti a w Rusku dlají ná-

poj vvbec oblíbený, kwrts, z nho. Kraupy owesné též w lékarstw
mají swj užitek. Sláma jako jiného obilí w iiotpodástwí domácím
a j)olním se potebuje.

O. srstnatíj. A. strigosa Schreb. Host gr. 2. t. óU-

O. chlupatý. Též podobný pedešlým ; má ale latu

jednostrannau, málo staženau ; kláskv obyejn 2kw-
t

;
plewy co plucliy dlauhé : horlení 1—8zilé ; kwly

Ivsé: pluchy na konci zteneném šitiuowité, na dwé
klané a ob na zádech opatené osinau silnau, kolena-

lau : osika kláskowá lysá, pod kwétem hoením swa-

zck chlupw nesaucí; obilky okornatlé. — Mezi obi-

lím Ewropy prostední. O-
Tu a tam se seje, wtším dílem ale na zelenau píci, protože

zrno jest tuze drobné a tudy není wjdajno.

O. nahý. A. nuda Lín. Host gr. 3. t. 43. Owes ta-

tarský. Lata jednostranná popostažená; klásky 3— 4-

kwté ; plewy kratší kwtu : hoení 7— 8žilá ; kwély lysé;

plucha dolení zelinnoblanowitá, kopinatá, ku konci zten-

ená, na zádech opatena osinau kolenatau, na konci

na dwé klaná na ušty štétiaawilé, od dola až nahoru
tlustožilá ; pluclta hoení komolá; osika kláskowá na-

há ; obilky nahé, snadn z pluch padající. — Wlas ne-

známá. O-
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We Spanielfcli, Rakausfrii a An^liífanecli ge lejp, protože prý

kraupy z nlio udlané jsau lepší jinvrli ow<'sn5di.

O. ínský. A. chinensis Fischer A. nuda chinensis R,

et SchuU. Hozxnáwá se stéblem 3'/?— 4' wysokyni. Lála

wáestranná, wtwí odsláwa jících; klásky dlaulie, odwislé,

4—Bkwélé, obyejné s osikau weln)i prt)dbuženau <

piewy kralší klásku, i}sé
;
plucha dolení zeiinnoblnuoui*

tá, siinužilá, na tupóm konci krsitcc 22ubá nebo wy«
kausnutozubalá, osinatá, hoení komolá; obilky holé,

snadno wypadáuající. — Pochodí pi) z Cíny.
Roze/.náwú se úrodDostf na slanin ; tnúlu ale dáwá zrna, kte-^

rii poskyluje dobré kraupy a krupici. U nás nikdež u welikém uinož-

stwf se neseje, a^koll naše podnebí dobíe sn6š(.

O. hluclifj. A. íalua Liti' Host gt\ 12. 1. 58. Ovvsina, o\v-

siha, owsice, newlastn sweepcc. Docela podobný owsu
pospolitentu; plewy obyejn 3k\vt(' : hoení Qzilá ; kwiy
Kopinalé ; plucljy hndé, na konci zelenawn ; hoeni na
konci zubat na dwé klaná, na zádech osinatá, od do*
la až do prosted žlutaw nebo ryšaw šietinatochlupa*

lá, osika srslnalú. — Mezi osením. Kwle \v srpnu. 0.
Obtížná to iiianina mezi jin>m obilím, ktrá ne-snadno wy-

plenieniti se dá. Zrno není užiteTno.

O. pýitý. A. puhescens Lin. Hosl. pr. 2. t. r>(j.

Koen mrcasatý, piplazily, mnoholetý, wypanitjící sil*

ný trs; stdhla dole kolenatá, l',j— ^i' wysoká, oblá; li-

sty ploché, doicní obak jakož i poŠTvy huaté; lata vše-
stranná, Viroznowitá s ulwemi obyejn ncsaucímí
klásky ojedinlé, s delšími ale dw, s doicními obvej-
nC 3—5; klásky 2—3kwté; piewa hoeni '\r\\i\, zdéli

klásku ;
plucha dolení wscch dokonalých Lwiw na

zádech opatená osinau kolenatau ; wajenik na konci
jakož i osika chlupatý, chlupy u dola druhého kvvlu
a/, k jeho polowici skoro sahající. — Ma lukách nej-

\vt.šiho dilu Ewrftpy. Kwle w kwinu a »^rwnu.'4',
O. luLiií. A. pratensis Lin. Hosl p-. 2. /. r>l. Po*

dohny pedešlému. Koen mnoholetý mrc.isafý i listy

árkowiié, na líci ncjšerpiwj.ší
; pívšny ol)l(' ; lata stáže-

n«, hro/,nowii«: wlwí dojeních dvvojatý<'h, hoeních
ojedinlých, wšcch acgaucích po jednou) klásku, dole-

nich delších nkdy po dwau ; kiosky A—h—, na pd
bujní? (i— Hkvvlé; pluchy dolení na zádech u prosted
osinaté, hoení 3žilé; wajenik na konci jakož i osika
chlupaté. — INa lukách suchých, kopcech kamenitých,
na pedlesích [)o celé Kwrop až ilaleko k Heweru.
Kwte w erwnu a lipnu. '^.

O. ilittaivý. A. ílavescens Lm. lUtsi ^r. ÍJ /. '6b.
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Koen mrcasatý, mnoholetý ; stébla pímá nebo koleno-
wilé wzstaupawá, i'/?— 2' vvysoká ; listy ploché, na kra-

ji šcrpiwé, obak anebo toliko na licí krátce huaté :

pošwy dolení asto dlauze huíialé ; lata wšesiranná,

rozložená: wtvví delších nesaucích ó— 8 kláskw ; tv jsaii

3kwté) menší nežli wšech naduwedenfch owsnydí
rod, smáknuté, žluté zelené, poídku fialowé peesté,
lesklé; plewy obyejn kratií klásku: hoení 8žilá

;

plucha doleni na konci na dwé klaná zuby šttino-

witými a nad prostedkem na zádech osinatá ; osika
kláskowá hust chiupaiá chlupami pluchy kratšími. —
Na lukách nejwtšího dílu Ewropy. Kwte w erwnu a

lipnu. "H".

Tyto twei*y naposled popsané rody poskytují dofiraii píci.

O. pestrý. A. caryophyllea If^igg. Aira caryophyl-

Ica Zin. Fl. dan. t. 382. Host gr. 2. /. 41. Koen jarní

malý, mrcasatýí trsnatý ; stébla */j"*-l' wysoká, autlá,

pímá, oblaunká, nahoe hranatjší, wíce mén drasla-

wá ; listy swinutošltinowité, krátké, po kýlu a krajích

šerpiwé, dolení delší zwadlé; pošwy prodlaužcné, pro-

sté, hluboce brázdowané, šerpiué; jazýek prodlaužcnf,

ostraunký, pak lalonatý ; lata pímá, mnohokwlá, po-

tom poád rozewená'; wtwe roztrojené, wláskowilé,

hranaté, šerpiwé; klásky drobné, podlauhlowejité,

smáknuté, ostré, lesklé, z nachowa stíbrné nebo ze-

len a bíle strakaté; kwty 2, menší nežli plewy, dole

obklíené chlupy nejkratšími ; plewy kopinaté, ostré,

pístejné, Ižilé, na kýlu šerpiwé} pluchy wnšné po-

dobné plewám, 2špídlaté, nad zpodinau wypaušljící osinu

kolenatau. — Na písinách , wesowištích
,

pedlesícb

po Ewrop celé. Kwte w kwtnu a erwnu. '4-.

Dobytek howzí a owí rád se na nm pase.

Smlek. Koeleria. Kulerie.

Klásky 2— mnohokwté: kwty obojaké. Plewy 2*

smáknuté lunkowité. Kwty o 2 pluchách: plucha do-

lení z konce celého nebo na dwé klaného hrotitá nebo
osinatá osinau šttinowitau, rownau. Cnlky nejkratší;

blizny pernalé, po stranách z kwtu njící-
S. hicbenatý. K. cristala Pers. Avia cristata Lín,

Poa cristata Lin, Host gr. 2, t, Vo. Koen ozimý, mrca-
satý, trsnatý; stébla mnohá, t— 1*/?' wysoká, oblá, ár-
kowaná, nahoe wíce mén pýitá. pímá í listy árko-
wiié, ostré, ploché, tuhaunké, po kraji šerpiwé a brwi-

lé; pošwy oblé, árkowané, dolení pýité; jazýek nej-
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kratší; lata piklasovvitá, pímá, wálcowitá, obak ztene-
ná, osa a její díly pýiilé; klásky wejiiokopinaté, snia*
knultí, 2-, ídko 3k\vté, lesklé, zelen a bíle nebo zelen
a nacliowéle strakaté; kwly delší piew zakonilýclit

asto z konce pVíosinalých, po kýlu šerpiw}ch : hoení
piewa o 3 žilách, jichž poboní u prosted mizí, dolení

mcnsi I žila
;

plucha wnšná jako pIewa dolení, wniíní

ostrá, na konci na dwé klaná, obyejné menší. — ^.l

pahrbcích, pastvinách, lukách suchých po Ewropé skoro

celé. Kwie w erwnn a lipnu.'4-.

Metlice. Aiba. SciIíMielcí.

Klásky 2kwté, nkdy s kyplem tetího kwlu no'
žinalým, poidku .'jkwte. Kwly wšecky obojake. Pie*

\vy 2, sn»aknult'. Pluchy 2 : dolení nad zpodinau nebo
u prosted ze zad osinatá osinau ohnutou nebo pííro'

wnau. nlky nejkratší ; blizny pérowité, dole z kn*
tu njící.

M. /rsnatd. A. caespitosa Lm. Hasl gr. 2. /. 42,

Deschampia cacspitosa Ihauv. Koen mrcasaty, mnoho*
lety, trsnulý 5 st<*bla mnohá, 2— 3' wysoká nebo wyšší,

pímá, oblá, lysá; listy árkowiié, zakoníte, ploché, tu-

haunké, na lící hluboce brá/.dowané a šerpiwé, nejdo-
leji mrtnal ;

pošwy oblé, árkowané, lysé; jazýek
fnéjíci, ostraunký, pak rozštipený ; lata l-*-J*/j' dlauhá,

nejwtewnatjší, za kwtení rozestená, pak stažená ; osa

icrpiwá; wtwe mnohé, dlauhé, autlé, s wtwikami
kxttaucínii nachýlenými; klásky kopinalé, smaknirté,
tupé, zelen nnchow a stíbrné peesté, ze 2, poidku
3 kwtfiw dole chlupatých složené; plewy po kýlu šer-

piwé, na konci nestejn a pedrobu pilowané : hoeni
3iilá, wt.ší nežli dolení Ižilá

;
pluchy pVístejné : wnšná

nejtupjší, na konci zubatá, hžilá, se žitau prostední
nad zpodkem wycházející w osinu krátkou, rownau nebo
maliko prohnutau, hoení na konci na dwé khmá. pn
ohvbecli wlcc mén brnitá ; osika chlup.-itá, pak pro-

dloužená. — ^ia lukách a palaucích ob/ulášt ulhkýili

po Kwrop. Kwte w erwnu a lipnu. "4-.

ZiiiláiK (tolirá píce, staí í nic (wrdfi ; íIíiii/í obzí^láStí* k na-

pravení Ink l.alioítfíi ; innže se pak tiltrt srkali; sláma lei do-
brá na klodaiiky a j.

M. pi()lii/l)(ina. A. ílexuosa Lín. lUisl ur. 2. /. 43.

Koen mrcasalý, mnoholetý, hust trsnalý; stébla mno-
há, pímá, oblá, árkowaoá, ly^iá, l<— ]'/>' wysoká i wvi*

ší ) listy násobené žttinowilé, na líci nejdruboeji pýité,
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po kraji a kýlu šerpiwé, wíce mén luhé, stéblovM: ne-

mnohé, kratší; pošwy oblé, árkowané, wíce mén serpi*

wé; jazýek prodlaužený, tupý, caslo wraubkowanýí
lála kwéraucí odslálá, jindy stažená; osa šerpiwá a

zprohybaná jakož i wiwe dlauh, tenké, hranaté, chu*

dokwlé ; klásky podlauhlowcjité, smáknuté, ostré,

lesklé, zelen a bíle nebo zelen, bíle a nachow pe-

esté ; kwty 2, málo delší plew, dole chlupaté
;

piewy
kopinaté, ostraunkc, Ižilé; plucha wnšná jako piewa,

na konci na dwé neb tré klaná, ožilá, se žilau pro-

stední nad zpodinau wybhající \v osinu koienatau ,

zkraucenau, dwahrát delší pluchy. — W lesech a we-
sowišlích sebe suchoparnjších. Kvvte vv ervenu a líp-

nu. 4.
Dobrá pastwa pro dobytek a jeleDy,

PaLIKOWICE. CoRYNEPHORUS, KErLENGRANXÉ*

Plucha dolení celá, na zádech opatená osinau ne-*

zkraucenau, u prosted klaubnatau, nahoe kejowitau,

na kolénku wausatau. Ostatní jako u metlice.

P. sediwá. C. canescens Bcauv. Aira canescens Lin»

Schk. t. 12. Fl' (lan. t. 1023. Koen mrcasatý wypauští

Irs ; stébla V2— 1' wysoká, pímá, autlá, oblaunká, lysá:

listy násobenošttinowiié, pímé, tuhé, šerpiwé ; pošwy
oblé, árkowané, šerpiwaunkéí jazýek prodlauženýj

ostraunký; lata pímá, za . kwlení odstálá, ped ním
Stažená; osa dole lysá, nahoe šerpiwá jako i wtwe
její nejtenší zprohybané, dwojatné, krátké; klásky po-

dlauhlowejité, ostré, blaw zelené, pak šedé ; kwély

kratší plew, krátkými chlupy obklíené; pIewy kopinaté,

ostré, pístejné, ižilé, na kýlu šerpiwé
;

plucha wnšná
wejítá, ostraunkú, Ižilá, na zádech opatená žlábkem,

do nhož se wkládá osina plewy nepesahující. — Na
polích písitých, neúrodných po Ewrop. Kwte w
erwnu až do srpna "4-.

Tráwa díwe siwá pak celá šedá. Na písinách b5wá jedinau

pící owcíin.

Podadí 14.

MEDYNKOTFITÉ, HOLCACEAÉ.

Medynek. Holcus. Honiggbas.

Klásky na lat, 2kwté. Plewy 2 ; kwt dolent

obobojaký, komolý; hoení samí, na hbetu opatený
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osinau rnwnan, pak sehnutaii. Pluchy 3 ; dolení na kon-

ci celá. Coelky nejkratší; blizay pérowité) z dola kw*
lil n jící.

M. tvlnatý. H. lanatus Lin. Host gr. \. t. 2. Koen
nircasalý, mnoholetý wypauští hustý trs < stébla 2 —3'

wysoká, pímá, árkowaná, na liankáoh, hoejších lán-
cích a pošwjich husté p<ilá ; listy ploché, obak krátce

p)!*!!*^ po kraji šcrpiwaunkc
;
jazýek podlauhlý « latA

pímá, za kwétení odslálá : osa a wtwe její a wtwiky
odsiále pýité; klásky smáknuté, bélawé zelené, oby*
ejné ponacrwenalé , bezleské ; piewy delší pluch,

kopinaté, osti'é, hrotnaté, na zádech, nahoe po krajích

a po '2 žilách poboních pýité; osiiia knétu hoeního
wyniklá pod koncem, prohnutá, w piewách zawená. —
I\a lukách a palaucích až na Alpy wzstupujc, skoro
po celé Kwropé a Americe sewerné. Kwte \v kwélnu
až do srpna. "4-

.

Nkt**rí jej wyiliwalujfre co pew^bornau píci, seti poraiicjf,

jifií ale jej mají za tráwu «otwa pro owcc dobrati.

M. mlikij. II. mollis Lin. Host i^r. /, 3. Podobá se

pedešlému; koen má ale oddenck plaziwý; na wšecka
docela lysá, nejwýš maliko pýiiá ; osina kwétu sam*
ího kolcnalá, z klásku néjící. —' W lesech, kowi*
ilích. Kwie jako pedešlý.

Užitek nepatrný.

OWHÍH. ARntlKNATnERlM. Gl.AtTriAFeR.

Klásky na latS rozpostawcnéf 2kwété. Kwt dolení

.<;amí na zádech opatený osinau kolenatau. Kwt ho*

cní ohojaký, komolý nebo |)od koncem krátce osina*

tý. (]nélky žádoc ; blizny pérowité, nad dolejškem z

kwétu néjící.

O. wijwijšfnif. A. elatius Prcsl. A. avenaceum Deaur*

llolcus avenaceus Scop. Avena clatior Lin. Host 2. t- 40.

Owes francau/.ský, metlice ÍVancauzská. Franzoái.sches

Uaygras. Koen mrcasatý, mnoholetý ; stébel nékoiik, 2—
i' wysokých, pín)ých, oblých, árkowaných, lysých,

jednoduchých ; listy árkowitukopinaté, ostré, ploch,
obak šcr|)iwe : pošwy oblé, árkowané, nékdy šcrpi*

uaunké; jazýek krátký, tupý, brwitý ; lata pímá, za

kwétení rozenená, díw a po tom stažená, klasowitá;

klásky zelenawé bílé, 2kwété ; pIewy kopinalé. oslré,

hoení wiší, 3žilá, dolení I žila) pluchy stejné : wnéšná
na konci obyejné na dwé klaná, 7žilá. žíly prostedni
\v Ukinu prodíaužené, ježto z kvrtu si.míího wvniká nad
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zpodínau a jest dvvakrát jeho samého delší, kwlu obo-
jake'ho nejkratší pod koncem vvyniká. — (Na lukách, pa-
slwinách, w sadech po celé Ewrop. Kwte w orwnu
až do srpna. "4.

Proineiiiije se s hankami lysými ncho liufíalými, klásky osin
(Uauliých, krátkýdi anebo nejkratSícIi, a ohzwlášt haakumi 3— 2 n.j-
dolejšfmi Iilízowit ztlustlýini C/5 l>iiIf>osuni, HoIcuh bulljosiis II'í7/J).

Trúwa ta náleží k nejlepiším pením; Jáwáf pro swaii \vý?ku
pemnoho sena; protož s jinýii»i trawaini slaiiží k dlání úinysinvcii

luk.

Strovvka. Melica. Perlgras.

Klásky latné, složené z i— 2 kwtw obojakvch a

nkolika zakrnlých nijakých. Kwty obojaké dolcní 2

rznotwaré nebo jediný. Plewy 2. Pluchy 2, pak chru-.

stawé, komolé. Cnélky mírn dlauhéj blizny pi zpodi-

n néjící.

S(. chi/lávfi. M. nurans Lín, Host p\ 2. /. 10. Koen
plaziwý, mnoholetý; stébla autlá, pímá, dole smáknu-
línká, nahoe 3hraná, I— Vj-í wysoká ; lisiy árkowito-
kopinaté, zakoníte, ploché, nejdoleji na líci, a nejho-
eji na kýlu šerpiwé, nejdolejší pometawé, hoejší zpo-
nenáhla delší; lata stažená w hrozen jednoduchý, jed-

nostranný
;
pošvvy skoro dwojsené, hluboce árkowané,

šerpiwé; jazýek nejkratší, uatý; klásky wejite, wisuté,

3kwlé, zelené, ponachowlé ; plewy pístejne, wejite,

nadduté, ožilé ; kwty 2 dolení obojaké, hoení nijaký
;

pluchy chrustawé, dolení plew podobná, ostejší ale,

obyejn Tžilá, hoení menší, zelenawá, na ohybech nej-

autleji brwitá; kwt nijaký kyptowitý, ihowitý, o 2

pluchách chrustawých bláwých. -^ W hájích a na ped-
lesích po Ewrop. Tf

.

Pa&twa dobrá pro owce, kozy a zwe emenau.

Podadí ló.

KOSTRA IVO JFITÉ. FESTUGACEAE.

TESLICE. BniZA. ZiTTERGRAS.

Klásky latné, stopkaté, 3—mnohokwté. Plewy

2, kratší anebo zdélí nejbližší pluchy. Kwty dwojadé,
hust stechowité, komolé, 2pluché : plucha dolení wej-

itá, tupá, nafauklobichatá, dole ušatosrditá, Wajeník
lysý ; nlky krátké ; blizny pérowité, po stranách ze

kwtu jící. ,,, ^ . .
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7'. prosti-ahí. W. media IJn, Host gr. 2. /. 29. Tre-

sulka. Odíienck mnolioleiy, maliko plaziwý, mrcasat}'

;

sléblo ojedinlé, prime', 1— I'// wysoké, hladké, lysé

jako ostatni dilowé; listy árkouitokopinaté
,

ploché,

obak a po kraji ierpiwaunké
;

pošwy hladké ; jazVuek

pekrálký ualy ; lata píín)á, odslálá, ídká, wéiwí nio-

witýcli, wlwiek píelenkýcii, zprohybaných ; klásky sil-

né smáknuté, písrditowejité, S— Okweté, na ulwi-
kátil wisulé a nejslabším pohnutím se tesaucí ; plewy

pírownowážn odstálé. — INa lukách po celé I']\vro-

p a sewerné Americe. Kwete w erwnu a lipnu. '4-.

Trúwa ta ozdobná ráda jest widcna na lukách, dobrati pící

jsauc,

MlLlKA. ErAGROSTIS.

Klásky lalné, mnoluikwélé. Plewy 2, kratší nej-

blizí.iho kwlu, pndawé. Kwty wejité nebo kopinaté,

na zádech kýlatosmaknuté, po kraji bichaté. iMuchy

2 , wnešná padawá, hoeni s osau stálá. Wajeník lysý ;

nTky krátké ; blizny pérowitd, u dola kwtu njící.
Osika nerozpadawá na lánky.

AI, obícuii. t). poaeoides U(<mv. Poa Eragroslis Liiu

llosl fir. 2. /. G9. Koen jarní, mrcasatý wypaušlí mno-
ho stébel '/j— 1' wysokých anebo wyšších, wzstaupa-

wých, oblých, lysých ; lisiy árkon-ité, zakoniti, ploché,

po kraji serpiwé, dole obak rozlraušen chlupaté ; mí*

sto jazýku ada chlupiiw krátkých ; lata píímá, odstá-

lá ? osa jako wlwe ojedinU' nebo dwt)jatné /prohý-

baná, scrpiwá ; klásky kopinatoárkowilé, H—SOkwté
;

kwly tupé; pluchy doleni .H— ožile, se žilau jednau
])oboní silnau. — Na polích, pahrbcích wýslunných
w Kwrop prosledDi a jižné. Kwle w erwnu až do
srpna. O.

Fred kwMendn dúwá imslwii owríin ilosli ukrownau.

M. nbysmskd. K. abyssinira IJnk. Poa abys&inica

Ja((i. rar. 1. 17. Ted lirticc il. fd. frnii. h. /. 2 i. Koen
letní, mrcasatý; .stéblo 1 — 2' wysokt', kolenowit nad-
hnuté, položené a wetewnaté, píhranaié, ncjly»ejsi ; li-

sty nejdel&í, peauzké, lysé, na konci pl-íswinutO!>ídlowiié,

ostré, na rubu silné kýlalé; poswy lysé : jazýek krátký,

tupý, náryi>awý; lata stejná, za kwdtcní odstálaunká, pí-
má, potom nií : wí'lwí dlauhých, pípcslennýcli, t^lás-

kowiiých, zprohybaných, šcrpíwých; klásky 4— ;»kwtMé,

árkowitokopinaté, bledé zelené, nachowé nabhlé
; ple-

wy kopinaté, kýlalé, 3žilé, nejostreji>í, stojné dlauhé a
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kratší pluch, lysé; kwty kopinaié i plucliy doleni liin-

kowité, kvialé, 3žiló. — W Abysinii. 0.
Tamtéž se i seje a semeno její |)olel)iije jako jiné oMlí na

mauku,

Lipnice. Poa. Rispengras,

Klásky latné, stopkaté, 2— mnohokwelé. Piewy 2,

kratší nejbližší plucby. Kwéty wejité nebo podluhowa-

té, na hbetu kýlowii smáknuté, se lánkem suvm, n;i

njž osika se rozsýpá, padawe
;
pluchv '-, koujolé.

L. lani, P. pralensis Lin. Hosf ^r. 2. (. 01. Od-
denek mnoholetý, plaziwý, mnoho wýbžkúw wypauši-
jící; stébla pímá, (i"—4' wysoká i s nejboíejšínii po-

šwanii oblá a docela lysá; listy stébelní na líci a kraji

šerpiwaunkó, na rubu lysé; jazýek krátký, uatý; lata

rozkladitá ; klásky wejité, 3— 4k\v6té; kwty na zádech

a krajích husle pýrilé, oddefené, dlauhau winau spo-

jené; plucha doleni prívvyslálá, ožilá. — INa lukách, pa-

stwinách, tráwnících, podlé cest, na mezích, až na Al-

py po celé Ewrop a Asii a Americe seuerných. Kfvve-

te vv kwtnu a erwnu. '4-,

Mnoho odrodkii co do welikosti wšecli díliiw ; co do barwy jest

stkwele zelená nebo siwá. Hlawoejsf odrodky jsau /? širolhtú (la-

tifolia Weihe) ; listy koíenowé kratší a širší, ploché a jako Obtatuí

díly siwé; y úzkolistn (angustifolia Koch. P. angustifolia Lin. Ijcers.

f, 6. /. 3.); listy korenowé násobené nebo swiniitoJltinowilé. Na

nifstecli liubenýcli sucliýcii.

L. obecná. P. trivialis Ln. Host gr. 2. /• 62. Koen
mnoholetý, mrcasatý, bez wýbéžkw; stébla J— 3 wy-

soká, pímá nebo wzstaupawá; listy obak a po kraji

šerpiwé
;

jazýky lioeních pošew welmi prodloužené,

ostré 5 lata rozestená ; klásky wejiié, obyejné 3kwé-

té ; kwty lysé, toliko nejdoleji slab chlupaté; plucli.v

doleni wvniivle ožilé. — L\a lukách a pažitech wlhkých

jako pedešlá rozšíená. Ku te vv erwnu a lipnu. "H-.

Tyto dwoje rody náležejí k nejobecnjším nasinskin tra\v/iin

a k nejoblíbenjší píci dobytka. Netoliko rostau samy t-d sebe na

lukádi, anobrž i s jin_vmi wyséwají se na lanky strojené.

L. jará. P. annua Lin. Host p: '2. (. Cí. Koen
jarý, mrcasatý, bez wýbžkúw; stébla Vz— l' wysoká,

dole wtewnatá, úkosn wzstupující , smáknutá, dole

nkdy koenující; jazýky nejhoejší podlauhlé ; lála

píjenostranná, rozewená : wtwí lysých, ojedinlých

nebo dwojalných, pak sehnutých ; klásky podlauhloob-

wejité, 3— 7žilé, na koci píblanowité. — ^a místech

obdlaných a nezdlanýcli, podlé cest, domiaw na uli-



ich, wsude po Kwrop. Kwelc po celý rok, leda by

wiccko n>r;»zeni kelilo. 0.
Proiiii-íiuje se kláskaini peestými. P. siipioa Schrad. Host S.

I. 47.

Dáwú dobí seno, bywSi naseta.

OUEMKA, GlYCERIA, SSHGRAS.

Klásky mnoliokwélé, lalné. PIewy 2, uaté, po
kraji bl.inowité, kratií nejbližší pluchy. Plucha dolení

na zádech /.oblena, u wnit nabicbatélá, na konci tupá.

Ostatní jako u lipnicc.

O. zteuiUi. G. spectabilis Mcrt. et Koch. Poa acjua-

lica Lin. Host gr. 2. t. GO. Oddenek mnoholetý, plazi

-

wý ; stébel wíce, 4— (i' wysokých a wyšiích, pímých,
piismaknutých, lysých; listy árkowilokopinalé, /.akon-

ilé, rowné, kýlaté, tuhé, po kraji a nahoe na kýlu

šerpiwé, na odnožích skoro zwýší stébla { poswy pí-
smaknuté, lysé; jazýek krátký, tupý; lata ozdobná,
stejná, pímá, ncjwétcwnatjší ; klásky árkowité, oblaun*

ké, pak smáknuté, z kwtw 5— 9 prostých, stáím
wzdálených, zelenawých, hncdé a nachofvle nabohlých

;

|)lewv nestejní?, tupaunké, blánowit, lesklé, Ižiltíj plu-

cha dolení podliiul)lowejitá, tupá, o 7 tlustých wyslá-
wajícich žilách, wnitní podobná, užší ale, na konci na
dvvé klaná nebo wvkrojená. — \Ve wodách stojatých

n podlé jejich behw po Kvvrop. Kwtc w lipnu a

srpnu. '4-.

Z lulúih do)>rá píce; stará na du?íky.

O* zblochan. G. íluitans II. lírown, Kesluca íluitans

I.in. Host ^r. 2. t, 11. Zblochan. Oddenek plaziwý ;

stébla rozdíln dtauhá, úkosn wzstaupawá, z doleních
lianck kocriujíci a wStewnatá, oblosmaknutá, lysá, a2

i)od latu pošewnatá ; listy árkowité, ostré, kýlaté, po
kraji a nahoe po kýlu šcrpiwt^ dolení plawající, hoVc-
ni pímé; pošwy písmnéknulé, pílysé, árkowané ; ja-

/.\dek néjící, nejtenší, ostrý; lata jednostranná, pímaun*
ká : wélwo díwe pitlaené, pak rozewcné a konen
wíce méné odstálé; kl/isky L wélwikám pitlaené, úr-
liowité, oblaunké, tupé, zcienawé, kwétaucí smáknuté;
kwéiÚM 1— ll.prostýrh, pak odlehlých; plcwy nestejn
weiiié, blanovvité, tupé, Ižilé; plucha dolení ftodian-
lilowejilá, tupá, na konci blanowilá, tlusté "žila. — W
l>rik»)pech, potocích p<»ucnáhlých, po l-lwropé. Kute
• )d jira až do podzimku. "^

.
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Doban dáwá pící. W Polsku a Slezsku ohzwlásl Ji sejf pro
zrno, jež nazýwají mnnu nebo wrnbi proso^ a jako rosiku pote-
bují. Když zrno uzrálo, sekají tráwu pod wodau, nechají usclinauti,

naež semeno we stupácli opicltají.

O. metlícowá. G. aqualica Presl, Aira aquatica LíVi.

Host. gr. 2. t. 41. Oddenek plaziwý ; stéblo dole koe-
nuje a na wtwe se rozdluje, úkosn wzslupuje, zwýií
1', oblaunké, lysé; listy árkowitokopinalé , tupaunké,
ploché, lysé, po kraji šerpiwaunké : pošwy písmaknu-
té, bwné, lysé

;
jazýek ostraunkýj lata pímá, stejná,

pak rozestená; klásky árkowité , obyejn 2kwté :

kwty podluhowaté, tupé, delší plew tupých, na konci
zejkowaných, jichž dolení menší, l/.ilú, hoení wtší, 3ži-

lá ; plucha dolení o 3 wysedlých žilách. — We wodácli
stojatých, též na písku owlažowaném po Ewrop. Kw««
le w erwnu a lipnu. "^

.

Poskytuje dobré a sladké seno.

Bezkolenec. Molixia, Steifhalm.

Klásky latné, 3—ikwté. Piewy 2, kratší kwtu
nejbližšího. Pluchy 2: dolení z dolejška u wnit bicha-
tého homolowitá, na zádech polowálcowilá , ostrá, ko-

molá. Ostatní jako u lipnice.

B. modrý. M. caerulea Moench. Melica caerulea Lin*

Koen mnoholetý, složený z mrcasuw wíjawých, tu-

hých; stébla I'/?— 2' wysoká, pímá, tuhá, toliko nejdo-

leji hankau jedinau, poidku dwma opatená, oblá, ly-

sá ; listy árkowité, žlabowité, pak ploštjší, tuhaunké, za-

koníte, nejdoleji na líci na rubu nejwýš po kýlu šerpi-

wé, nad samau pošwau opak wausaté; pošwa oblá, lysá,

krátká, peídko 2, takže nejwtší díl stébla nahý ;
jazý-

ek nahrazený adau nejkratších chlupw; lata wíce mé-
n stažená, ídko odstálá, stejná, pímá, Gpalená ; klá-

sky pímé, podlauhlowálcowiié, zelen a nachow nebo
zelen, fialow a nachow peesté, ped kwtením oblé,

za kwtení smáknuté kwty odstálými ; pIewy weji-
tokopinaté, tupé, 3žilé. — Na bahnech, pastwinách a

lukách mokrých, bainách. Kwte w lipnu a srpnu. T^-.

Stébla bezuzlá hlawne potebují k istení trysek ili céwek
dyinkowýdi. Tu a onde dlají z nich trwanliwé klubauky a jiné

pleteniny.

íZNAKA. DaCTYLIS. KnaULGRAS.

Klásky latné, klubenat shlauené, krátkými wt-
wikami podepené, 2—Ikwté. Plewy 2. Kwty kýla-
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tosmaknulé, neslejnoslranné, na konci ke stran wnít-
ni ohnuté, na konci celém nebo wykrojeném krátce

osinalé.

H» obecnd. D. glomcrata Lin. Schreb* gr. 1. /. 8, /.

2. Host gr. 2. /. 1)4. Klubnka uzlitá. Koen tlustý,

twrdý, mrcasaty, irsnatý, bez wybežkw; stéblo JV/j

—

'i!

wysoké, prín)é, lysé, príobié ; listy tuhé, árkowité, za-

koníte, ncjšerpiwéjší ; pošwy smáknuté, šerpiwé; jazý-

ek prodiaužený
, pak ro/.liepený ; lata jednostranná,

pímá, za kwtení rozewrená, jindy stažená ; osa a její

díly šerpiwé, po hranách brwii*; ; klásky shlauené, ser-

piwé, S— ikwté, zelené nebo nachovvéle nabhlé; ple-

wy klásku menší, kopinaté, zakoníte, smáknuté, wétší

ožilá, na kýlu brwitá, na jedné stran naddutá a širší,

na druhé užší a rowná
;

plcwa dolení nejužší, stejno-

stranná, Ižilá; pluchy dolení kopinaté, zakoníte, ožilé,

jako plcwa hoení nestejnoslranné. — Na lukách a pa-
lauzích w Ewrop celé. Kwle w erwnu a lipnu. "H-.

Jest odroilek celý siwV. Dáwá píci twrdati a ^ipatnaii. i'»i

oaírawSe se jí dontáwají pro Serpiwost jejíliu listí dáwení.

Pohánka. Cynosurus. KAMMtíRAS,

Klásky na lat klasowilé , 4— ókwété, podepené
plcwamí mnohými, stídawými, dwojíadými. Ostatní ja-

ko u kostawy.
P. hicbenatd. C cristatus Lin. Schrcb. gr. 1. /, 8. /.

i. Host 2. /. 96. Koen mrcasalý, mnoholetý, trsnatý

;

stébla I — IV2' wysoká nebo wyšší, pímá, jednoduchá,
tenká, oblá, nejlysejší, nahoe nahá; listy auzké, árko-
wité, zakoníte, diive kylaté, pak ploché, na líci dole a

I'
'
"

' ' '

'

'
"

•.'
-

ji

týt
. , - . ,

smáknuté, pak dwojadé
; plewy ^,^. „

kopinaté, zakonité, komolé, Ižilé; plewy wlastní kwétu
menší, jako obalující

ý pluchy dolení zelené, wojiioko-
l>ínaté, zakonité nebo w nejkratší osinu zakonené, na
/ádeeli nadduté, serniwé, nepatrn ožilé. — Na suchýcli

a wlhkýcb paslwioách a lukách, w sadech po l-lwrop.

Kwic \s erwnu a lípnu. '4-.

Na •iicliýcii MiístecU slaiiží owciiii puntwau.

KOflTRAWA. FK8TI'CA. jSCHWINGBL.

Klásky laloé nebo hroznené, mnobokwctc. Kne-
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ty kopinalé nebo kopinatošídlovvilé, na zádech zoblcn^,

»e žilau wysláwající nebo bez ní. Ostatní jako u lipnice.

K. owi. F. ovina hin. Koen mrcasalý, mnoholetý,
irsnaiý; stébla ''2— 1' wysoká nebo wyšší piiná, tenká,
nalioe clyrhraná, lysá nebo jako osa i její díly šerpi-
wá ; listy násobené, wlasowité, tuhé, jakož i pošwv Ivsé

wíoe niéne serpivvé; pošwv písmaknuté ; jazýek prí-

dwojuchý ; lata malá, pímá nebo jednostranná, chudo-
kwtá, za kwtení odstúlá ; klásky drobné, podlaiihlé,

smakoulé, zelené nebo ponachovvlé, 4— kwié; kwty
kopinalé; piewy kopinaté, ostraunké, nestejné: dolení

menší, Ižilá, hoení 3žilá; plucha hoení zakonóitá, ko-

molá nebo opatená osinau delší nebo kratší, nejwýš
co polowina pluchy dlauhau, nepatrn Sžilá ; pluclia

hoení podlaublokopinatá, na konci 2zubá. — INa lu-

kách bubených, pastwinách, až na nejwyšší Alpy. Kwte
w kwí'tnu a ervvnu. "4-.

i\ín()Iio má odrodkaw; nejznainenitejlí jsaii tyto: «) ohcmn^
vulgaris Kor/í. F. tenuifolia Schrnd. Listy zelené nebo nasiwClé, nei-

tenší, šerpiwaunké nebo šerpiwé; klásky menší, krátce osinaté. fi)

fivfdminká., dtiriuscula Kuch. F. diiriuscula TJn. Hust 2. /. 8S. F.
stricta Host ()r. s. t. 86. F. Iiirsiita Host ;/r. 3. t. 6l. J. diira Host

!fr. 2. t. 87. F. ovina Schrad. VVysšf ; klásky wtsí ; listy zelené
nebo nasiwlé, tenší nebo tlustší, ttilié n«bo podkiwené. y) síujií,

glaiíca Koch. F. glauca Schrnd. F. pallens Host 3. . 38. Listy siwé.
Wšiícky ty odrodky slautt wýbornau pastwaii owcím.

h\ luní. F. pratensis Hnds. F. elatior Lin. Schreb.

gr. I, t. 2. Host gr. 2. t. 79. Mrwka, koslawa. Odde-
nek krátký, krátce mrcasatý nebo skoro plaziwý ; stébla

pímá nebo kolenowit wzstaupawá, 2—3' wysoká, lysá,

jako ostatní díiowé ; listy ploché, dolení hladkd, hoení
obak a po krajích šerpiwé, na ústí po obojí stran opa-

tené .auškem šídowitým , asto srpowlt prohnutým ;

jazýek pekráiký ; lata bwná, jednostranná, pímá ne-
l)o nici, za kwtení odstálá, jindá stažená : wtwí šerpi-

wých, socliatýcb, jichž jedna krátká, o I—2 kláscích,

druhá hroznatá, o 3

—

h kláscích; klásky árkowité, 5—

'

lOkwlé, zelené, nkdy fialow peesté; plewy kopinaté,

ostré nebo tupaunké
;
plucha dolení wcjitokopinatá, ó-

iilá, na konci zaubkowaná a pod ním hrotitá nebo ko-

molá ; wajeoník lysý. — ÍNa lukách, pažitech, podlé po-
lokw, píkopw, po celé skoro Evvrop a sewerné
Americe. Kwte w erwnu a lipnu Tf.

Picni tráwa wýborná a welmi wydajná; s jinými trawami smí-

Sená slaiižt k zakládání úmyslnýcU luk.

K. wywyhnd. F. elatior ^/wVA. F. arundinacea 5'f/</Y7í.



Bromus litlorpus iniliL Host í.t. 2. t. 8. Podobá se

predšlt? ; slóhla její wyšší (3— 6)» lata roxkladitá, na-

chýlená: wélwi šerpiwých , dwojéatných , wtwikowa-
ných, nesaucích ó-^lO kláskw, jenž wejitokopinaté,
4—ókwlé 5 pluchy dolení pod koncem hrotité nebo
komolé. — Na lukách w rozždí, na bezích po celé

I vvropé, Kwte w erwnu a lipnu. '4-.

Jsaiic tužší a twrdšt nedáwá tak dobrau pfci jako pedešlá,
lílawnc se iiudí na mokré lauky w nížinách,

Mrwka. Brachipodium, Zwenkb.

VVseoko jako u koslawy ; pluclia ale hoení po
kraji šltinkanii luh)'mi hrebenatobrwilá.

M. prapo til (i, \\. pinriatiini Bcntiv. FesUica pinnata

Mueiich. IJromus pinnatus Liii, Host <:r. I. t. 22. Kryto-
prašnik. Celá nu žluté zelená; oddenck plaziwý > stébla

trsnatá, 1'/?' wysoká nebo wyšší, wzlyená, oblá, jedno-
duchá, lysá ; listy tuhaunké, árkowité nebo árkowíto-
kopinató, /akonité, plocht?, šerpiwé, wíce niéné pýiié ;

pošwy oblé, chlupy krátkými, sehnutými huaté nebo
lysé; jazýek sotwa néjící, tupý, brwitý ; hrozen klaso-

wiiý, 1— '/z" dlauhý, pímý nebo maliko nachýlený,
dwojadý ; klásky mnohoíslé, árkowité, ptoblé, pak
maliko smáknuté, 7— llkwéié, pyilé; piewy kopinatd,
(isiré, menší 3iilá, wfitší Tiilá

;
pluchy wnšné proti

konci ožilé, ukoncn<! osinau obyejné jich kratší, wni-
irií sotwa kratší, uaté, asto wykrojené. — Na lukách,
|)i)(llú plotw, na auwratech Kwropy prostcdaí. Kwélo
w erwou a lipnu. '^,

SwRREP. Bromus. Trespb.

Klásky mnohokwété. Piewy 2, nejbližšího kwétu
kratší. Kwóly o 2 plunliách : plucha dolení pod koncem
<>>>inatá osinau rnwnau nebo podhnutau. VVajcník na
konci chlu[)atý, z pední strany nad prostedkem wvpau.
iléjící nélky krátké ; blizny pérowiié, proti dolejšku
kwélúw néjící.

.V. litru/. IJ. sccalinus L/n. Hosl pr. \.t. 12. Swcep,
tiweep, swéepec, šweepec, stokiasa. Kofen mrcasaty,
letní; stébla 2—3 wysoká, pímá, oblá, ly»á, na han>
kách wíce mén pýilá ; listy árkowité nebo kopinalo-
árkowité, zakoníte, odslálé, ploché, dole a obak po
žilách ubzwlášt šerpiwé , wice méné brwit(<

,
po líci

chlupaiui polraušcoé; pošwy oblé, ly»é ; jazýek tupý,
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pak uáelnatý; lata 3— 4, ídko G" dlauliá, odslúlá, za

kwtení obyejn pímá, pak na konci nachýlená, klá-

sky podlauhlowejcilé, ídko wejilokopinaté, díne oblaun-
ké, pak smáknuté, 7—:l3kwté , kwtw oddlených,
obdálnaunkydí ; piewy podlauhlowejcilé, ostré, po kra-

ji blanowité : hoení 7žilá, wtší neili dolení óiilá
;
plu-

cha dolení eliptiná, tupá, po kraji blanowitá, na hbetu
zoblená, lysá, 1 — , ídko 9žilá, pod koncem na dwé
klaným opatená osinau zprohybanau, obyejn kratší

;

wnitní zdélí wnšné, užší ale, celá nebo 'izubá ; obilka

s pluchama srostlá. — Na polích a rolích po celé

Ewrop. Kwte w erwnu a lipnu. 0«
Obtížná to inanina w ohilr, obzwlást w žíte, jíž cliléb lior-

kne, aukoli neškodí. Powíilají, že zrno její kuata moí. Koíuiiii

ale dáwá dobrán píci. Jindá panowala powra, že totiž obilí na
špatné, wápenné pude promeruije se we swerep.

S. méhkij. B. moUis hin. Schrcb. gr, 1. í. C. y. 1.

Host gr. 1, t. 19. Koen mrcasatý, ozimý; stéblo 2'

wysoké nebo wyšší, pímé, nahoe obyejn jakož i na
bankách též wíce mén pýité; listy cárkowité, zakoní-
te, ploché, dole šerpiwaunké, obak pýité, jakož i po-

šwy oblé a jazýek krátký, tupý, pak ušelnatý; lata 1—
3" dlauhá, pímá, stažená, za kwtení odslálá nebo ro-

zewená, plodonosná obyejn nií; osa, její wtwe a

klásky pýité ; klásky podlauhlowejité, ostré, písma-
knuté, siw zelené, o — lOkwté, stechowité, plodonosné
krajem! stechowité se kryjící; plewy ostraunké, blano-

witoobraubené, sotwa kýlaté, nestejné : wtší wejitoko-
pinatá, Tžilá, menší užší, ostejší, Šžilá

;
plucha wnšná

clíptinokopinatá, tupá, blanowit obraubená, na zádech
zoblelá, "žila, pod koncem na dwé klaným opatená
osinau rownaunkau 5 wnitní menší, na konci na dwé
klaná. — JNa lukách, pastwinách, na zdech, podlé cest

po Ewrop. 14-.

Dobrá pastwa pro owce. Též upewíiuje hoiuok Ci wátý písek.

S. polní. B. arvensis Lm. Hosl gr 1. t. li. Koen
mrcasatý, letní; stébla ojedinlá nebo trsnatá , 2—3'

wysoká, pímá, oblá, po hankúch lysá nebo pýitá ; listy

cárkowité, chlupy roztraušenýini huaté, obzwlást dole

šcrpiwé ; pošwy oblé, wíce mén pýité; jazýek krátký,

tupý; lata V2' dlauhá, mnohokwtá, za kwtení pímá,
nerozkwtlá a odkwtlá na konci nachýlená : wtwí pro-
dlaužených, tenkých, zprohybaných, šerpiwých, jedno-
duchých anebo wtewnatých, proti konci píztlustlých

;

klásky kopinalé, ostré, smáknuté, nkdy nepatrn pý-
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íilé, leskle, zclcnawé, 9— líkwtt?, slechowiié ; plewy

oslri-S smáknuté, po žilách šerpívvé : wtsí eliptinoko-
pinatá, óžilú, ineriM kopinatá, 3žilá

;
plucha wnšná bia-

nowit obraubenú, na zádech zoblclá, 7žilá, pod kon-
cem na dwé klaným opatená osinau bu ro plucha
dlauhau nebo trochu dclií, rownau ; wnilrní menši pi-
dwojzubú. — Na polích, rolich peobecný po Ewrop.
Kwte w cerwnu a lípnu. O.

inunina w rolícli obtížoá ; dáwú ale dobrau píci a mže se
wysíwati na lanky.

CeUOLA. ARUXDINARIA. STnAUCIISCUILF.

Klásky latné, 5—7kwlé. Plewy 2, nestejné. KwCty
nožinalé. Pluchy 2 : dolejší nejostejší, na dué zuba-
toklaná. Okwtí o 3 lupenech kopinatycli, celých, ly-

sých. VVajeúníU ostrý. Cnlka 3dílná ; blizny 3, pérowité.

C lirnhosfvunnn. A. macrosperma Michx. am. I. p.
1\. Mief;ia macrosperma Pcrs. LudoKia macrosperma
ff^illd. Stéblo stromowatélé nebo podkowatélé, zwýší
banibosu, hladké, lysé; listy pidwojradé, stejnobarwé,
árkoivitokopinalé, obak zelené, hladaunké; Jata kone-
ná, pVíhroznowitá, welmi složená, pVímá. — VV Karolín
a we I-loridé podlé iMisisipi eky.

Rod pro welikost aeiaeaa ode wSedi rozdílný*.

Damboíi. Bambusa. Bamrusroiir.

Klásky mnohokwtp, chomáené a latné, dole po-
dcpíeoé listeny plewowiiými ; kwéty dolení obojaké, lio-

cní samí, nižádný, osínatý. Okwtt 3lupcnné. Tyinek
';. Cnélka 1 dl.iuliá, o bliznách 2— 3 niowitých, pé-
Kjwiiýcli. Obilky holé*

fí. rákosowili). \\. arundinacca Udz, Hatnbusa arun-
dinacea Wdld. liorb. /. 79. Arundo Bambos Li. (dílem)

Arundarbor vasaria s. Bula Jáva. Jtump/i. Z jednoho
ko*cnc wychází 10—100 stébel 10—20' wysokých, dole
í — r»" w prmru tlustých, dutých, dewnatých, mnohý-
mi bukami petržených, z nichžto wynikají po swazcích

(
-—3) wtwe wclmi rozdlené na wtwiky ; trny dwoj-

( atné nebo trojatné na bankách wtwowých nestejné, s

i<ídním delším, silným, ostrým, píschnutým, nkdy žádné
;

listy dwojstrann rozposlawanc*. na nejmladších wtwícli
ptiblížcné, krátce í-apikaté, široce kopinaté, '/»— l'dlau-
1'^', 'i — l'/t" široké, autlc zakoníte, lysé a hladké, po
kraji šcrpiwé, siwé

;
poswy pplsoniic', na ústi obak s
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nkolika chlupy krátkými ; lata wclíkánská z wélwí tu-

hých, rozewrených, na nichž khísky obyejné trojalné,

sedavvé, na dw ady rozpostawené, tuhé, árkowitoko-
pinalé, V?— I" dlauhé; Hsteny, jenž je podporují, weji-
té, tupé, krátce hrotité, nahoe n)nohožilé, a tu po kraji

hrwité ; obiíky weUkostí a twareni podobají se owsu.

—

W Indii wýchodní celé lesy dlá.
B. obecni). B. vulgaris 1P''fndl colL 2. t. 47.' B. a-

rundinacea Ait. [excl, sípi. Roxtí). Arundo Banibos Lm.
(dilem). Sázený wypauští z koena mnoho stébel pí-
mých, bezbraných, 2^)— 30' wysokých, co rameno dt-
ské tlustých, mnohými bankami petržených, oblých;
díwe jsau jednoduchá a zcela pikrytá pošwami zele-

nými, pl-itlaen nahndle srstnatýrai ; když pošwy opad-
nau, wyrostají z hanek stídaw wtwe mnohé, polope-
slenné, odslálé nebo sehnuté, V2— "*' dlauhé, jednoduché
nebo rozdlené, kwtonosné; listv na koncech wtwo-
wých (4— 10) dwojadé, odstálé, árkowitokoplnaté ne-

bo kopinaté, na líci a kraji šerpiwé; pošwy mnohem
delší lánkw wétwowých, dole oblé, trubkowitoswinuté,

nahoe zlehka smáknuté, uaté, díwe mrtnaté chlupy

wíce mén hojnými, pak olysající; jazýek blanowitý,

krátký, kožowitý, uatý, králce brwitý; kwtenstwí weimi
promnliwé: hned jest lata koenowá, bezlistá, 2— i'

dlauhá, klaubnatá, na každém klaubu nesaucí peslen z

kláskw smslnaných, nebo jest stwol kocnowý, I— 1'

wysoký, na jehož klaubech klásky nejmnožší polopo-
slenowit strbaulené, nebo klasy wynikají z nejdolejších

hanek nebo na konci wtwí, složené z kláskiiw pe-
mnohých, peslenných ; klásky kopinaté, 4— I2kwté,
dole podepené nkolika šupinami ili listeny perga-

menowými nebo pnpírowitými, wejitými, tupými, s hro-

tem poddutými, kýlatými, žilnatými
;
plewa jediná, wej-

itá, ostrá, hrotitá, sotwa kýlatá, po kraji od prostedka
až na konec drobn brwitá, wné lysá, u wnit pod
koncem pitlaené chlupatá; pluchy wnšné podlauhlo-

wejité, špidlatozakonité, bezkýlé, 13— í7žilé, papíro-

wité, wnitní málo kratší, blanowité, blané) 2kýlé. —
W obojí Indii.

B. trnatý. B. spinosa Roxb. Uy Rhced. 1. t. 1tí. A-

rundarbor Rumph 4. p, 14. Arundo Bambos Lin. in.

Burm. incl. 47. Bheru Bangsa. Stéblo ztepilé, tuhé, pí-
mé, na bankách ozbrojené trny silnými dwojatnými
nebo trojatnými; wtwe nejkratší dwojadé; pošwy
mrtnaté, pes list prodlaužené, na ústí brwité ; listy na



líci lined nalu'*, hned serpiwé chlupy ídkými, pitlac*
nými, narubu nahé; lata konená, béwná z wlwí odwi-

slych, klaubnalvch, jednoduchýdí j klásky na klauboch

shlaucné, kopinaié, slrechowilé : kwely dolení nijaké, s

pluchau wniloí tnalikau, hoení samí pluch 2 weji*
tjích, wušné píeweliké, wnitní tenké, po krajích ochli-

pné a na oljybech brvviié. — W lesech Indie jižné

;

též se sází, akoli poVídku.

fí. polní. li. agrestis Poir. Arundo agrcstis Lonr.

Arundarbor spinosa s. bulu buduri, Icba tcba Riwtph i.

/. 3. Slél>lo díewriaié, nejtwrdší, príoblé, wíjawé, na 30'

wysoké , zllautlí ramena; banky wystáwající ; lánky
krátké, u wnit nchrub prázdné, astí) docela hutné;
wétwc stídawi', mnohoíslné, dolení hustší, oblaukowiié,

/muiené ; trny ncjmnoiší tlusté, roztraušene, kriwé
;

listy árkowitokopinaté, malé, lysé, árkowané, roztrau-

scné; apíky dlauhanke, tenké; lata pímá, konená,
nesaucí klasy krátké; klásky ikueté; pru.šníkvv (i ncj-

dcliich, písedaaých ; blizny 'i na nlco; obilka po-

dluhowalá. — ^'a wršich a na místech suchoparných,
opustlych, po celé Koioiné.

Co ncjiiinožSÍ rody tolio ilu mají skrownaii w^Sku, ewní
liaiiit>08uwé iiuštawau obroiímaii s palinaini. Jtii^nfiii ncjwfre podotia*

)( se DaSinskéiiiii rákosu, akoli jej dalfko w^skaii presaliiijí. (Jžili-k

jt-jicli a iiiiciiuwiii; liaiiil>osu rákosuwittílio znaiiienitý. Z jeho stéliel

lítawí relé domy; zoiiliJNaii slaiipy, (rámy. steny, stropy, stícrliy, \ví
doAkami kryif. Dr-hjf z nich také korái)ky, mosty, stžn, rálina,

aki-íou, koflíky, korlieiv, wdra a nesfislnú množství náadí domá>
< ílio a rolnickélio. Otiíiraziijí jimi pote, zahrady, anoltr^ i wesni
1 *r, k femuž oliZMláMtt: rody trnaté se dolie iiodf. Z mlad)li pu.
/ iiiškii na kaši rozmjunycli dlají ífianú |ietenký papír. Domy
/ nirii wysíawen tioríce l>aurli:ijí, jakoby stíleli z riifnic, protože
SN zdnrii w sléldúríi zawenj se ro7prostranuie a je ro/trliiije.

•Slélila uá tenké prameny ro7.Stípaná slaiiži k pletení n:i mí-
lo sítin a rákosn rozdílného oúCioí, jako jsau klobaiiky, skínky a

}iné ozdobné wri.
W dolcncli fMincic\\ nachází se wodn íistá, dobrá k pití. W

(lolenírii liunkárh sráží se obzwláSíni hmota, iuhnUr .i inhaívr na
/waná, bílá, siirhá, asi $kroliit podobná, z kyseliny kemíkové a
iM-mnoliébo k>.«lifiiíka draslí^itébo složená.

Mladistwc p.ixauHky zwJSÍ 1' zadláwají a jsau nejhbwnrjií
istka proslulého konfektu nthnrem íili ntninrcm naz-waného. jímž

• iif k jídln se w/bnzit|e, kterSž i do Kwropy se zuwáží, I'a/.'iti7LT

Iv dílem jfilf jako kapustu. Semeno jedí jako r5ii.

\V lékostwí potebují koen, kúru, listy a broaky. I > >

< i' .i/.fr k podobném koocfiiu uiíwají.

liÍ7.A, BRBflnA.

Klásky 3 — 4 — mnohokweté, dwojradé. Plewy
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dolení prázdné nebo samí kwt zastírající. Phicliy 2,

nestejné : dolení ili zpodní plenám pepodobná. Tyi-
nek 6. Cnlka jediná ; blizny 3, huaté. Obilka obklí-

ená dužninau, nejwétší, wejcouitá, zakonila.
B. obecná. B. baccifera Kiintli Bambusa baccifera

Roxb. t. 243. Stéblo na óO— 60' wysoke', dole w obwodu
12 — 13", pímé, na konci toliko wtewnaté ; listy slída-
wé, dwojadé, prísedawé, dole poswiwé, wejitokopinaté,
obak lysé, na rubu žilnaté, 6— 12" dlaulié, 2— i" širo-

ké; pošwy huaté, na ústí wausaté frausy dlauhými,
niowitými ; klasy smáknuté, mnohé, na koncech wtwí
nebo stébel dlauhé, útlé, klaubnatowtewnaté: klaub
každý s pošwau swé délky; klásky 3— 4— wícekwété

;

piewy dolení bu prázdné, bud' kvvét samí zastírající

;

pluchy 2, nestejné, ztenené, ostré, lysé, stálé ; tyinky
zdélí pestíka ; wajeník wejcowitý ; nlka 1 o 3 bliz-

nách niowitých, winatých; obilka weliká, twrdá, duž-
natá, homolowitá, lysá, kiiw zakonitá ; semeno ojedi-

nlé, široké, wejité. — Na wýsuchách písitých Indie

wýchodní.
Jako pedešlé se potebuje. Též poskytuje uinoho tabažíru.

Podadí 16.

JEMENOJFITÉ. HORDEACEAE.

PŠENICE. ThITICUM. WeIZEN.

Klásky ojedinlé, we wýezcích osovrych sedawé, s

osau rownobžné, 3— 4kwelé. Plewy 2, široce lunko-
wiié, pístejné , stíné , zubaté a šlliaaii ukonené.
Pluchy wejité nebo podlauhlé.

P. obecná. T. vulgare Lin. Koen mrcasatý ; stébla

pímá, 3—i' wysoká ; listy ploché, na rubu hladké, na
líci šerpiwaunké, siwé; klas 4 boný, hust stechowitý

;

osa tuhá; klásky obyejn 4kwté, nejastji po stra-

nách pesiln smáknuté, takže kwty na obojí ade
patrn konci swými se rozstupují ;

plewy na pední
stran bichaté, wejité, úkosn uíznuté, hrotité, pod
koncem smáknuté, na zádech zoblené a opatené ži-

lau kýlowau málo wynikající ; obilka nahá. — Wias
její jakož i ostatních neznámá, nepochybn prostední
wýchodní Asie, odkud pes Lewant k nám piila. O.Ó-

HlawnE rozeznáwají se dwoje odrodky; «) osííhíÍ, T. Iiyber-

nutn Lm. Host tjr, 3. t, S6. f. s. Koen oziuiý, pluchy skoro komolé
;
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p) jará.) T. aetiviiin 7-fiH. Hosf <}r, 8. /. 26. f. i—7. Mefzy. t. l. 2.

Klasy její jsaii delší nel>o kratSi, hiis(5í nho íídíí, lysé nebo p>ri-

té, klásky uzrálé hlawé, nalinCdlé uebo cerwenawé, plachy osiiiaté,

kostniilkn, pScuice uaiisnlá.

Obilí to od nejdáwDjŠícIi Casfiw se seje, jelikož je už staí
Kgypfané znali ; nyní po wSech zem dílecli jest rozšíeno a rozSf-

enijsí nežli ostatní obijf. Pšenice, jak známo, poskytuje nejb-
lejší mauku, z níž rozdílné pe^iwo se sliotowuje ; dlají z ní též

škrob; pak na slad obráct-nú slauží na piwo a koalku. Z nezra-
Ijcli zrn strojí welmi flmtné polcwky. Sláinu potebují netoliko k rol-

nictwí, anobrž i w emeslecii n. p. na klobauky slamné. jMauka,
chléb z ní npeCený, škrob, otruby a d. též w lékastwí mají swftj

užitek.

P. oduiald. T. turgidum l/m. Host gr, 3. /. 28.

Mftzg. /. 3- Pšenice anglická. Podobá se pedešlé ; klas

4l)raný, hu.st slrecliowitý, obyejn llust.ší ; osa tiiliá
;

klásky obyejné 4kwlé; piewy bíicliaté, wejilé, ikos-

n uíznuté, hrotité, opatené na kýlu žilau silnau, sko-
ro kidlowil wysláwající ; obilky prosté; pluchy wnešné
osinaté osinami obyejn dlaub>ini, nkdy pckrálky tni.

Klásky její jsau jako pedešlé rznobarewné, lysé nebo p5i-
té. Nejznainenilrjsí odrodek jest pionicc sloZctiii, nrnh.iká, ormlka,

T. compositum Ijin. jejíž kla.t dole wypau.slí ješt nkolik menišícii.

Též jest jará a ozimá. NejwtSím dílem seje se w Kwrop jižné a

w Ani:;li« anerli. Z toho odrodkn nkolikrátnNm požatím nabýwají we
Wliišídi na dolin arenské stébel tenkých, které na slunci wybílené

k pletení klobunkíiw florentínsk^ch se užíwnjí.

P. Iwrdd. T. durum Drsf. Mrlzg. f. í. T, liordei-

orme Hox( 4. /. ó. Klas oble -Iboný, stecliowitý,

hustší nebo ids.í ; osa tuhá; klásky obyejn ikwtd;
plcwy bichaté, podlauhlé, Skrát delší nežli širší, pro-
dlau2ené hrotetn širokým, obyejn dlauliyni, n do n-
ho bu ikosn zabíliajírí nebo ped ním w tupý y.ub u-

konené, žíla kýlowá široká, na celé délce skoro kí-
dlowit wylažená; pluchy ^vždycky dlauhau osinau ukon-
ené ; obilky 3bontí, wypuklé, obyejn rohowilé, pró-
swítawé. — O.

Klásky rozdíln barwené, též ly.íé neJ)o p5íté, a tudy nko-
likero odrodkiiw. Ja tu jest toliko prospšná w tepl5ch krajinárh.

P. polská. T. polonícuni TJn. Host a;r, 3. /. 'H.

Mílzg, I. 5. P. astrachanská, wala.^ská. Klas neprawidcl-
n 4hranv nebo smáknuty, hust stechnwitý ; klásky
obyejn LJkwlé; plewy peweliké, sotwa bichaté, po-
dlauhlokopinaté, papírowozelinné, mnohožilé, krátce 2*

7.ubé, na zádech auzce kidlowil kylald; plucha hoení
nejdolejšího kntu o polowiku kratší nežli dulení dé-
Icji nebo kralšcji osinatá; toliko 2 kwly doicní iirod-

né ; obilky pcdlauhé, oboné, wypuklé, prosivílawc. 0.
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Klas luistší nho ídsí, lysý nebo pýitý, déleji nel>o krat?)l

osínatý. Ten rod ztepilý hodí se toliko do teplých krajiu. Zrno
jeho hlawn slaaží nu kruupy.

P. orkys. T. Spella Lin. Host gr. 3. t. 29. Tralt,

1. 369. Orkyš, špalta, špalda, rýž, eská rýže, bl. Jiné*

ním podobá se obecné pšenici ; klas tyrhraný, soiwa

(podlé osy) smáknutý, ídko stVecbowitý ; osa dozralá

krucbá ; klásky obyejn 4kvvlé
;

piewy podlaubloob-'

wejité, skoro rownowážn uaté, hrotité, po cel}ch zá-

dech smáknuté, se žilau od prostedka pímo do hro-

tu wybíhající; obilky okornatlé.
Nkolikero má odrodkiw klásky osinatýiui a komolými, ly-

sými a i)ýritými, belawjmi a DahnfdKiiii. Orkyl ili špalda seje se

w iiinoliých zemích mírného podnebí, akoli nesahá tak daleko k

seweni juko žito, owes a jemen. Wšude w tch zemích dáwají nui

pedek ped pšenicí, protože netrpí tak na rez, že dáwá slámn pew-
nSjší a tužší, a tiidyž tak snadné nepoléhá, že ješt pozd w lét
síti se mže, že zrno okoroatlé tak snadno newypadáwá a mén
ptactwem trpí, koneCn že dáwá pknjší mauku, ježto zwlášt na pk-»

né petiwo se hodí. Jelikož zrno jest pluchuma okornatlé, náleží

je kamenonia twrdýma, hrubýma wylauštiti. Z nezralého zrna dlají

chutné poléwky.

P. samopse. T. dicoccon Sehraní. Hosl gr. 3. t. 30.

A. t. 8, T. amyleum Seringe, Melzg. t, 7. 8. Samopše.
Klas protismysln t. s osau nerownobžn smáknutý,
hust stechowitý ; klásky obyejn 4k\vtéí pIewy bi-
chaté, široce wejité, hrotité a ped hrotem opatené
zubem krátkým a žilau kýlowau siln wyniklau, na kon-

ci jakož i hrot do wnit ohnuiau.
Rozdílné má odrodky podlé klasu idšího nebo hustšího, kl'.-

skw dlauze nebo krátce osinatjcii, lysých anebo pjritých, blawýcb}
nahndUch anebo Cernaw modrých. Též jest ozimá a jará.

Zrno její dáwá niauku bílau a útlau i škrob pepkný. Stébla

jsauce tuhá nepoléhají a wšak sláma nehodí se ku krmení.

P, jcdnozmd. T. monococcum Lin. Host gr, 3. t.

32. Trati. t. 371. Špalda jednozrná. Celá na žlutaw

zelená; listy obak šerpiwaunre pýilé; klas úzký, jako

pedešlé smáknutý, hust stechowilý ; klásky obyej-

n 3k\vté, obyejn jediné dáwají zrno; plewy po-

dlauhloklínowité, uale', hrotité a ped hrotem opatené

ostrým zubem. — Wlast prý Taurie a Kawkaz.©.
Skrowného jest wýnosu, a tudyž seje se toliko w krajinách

hubených, neúrodných, w nichž jiné rody pšeniné se nedaí. Mauka
z ní jest dobrá, žlutawá ale; zrno hodí se též na kraupy.

PÝR. AgROPYRUM. QUECKfiX.

Klásky ojedinlé, we wýezcích osoných sedawé,

nenaauklé," nebichalé, 3— 9kwlé. Piewy 2 a pluchy
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kopinat<^ nebo árkovritopodlauhlé, na konci rownd, aniž

pucihnuié.

/^. plaziiij. A. repens Beauv. Triticuin repens Liut

Oddcnek mnoholetý, široko daleko se rozplazující
;

siel)la 2

—

ó' ano i wyšší. pín)á, oblá, lysá; lisly ár-
kowlK', ploché, zelené nebo siwé, na líci serpiwé; po-
šwy o\i\é, Ivsé; jazfek nejKiaiší, ufalj ? klas 2—4"
dlauhy, 2ad)', pímý; osa po krajích n.rtnatú; klásky

nci(b)lcji málokdy dwojaln nebo Irojatn, podlaulilo*

kopinalé, 4— 'Jkueté, zelené nebo s\\\é, nkdy ponacho-
u»'lé; plevvy kopinalé o 5—7 žilách obzulášl nahoe
icrpitt^cb

;
plucha wnšná jako plewy obyejn na

konci o o žilách šerpiwých, wnilíní málo menší pO'
dlauhlokiipinalá, na konci zatlaená, na ohybech brniiá.

— Na polích a rolícli po celé Ewrop, léž Asii a Ame-
lice sewernych. K\v»'te w erwnu a lipnu. '4-.

Odroilky \*-\\o ntoliko na l)arw zelené nebo si*c íáležejí,

onolirž i lilanne nu osinatosti : (t) komolí), |)li-wy a iiliidiy (doleoí)

oílré nel.o zakonité. Triticmii rrprns Hluk t. 587. Scfiicli. i/r. 1, t,

9S f. 1 — 8. IlorI gr. i I. 91. /}) plewy a pliicliy déleji kratSiji usi*

nat. Schreb. \. c, f. 4—8,
Nu rolícli iest |i)r oittfžná ^manina Koen jeho |iotrel>tijc su

ku drlinutf nádcb a slowe wfchloui; wypran), tisuSn5' a na drolmo
rozkráien) slaiiží w jéka^s(«í, Aorcn injiouý (radix grainiiiis). Té2
jfiii dobytek krmí. Starjm sítil nijroslls.

VÁTO. SbCalb. RoGGfiV.

Klásky ojedinle, we wýezcícii osowých sedatté,

jednán siranau k nim obrácí-né, 2k\vtc, s kyjttcin te-
tího kwlu. Plewy 2, au/kc, šídloíAité, dvvojad ; kwly
pFístríné : plucha doleni w osinu ztenená.

Z. puspvUfé. S. cereale /.í>í Ilost. pr. 2. /.i 8. Tratt.

f. 3tí. Zíto, žilo, réz. Koen mrcasaty ; stéblo pímé,
i— fi' wysoké, nahoe pýiii: Pislv ploché, na rubu
hladké, na líci serpiwaunke, siwé ; klas prodlauženV) ni-

í, nátyrhranaiý, hust stcchotvit} ; osa tuliá ; klásky

smáknuté
;
plewy n)nohem kratší pluch

;
pltichy do-

leni kyiowii smáknuté, nahoe po krajích a na žilo

kyiowé hebenouii brwiie, ukonené osinuu dlauhau,

wzlvenau; obilkv nahi*, pípolooblé, nahoe iiiité, do-
le ztenené, maiinaté nebo robowilc. — Wlas žila

neznámá. Kwlc w kwlnu a erwnu. O, ^.
lit.iwnu ro7.e.7.nl\Yia\{ •<> troje ndrodky : tt) jnré, /}) Otimé, V)

kfibiee .\ koufilé £//o, inulliraule Melt;/. Ozimé x koene w]r|>aui((

4—12 aiéliel wyn&ích a aíloejifcb. klatj okde )8aa rozsocliMlé) S.
ramosnm Meizif.

Žito Dúležt k nejnžitrCojSíina obilí, atkot! arnt tak rozlía*

lil
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no jako p?enIco ; seje se toliko w KwropC a Asii oil 500 al skoro
k (50" s. 5., víc v/yUoilal polowine Ameriky sewcriié ale od 4<)<' až

r)()" s. š.; jižnCji toliko místem na liorárli. Mriiika iitiiá není tak

tidá jako |)seiii( ná, chléb ale z ní iipecenj nt-toliko jest st^-jn zdráw
a wydaten, .'inolirž déle ziistiwá cerstew a cluitnejsí nežli pSeiiifný.

Režný cl>lél>, tak slowe žitný, jedí ii nás w Cerliácli a <lále k sewe-
ru we wsecl) krajinácii. Na slížhy, knedlíky a koiáte ale niauka

žitná se nehodí. 1'ražené žito naliraziije diudému lidu káwn, a >est

wsecli nawržeiijcii siiro<^aliiw nfjzilrawjsí. Zimní žito dáwá na jae
dohrau zelenán píci, k emuž olizwlášte kihire se hodí, ježto už na
podzim sekati se mže, ímž úroda nic netrjií, protože ona mno-
íio odnoží w>iiání. U nás ze žita pálí korálku (žitnau). Sláma
žitná pro swau délku zwláštS we wážnosti, a netoliko se potiehnje

ku krmení, anolirž i ke stláni |)od dobytek a na ílošky. Manka žitná,

otruby, kwas. koalka anobrž i ciiléb sám slauží též w lékaístwí.

Za wllikého léia wajecník chorobné welmi se zvtšuje, we swé ú-

strojnosti dorela se promenuje a dáwá wýrostky HÚnielem, uáiid^lem,

viinielicm, náinoleuikem, žilein sivntojiinskijin nazwaué, jedowaté a

tudy se žitem zendeté a sndené škodí zdrawí, w rukau lékao-
wých ale jest lékem welmi mocným.

Jemen. Hordeum. Gerste.

Klásky potrojné na každém lánku osowém, Ikwé-

lé, nkdy s kyptem šltinonitýin druhého kwetu. Piewy

2, na zádech kláskowych slojící, auzce kopinalé nebo
sídlowiie. Pluchy 2 : dolení prostedního klásku anebo

wšech osinalá.

/. obecni). H. vulgare Lin. Host 3. t. 34. Traft. /.

r»43. Jemen ? janien ; jemen lyradý, élweroadý ;

twrlák ;
jarec. Koen n)rcasatý; stéblo piínié, 2— 3'

vvvsíiké, Ivsé ; listy ploché, obak a po krajích šerpiwé,

irávvon zelené ; klas obyejné prodlaužený, 2— 3'/i"

dlauliý (nepoílaje osin). ukosný nebo nií, ^iboný;

kláskv ušeckv obojaké, do 6 ad rozposlawené, jichž

rad\ 2 slíné, uzráním na osu pitlaené, ostatní 4 ale

wíc néjící a odstálejsími osinau opatené. — Wlas
neznáuíá. O-

Kozeznáwá se oziím} díwe fw erwnu) kwytaucí, a ;«ri/ po-

zdji (w liiinu) Oblíky obyejn jsaii okornaflé ; klásky uzráním rusé,

modrawé nebo cernawé : klas delSÍ nebo kratší s obilkami liolými,

jemen naluj. krnpen, H o. coeleste Líh ;
poslední nkdy iest komolý.

Je.men wšude se seje, kdežto žito se daí
; jarý ale owí?em

ješt dále k seweru sahá, a w Kwrop píekrocuje kruh tonowý, ro

zatím w Asii a Amirio** ani k nmu nepichází Jeíinen hlawn u

nás slauží k warenf piwa, byw we slad promnn. Ze sladu tu i

onde ])álí také koalku. Jeí-men opiciianý dáwá kraupy, jejirhž uži-

tek wbec znám Manka jetntenná tili jeCn»enowá (jená) špatnjší

nežli pšeniná, s tau ale a žitnau smíchaná dáwá dobrý sytý chléb.

Jeimen mladistwv posekaný slauží co píce zelená- Sláma jeho jako

jiného obilí se potebuje. Jermen surowý, kraupy z nho, mauka.

škrob a slad w lékastwí mají swj užitek.
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J. jíestiradj. W. hexaslichon Lin. Host p". 3. t. 3r>.

Seslerák. Weluii se podohá pedešlému ; klas jeho pí-
iiiý má U ad kláskw slejn od osy odstáwajících. —
VVlas neinámá. 0.

Klus jlio (Ue/; osin) jest Im zilélí ll/j—2". biul' toliko 1",

a má twar skóru jelilatcowitý. Oby^^ejnu sej« se toliko ja, a lo

iiiálokdc, |irotuže žádá tplejsi krajinu a mén ay|)á nežli olieciiý

Mli twrlák.

J. ílwauadij. H. disticiion Lin, Host gr. 3. t. 36.

iratl. /, Sió. .lenien polský; pluskúr. We wšem pt)-

dubný jemenu obecnému ; klas obyCejn prodlaužený,
2— ;i" dlauliý nebo delií, silné smáknuty-; klíisky po-

boní na každém ("lanku samí, komolé, králce stope*
kowaué, prosledni obojaké, osinaté, k ose pitlaené,
prímoosinalé. — Wlas neznámá. Kwéle w ervvnu.O.

Klasy jiio jsuu delší nebo kratší, klásky rusé nebo lialuwó

ntiu ernawé, obilky naliú nrbo okornatelé.

laskur jtist ultilí jaru a w mírných konCinácli rozšíriMiujSt

obecnéliu tili twrtúka, |irutože wíce sypa. 0:ilata se poliebujtí

jako JMifouwaný.

J. ri/Unvý. II. Zeocrilon Lin. Host gr. 3. t, 37. Je-
men smetákowý ; smeták. Podoiia se pedešlému ; též

i klásky jsau potrojné, jicli2 poboní samí, prostední
(ibojaky ; kUs ale jesl bírší. kratší a pímý, klásky obo*
jaké odslálé, iinž osiny jsau jakoby ujíowilé ru/lo*

zené. — Wlas neznámá. 0.
Ten rod seje t« ob^.wlástti w An^liranerh, jeliož w«'liká a

iiiaiiCnutá zrna ob/wlá.4l k waení piv^a puliebují,

Jílek. í.omlm. Iju.cir.

Klásky ojedinlé na klauberb osowých a k nim
<>l)rácené zádami piuli wnilnícli , M — mnohokwélé.
i'lcwa jfdiná , klásku konel^nélio loliko dwojnásobná.
1'lurliv '2: dolcní pod koncem osinatá nebo komolil.

J. ozimý. \.. percnnc IJn. Schifh. gr. 2. /. 37. Host
\. f. '2ó. Mííilice an;;lická. I'".nj,'li»rlies Hayj^ras. Od-

(icnck nedaleko pla/.iwý wvbání Irs z odnoží a siébrl
j

sti-bla vvzstaupaMá. I

—

'l' wysoká. pismaknulá, hladká)

l\Mi jako ostatní dílowé ; listy ivi iráwowé zelené, \Ao'-

lié, na líci a po krajích ierfiiwé : poswy stiiaknuté;

,
i/.ýek králky ; klas pímý, silné smáknutý, hust.ši ne*

l)o idší, 'i"— r dlauhý ; osu zprohybanú, po krajích

obyejné hladká; klásky plocliosmaknuié , duojadc,
7— lókwté, l-ídko '.\— ókwélé; piewa o */t

—
'/j kratsi

klásku; plueha dolení kopinala , komolá nebo králce

hrotila. — Na lukách, pastwinách podlíf ( e»l w celé

lil*
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Ewropé, téí, w Asii a Americe 8ewern_)ch. Kwí-lc w
erwnu až do záí. O*

Klasy jsau delSí nebo kratší, hustší nebo ídSf, 2ir5í nelio

užší, jednouclié, nkdy dole wetwnaté ; klásky mnolio- nebo cbu-
dokwté, nkdy žiworodné.

Tato tráwa w nejrozdílnjší pfidS se daff a diiwá w51>ornnii

píci dobytku za Cerstwa nebo za sucha. Hlawn se hodí k dlání -
inyslných tráwníkw. Jsa sekán wždycky |io 10— 14 dnech poskytn-

je drn nejhustší a nejpknjší, obzwiášt jestli se owlažuje, íídyž to-

ho poteba.

J, wlaskíj. L. italicum AI. Brann. L. Bouchoanum
Kunlh. Metlice wlaská. Ilaiienisclies Ilaygras. Predciléinu
welmi podobný. Koen inrcasalý, ninoholciý ; listy delší

a širší nežli pedešlého, klásky 7— lOkweld, za kwteni
od osy welmi odstáwající ; plewa zdélí ^/s -V? klásku ;

pluchy obyejn osinalé. — W jižnjších koninách
Ewropy. Kwéte w erwnu až do srpna. '^-.

Netrwaje tak dlauho už druhélio roku dáwá patrné menší tr-

sy, a tudy nehodí se k zakládání úniyslnýcii luk, jako spíše k wysí-
wání na pole, kdežto rychle prjtf, takže w záí wyset už w dubnu
následujícího roku se mže sekati, což na dobré pdS za léto 4-

krát opakowati se mže. Píci dáwá dobrau.

J, mylný. L. lemulenlum Lin. Schrfb. p'. 2. 1. 30.

Host gr. \. t. 26. Mýlek, jilek, j. márnicí, zabylka, nia-

tonoha, wzteklicc, lilek, ocáska, opilka, šmatauch. Koen
nircasatý, jarý 5 stébla ojedinlá, 2— 3' wysoká, pímá,
hutná, oblá, nahoe toliko šerpiwá; listy árkowitokopi-
naté, zakoníte, ploché, hned obak hned na líci toliko

šerpiwé
;
pošwy oblé, asto lysé; jaz}'ek nejkratší, ua-

tý, wraubekowaný ; klas jako jilku ozimého pímý,
maliko tužší s osau širší šerpiwau ; hlásky podlauhlo-

wejilé, mén smáknuté, osinalé , .5— Tkwté? piewy

zdélí kwtu nejbližšího nebo trochu delší, nejhoejšího

klásku dvvojnásobné, ostatních jednoduché, nkdy i nej-

dolejších dvvojnásobné : wnitní dwakrát menší, tupá,

asto na dwé klaná; pluchy skoro dwakrát kratší piew,

podlauhlowejilé : dolení Sžilá, pod koncem wypaušijící

osinu dwakrát delší, rownau, šerpiwau ; wnitní ostejší,

komolá, na ohybech nejaullcji šerpiwá. — Na rolích,

obzwlášt we pšenici, owsu a jemene, ideji wc In.
Kwte w lipnu a srpnu. O.

Zrno jelio mají od dúwna za mániiwé, jedowaté, a oiiilí jíui

pomíchané za škodliwé ; o tom w nowjších í asech pochybují pod-

pírajíce se na rozdílné zkušení.

Jecmenka. Elymus. Haargha.s.

Klásky dwojatné, trojalné nebo tweralné, 2 —
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innoliokwié, na klaubech osowýeli sedawé. Plcwy 2,

ped kwety poslawenó, takic na kláscích polrojných

dbjí jakoby pokrywku Glupennau. Kwt nejhoejší za*

krsajíc/. Plochy 2.

J. pískond. E. arenarius Lin. Schrcb. gr, 2. 1. 40.

Oddenck í^iroko daleko se rozplazující : stébla 3—i'

wysoká, pímá, tuhá, oblá, nejlysejší; listy pímé, tuhé,

zakonilopichlawó, pluciiaunké, asto žlábkowíté, swínu-

té ; klas '/<— 1' dlauhý, tuhý, smáknutý, siwý ; klásky

zhusta osu prikrýwající, tuhé, kopinalt!, ostré, smáknu-
té, 3— 4k\voté, hoení a doicní dwojntné, prostední
obyejn irojatné ; kwt nejdolejší sedaný, nejhoejší

samí
;
piewy 2, delší kwelu, kopinalé, zakoníte, pí-

smnknulé, u prosted na zádech 4— Sžilé
;

pluchy pí-
stejné, doluní wiší, piew podobná, širší ale 5—7žilá a

hustji pýitá; wnilní užší, na ohybech brwitá. — Na
pomoích a písinách po Ewrop prostední a scwcrné.
Kwle w lipnu a srpnu. "4-.

Na dnnách slnužf k upcwhowání lioiiioku sw>ia koráním plazi

w5'" a innulionásobnC se sptétajfdin ; protož i oasciiwúl se roziíéwú.

Na Islandu prý z jejího zrna dlají uiaukti.

Mnohohtk. Aegylops. Walch.

Klásky ojcdinéh', we wýezoíoh osowýclj sedawé, s

osau rownobežné, ."]— 4kv\té, Plowv 2, na zádech za-

kulallc wypuklé, bezkýlé , na konci 2

—

i/ubd zuby
Kopinatošídlowitými, osinalými nebo komolými. Pluchy
': doicní na konri 1— 4osinná.

M. nu ji lid. A o. ovata íJn. Host s^\ 2. t. ó. Koen
uirrasalý, letní í stébla mnohá, trsnatá, '/t

—

\' wysoká,
oblá, lysá , jednoduchá a wtewnatá ; listy árkowiié,
pak ploché, na líci a po kraji šerpiwé, jakož i pošwy
a ostatní díly siwé nebo ble(Íé zelené; pošwy oblé, wí-

ce méné chlupaté; klas wcjcowitý , složený ze 3—

i

kláskiMv weiilých, bichatých, pitlaených, ojedinlých.
.'» — ikwétých ; kwpty 2 dohoní obojaké, Ictí a lwrtý
j.ilowý

j piewv stejné, kožowiié, mnohožilé, ulatc a opa-
tené osinaiiii 'A, ídko 4, na l" dlauhými nebodrlšími;
filuthy plcw trochu delší, tenší; woéšná uatá, 2— po*
idku 3osinná osinami obojakých co plcwowé dlauliý*

lili, jalowých mnohem kratšími. — Na rolích Kwropy
jižné. Kwlc w kwélnu. O-

Staí l<ikaowó jej podáwali proti rliorobám oi ním.



Podadí 17.

SMILKOWITÉ. NARDOIDEAE.

Smilka. [Nardus. Borstexgbas.

Klásky ojedinlé, w prohlubinách osowych sedawé.
Blizny niowité, pýíokowané, z konce kwtu wynikl.

S. tuhá. N. stricta Lin. Sclircb. gr. í. 7. Host isr. 2,

/. 4. Oddenek mnoholetý, silný, rownowá/ný, pi^idrcw-

natý wypauští dol pemnoho mrcas dlauhých, tu-

hých, haužowných a wzhru trs huslý /. listíiw a stébel ;

stébla pímá, i— 8" vvysoká, tenká, pííniowitá, wztye-
ná, tup 4hraná, zkraucená, obyejn toliko dole list-

natá 5 listy kratší stébla, šttinowiié, na líci tsn žlabo-
wilé, tuhé, pichlavvé , na žilách wysláwajících šerpiwé
nebo krátkochlupé, hoení pímé, ostatní odslálé, nad-
kiwené, a tím na pd omšené dlají prohlubiny ná-
lewkovvité ; klas pímý, 1— 2" dlauhý, jednostranný, šlí'

lilý; osa na zádech zoblená, zpedu prohlubená, po
kraji šerpiwaunká, nad nejhoejší klásek šltinowit pro-
dlaužená, na prostedních a nejhoejších láncích opa-
tená zaubky obyejn patrnými, kypl piewy wnšn
pedstawujícími a klásky podporujícími ; klásky stída-
wé. 2adé, siwé, nkdy Imaw íialow nabhlé ; plucha
dolení krátkau osinau ukonená, hoení komolá. — ^'a

pažitech a pastwištích bažinatých, mokrých a wvschlých
po Ewrop až do Loparska, a w Asii prostední. Kw-
te w kwtnu až do lipna "4-.

Tráwa ta nemá jiného užitku, nežli že prospíwá k dlúní
raseliny. Na stráních psobí, že pšiaky jsaii weluii hladké a tudy
pro pocestné nebezpené.
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. i t ÁST DRUHÁ.

ROSTLINY TAJNOSNUBNÉ.

CRYPTOGAMA.

liostlinv ccwnaté, ihIAw rozplcmeowarích jcdnc-

ivoh, (. údw plodících ili plodidci (tyinek) iádnvcli

anebo pochybných ; semen bezkelných (wýirusw).

ád 2í3.

pAesliCkowité. eqvjsetaceae.

Wyirusnic sRdawych, wáloowitých nebo hotnob»wl-

lých, blanowílých, u wnil na dél pukajícíeb. mnobowy.
triisnvch nkolik (obyejné í») na nibu lúxek ninoboú-
blých, ilílowiij^ch. W5'lrusY prachowité, kulowalé, piro-
stlé zpodinau na prostedku inrštníkíiw 2 stuxko\viiv--li,

kížem srostlých, wclmi wlahojcwny ch.
IJylinjr. OJden^k klaul)nat5 , píewfítrwnat^ ,

pl.t/iwV, <lílciii

lil línaly. Lodylia kianltnaf.i, o^yCpjn; |i«*»I«»n('5iiowCt»'wnatá, Inliá,

otiyfejnt; na dél t)rá/,d<)waná nebo hrana'á, nf-kdy dwojlwarú, |ilod«»-

iiosná, útlrjsf a hladká. Listy presleuin', /.krácené, .sro.stlé w |>o-

*wy 7iil*até n<!l)o r()7.ští|ian<'). Lžka sKowttá, nalironiadf ná w kwC-
iiMistwf konffné, nalié, $i.šknwi(é n<'l)o pali? kowité

.

Ten Ad Sstáwíi z 22—74 rolfiw (w I pokolení), jichž nej-

w/tší d(t náleží iiiírnéinii podnelti polokaiile sewerné, tiienSi' (asi

' 4) píi.^iiiii horkému. Uelwe jejírii wynikai kroiii iiilaliífka li.sto-

uéhii a stfidajf se 8 nimi ; kwPteii.slwím podoliají !»e samfíiii jelmi?-

d:i'ii nkteryh rostlin sosuowit<i'*lii a tím roxe/.náwaj/ se ode wSerli

I lioovniilinjl' 1*1 žílna(<r|i. 1'owrrh ji-jíli pawie(<-n Mtinati kvseli-

iiiti ki-iiiíkowaii opl5waiírí, a na tom zakládá se ii/.itek jejírli k dr-
li'iii(í núdoii kowow^rh a legtní rohu a dríwf. NejmnožSí žeiuu d:i

iiHx"-, a jirotož w lékaíslwf se potrcliují.

PRBSMCKA. K01I«KTI .M. SCHAFTIIAI-M.

/nikv poknieflowé jako dowó.
/'. pohií. K. arvense IJti- Sdík. crifjit. 1. iOT. Ple-

slika li. Mof. Ilij. 310 — ///. 3"0. 1'rslicc, pcslic-

K.i skíb. Oddcnck pewíMewnal) , hluboko wnikajicí,

wchni se ro/.pla/.uj(ci, klaiibnalý, na klauticch obklíeny
pošw mi obyejné odpola leilclymi, iiircaRy pUna-
lohuaiyini a b.imboly droboynii, erniwynii , oje-

dinlými nebo mnohými dohromady spojonvini ; jo-

d\by dwojc : pr«ní plo(l(írio.sn<? , jednoduché, hladké,

diiAnaté, bled bnd nebo plelow, pomijiíM-, s pci-

š^v.imi wclikyini, ni (mh' m itcb dndii. lanyiui, .



Imd/mf, dole asto bílými; pozdjší lodyhy j«au jalo-

wé, zelena, wzstaupawé nebo pímé, '/j—3 wysok<^,

brázdowané, jinak hladké, wtewnaté wlwemi obyejn
jednoduchými, wzslaupawými nebo rozewenými, osle
4hranými

;
pošwy lodyhowé wálcowilé, zelené, obyejné

o zubech 10, úzce 3úhlých, až i kopinalošídlovvitýrl),

hndydí, bíle obraubených ; poíwy wiwowé /ihrané,

zubw í sídlowitých, obyejn odstálaunkých, na konci
bclawýh ; šiseka dlauze elipsowiiíi , dlauhostopkatá,

tupá: lžek erwcnohndých, wjtrusnic bílých, homo-
iowilowálcowiiých. — Nu polích a rolích písitých, wl-

haunkých anebo hlinalých, po celé Ewropc, též poAsii
a Americe sewerných. Lodyhy úrodné wynikají w bez-»
nu a dubnu, jalowtí o nkolik týchdnw pozdji a hy-
nau w jeseni.

W uukterých krajinách j(!st Cinaninaii preof)ti'žnau, sotwa wyko-
Fenítflnaii. Lody!iy jalowé slauží k drlinutí nádohí cínowélio a inS-t

dnélio. Tytéž zelené ženaii nifrne na mo, tiulyi w lékafstwí jin-

dá Ityli cliwáleny a nyní opt se porauCejí. Prasata ráda ryjí po ko-
ení a baiiilKilerli jejícli,

P. Ifsnl. E. sylvaticum Lin. Ft. dmi. I. I 183. Schk^

cr. 1. 166. Podobá se pedešlé, že plodv jsau na ob-
zwlášlní lodyze, která jakož i jalowá dwakrát jest roz-

wiwenii, že wlwe sehnuté, 4 hrané, áerpiwé, wétwiky
pílrojlirané : zwýší . — W lesech.

P. bahní E. paluslre Lin. Schk. t. cr, J68. 110. Ft.

(lan. t» I 183. Lodyhy jednoduše wtewnaté, Thrané, s

pošwami T/.uliými ; wlwe jednoduché, óhrané, s po-
swami ózubými : zubw krátkých, pitlaených, erna-
wých ; šišeky na konci lodyh zelených patrn stopka*

té, útlejší, píwálcowité. — [Na lukách wlhkých, na be-*

zích po Ewrop.
P. viotální. E. limosuni Lm. Fl. dan' t. 1181. Schk.

cr. t. ni. Zwýší 2 — 3'; wtwí asi 12, oboných,
hladkých, lysých: šišeka konená. — W rašelinách

hlubokých, podlé ek a potokw.
Wšecky ty troje rody mají wlastnosti prwnf.

A ximni E. hyemale Lm. Schk. cr. t. 172. Rliwaka,
dnvvck, cliwoš, stolika, peslika. Koen jako pcslika
polní, lolikožo nemá bambol ; lodvhv jednolwaré, zelené,

iM-imé, l';2

—

V wvsoké, oblé, hluboce brázdowané, inno-

lioíslnými hrbolcky tupými drasné, siwé, jednoduché
nebo chudowtcwné , poíidku peslcnowil wlewnalé
wtwemi jednoduchými, lodyze podobnými; pošwy z

tuha priléhawé, silné, dole nebo podlé kraje ornau
pruhau znamenané, poídku zcela zelené nebo erné,



1767

ninohozubó zubaini dhuhfmi , píšltinowilými , blanO'

wiiýml, padanými, naež pekrátké, tupé a zejkowané ;

sišeka krátká, clípsovvitá, tupá, hrotitá, krátkostopkatá>

dole obklíená nejhoejší pošwau lodyhy nobo wétwí,

7. hnéda zelená nebo ernawá. — W bahnech podlé

ek, w lesech wlhkých, též na itérkovvištích suchých po
Ewrop, též po Asii prostední a sewerné, Americe se»

werné. Rodí se w jae až do jesen.

L«»dyliy potebují truhlái a saustriižnfci k leStSní deWa a
rohu , jelikož Iirliolefky twrdjmi a út!_sMii na hbítcídi rozloze-

n\mi psobí jakoby útij' pilník. Nedáwno ji porauCeli w lékastwí

k piizení iiioTe ; pílíšnéíio iižfwání sliiJÍ se chrániti, jelikož dobytku,

J( se uažrawSímu, psobí nioceoí krwe.

ád 244.

MlCOWKOWITÉ. UHIZOCARPEAE.

Plody dwojlwaré : jednak Iw^lrusné, jednak mno«
howýtrusné, po 2 nebo wíce w tdž jalcc nebo jiné,

zaweni? nebo príchlopnité se otwírající. Wytrusni-

ce tenkoklaná, nepukající anebo nepravvidcInS se trhají-

cí. Wýlrusy hned wetší, ojedinlé, wejcovvité neb elipso-

vité, hned menši, ojedinlé nebo pomnožné w každé
wýirusnici. bonjoiowité nebo KulowatoOtyrstnDé , nahé
nebo huspeninau potažené.

R\liny baliní nho vodní ; lodylia plaziwá nebo zpl^wajío
••nc«" Mirrasatá. Listy ntíCné nebo stídawé, nckdy iwa/.^eoé nebo
ireihowilt', r7no(war(^, jednoduriié noho filožinó. Jnlky úila-

' íkowé a «ro.sláníin fltopek na pohled náapíCní anebo na wPtwiC..

I;'li obzwláitnfcii be/listých; koenujících, I — innohopauzdré, w
nichž OMiK-na rozmanitým zpsobem pipewnna.

PoTítají gfm asi Qf) rod íw 4 pokolenícii), které netoliko w
mírnúiii pismu wiiech awSta dílw se nalé/.ají, anobrž. i m«>7.i obratnf-
kniiia. kruh ale to^now5<h nepesahují. Ode wSech píbuzných liftí so

• polern;iu jalkaa , w níž wjtrusj zaweny. O wlaatuostcch a
užitku nic nt-wíuie.

Hozdéhijn so na dwé podadit

1) l{f:Á^'OSE^íENKOf^T!i Jalky cclistwé. 4pauz-
dré, chlopnmi pukající. Listy ncwyrašild swinuté.

2) NEPUKILKOmiÉ. Jalky blnnowiié, Ipauzdré,
nopuknwé. Listy newyraiité sluicné ocbo po krajich

uadchlípnutú.
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Podadí 1.

RZNOSEMENKOJFITÉ, MARSILEACEAE.

RCZNOSEMEXKA. MarSILEA. MaRSILEE.

Jalky nad dolejškem apíkowým nebo na rapíkii

obyejné hromadné, mnohopauzdré, nedokonale 2-

chlopné. Oboje wýtrusnice \v též jalce zawené, a

po stn zadní napí pripewnéné.
íR. tylistá. M. quadriolia Lin. Schlc. cr. t. 173.

Dici. se. nat, atl. 1. i. lO^i. Lodyba rownowážná, nifo*
witá, tu a tam swazky mrcasowýrai na zem pipewní-ná
wzbiiru wypaustí lisly ojedinlé, rapíkatc, šlílovvitp,

zetweené : lístky khnowitoobwejité , z pedu zao-
krouhlené' ; apíky pímé, dlauhé, niowité; jalky oby-
ejn po 2 dole na apíku stopkami pirostlé, a tak

na pohled z nho wyniklé, nachýlené, wejcowíté, smá-
knuté, 3'" dlauhé, 2" široké, dole nad stopkami s rž-
koma, zmládí plsnal chlupaté, pak olysající, tmawo-
hndé, u wnit podlé delšího prmru rozdlend pe-
hrádkau na 2 polowiky, jichž liazdá pínami pehrád-
kami na 7—9 pauzder pehrazená ; wýtrusnice pipew-
nnd na wywýšených lístkách naproti pehrádce délné
na stene, takže wlší sedawé, elipsowiié , Iwýlrusné
stojí mezi nožikatými, kejowitými, mnohowýtrusnými

;

wýtrusnice blanau tenkau, sklípkowanau odné, bez-
branné, proswítawé ; wýtrusy wtší elipsowité, na obo-
jím konci zakulacené, na jednom ale bradawiku mají-
cí, bílé nebo žlulawé, tenkau wr.st^vati huspeninowau po-
vvleené ; wýtrusy menší kulowaté, podobnau huspeninau
potažené, na jedné stran opatené 3 krátkými lištkami,
— We wodách stojatých Ewropy jižné a prostední.
Zraje w jeseni.

MlOWKA. PlLULARlA. PiLLENKRAUT.

Jalky ojedinlé mezi dolejšky listovými píseda-
wé, ^pauzdrc, dopola ichlopné. Oboje wýtrusnice w
též jalce, po dél na stn zadní w pauzdrách pi-
pewnné.

M. nifolisld. P. globulifera Lin. Fl. dan. f. 223
Schk. cr. t. 173. Lodyha jako u pedešlé, lisly ale ni-

owité, swazené, (apíky bez epelí), mezi nimiž nej-
doleji jalky kulowaté, plsnatosrstnalé, písedawé; wý-
trusnice sedí w každém pauzdru na dlných lištkách,



lakže wtsí jednowyinisné zaujímnjí díl pauzdra doicní,

menší mnoliowylrusné ale hoení; malé jsau jako u

rú/.nosemenlív, wólsí ale u prosied skrené a na e«
rhalcc zatlaené mají hrot tiip) ; ohojedwoje wy trusy

powleené huspeninau. — Na lukách baíinitých. ntístech

zatopených, podlé píkopw, dlá drn hustý jakoby

néjakd nízké síiinv, po nejwlším dílu fciwropy rozlrau-

^ená. Zraje w jeseni.

Podadí 2.

yi:PUKALKO JFlTÉ. SALVLN íACEA

.

NEPLKALKá. SalViNIA. SaLVINIE.

.laiky mezi plowajícími mrcasy nahromadné,
gntwa stopecnaté, Ipauzdré, bezrhlopné. W;^trnsnice

oboje w rozdílných jalkách na slaupku stedním pi>
pewnené.

iV. zplýuiajúí. S. natans /lllion. Srhk. cr. 1. H-í.

Ilosilina letní woln plowající na wod pipomíná na

asy; lodyha 3— ti" dlauhá, wezpod z wtwjfk krát-

kých dolw sméujícíeh wvpaušti nircasy dlauhc, swaze*
né, ponoené, wláitcníkem hedwáhnym, dlauhým ob-

rosil«>i listy slíné, krátkoaptné, vejitozuokrauhlé,
/ Mikrauhlen tu|)é, dole pisrdité, na líci žlutozelené,

poseté bradawíkami w úkosnvch a rovvnohzných a-
dách, na nichž krátké swa/.eky chliipnw, na rubu ble-

d6 zelené, nkdy ponaerwenalé, tuhochiupé: jalky na

konci wtwiúek dolu smujících mezi mrcasy po 2—
K nahlauoné. poídku ojcdinélé, zplešlilokulowaté , s

mnohými dutými žebry, mrtnaté, blawé ; ph>dy na slaup-

ku prostedním kttjowiiém, wlší na tom slaupku krát*

koDOŽiné, wrjcowité, zawírajíci wýtrus jediný tétwarý í

plodv menší na nožce dlaulié, klaubnaté (z jedné ady
ftklípkiw), kulowaté, též o wý trusu 1 kulovatém, bílém,

pak hndém? wiccky wýtrusy w powleku huspeninném.

—

N,i wodách stojatyrh í;a»lo weliký poivrch popínajíci, po
liwrop jižné místem I prostední, pak w Americe se-
wcrné. Zrá w jeseni.
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ád 24Ó.

ŠÍDLATKOWITÉ. ISOETJCEAE.

Plody ojedinlé, pnrostl(í na wnílrní stranu dolcj-
ška listowého, tenkoblané, bezchlopné, Ipauzdrd, u
wnit mnohoíslnj^mi nitmi na pi protažené, mno>
howýtrusné. Wýtrusy dwoje : wétší kulowalotyrslnné
a menší prachowité, elipsovité, w rozdílných julkách
zawené.

Byliny wodní; oddenek jednoduchý, hlízowitj ; listy w5ecky
korenowé, swazené, SíJIowité, polooblé, tenaunké. Plody mezi do-
lejšky listowymi rozšíenjmi bláaatS obraubenjini jako sukoitky ci-

biilowé^ se kryjící.

Kád ten skrown^' obsahuje dle jinýcJi toliko 2 rody w jednom
pokolení, |w Kwrope, Asii a Americe sewerné rostaiící. Podobají
se pedeSlým] s nimiž ale spojiti se nemohau. Užitek neznámý.

ŠÍDLATKA. ISOETES. BRACHSEXKRAUT.

Znaky pokoleowé jako ádowé.
S. obecná. I. lacustris Lin. Schli, cr, 1. 173. Sturm

ý. 17. Hlíza mnoholetá, Vs—Ví" tlustá, zakulallá nebo
polokulowalá , wypaušlí dolw pemnoho mrcasw
dlauhých, niowitých, dutých, wzhru listy šídlowilé, 3—6" dlauhé, tuhé, tmaw zelené, šídlowité, dole zpsob
cibule dlající, u wnit obsahující 4 weliké dutiny w«
trne, hranicemi pepažené; plody wejcowité, smáknu-
té, petenkau blanau obalené, a w podstat listowé do-
pola zapuštné ; nad každým plodem šupina malá, hn-
dá, srditá ; semena wtší kulovvatotvrstnná mají po-
wlek bílý, tvvrdý , hrbolatý, snadné se opryskující,

wúpnatý , na níž tri lištky siln wyniklé na echalce se

scházející ; wýtrusy menší jakoby prach šediwý nasky-
tují se drobnohledem co tílka nahá elipsowilá nebo 2-

špídlatá, na jedné stran bitká. — W jezerách, rybní-
cích, wodách ponenáhivch, dlá na dn jakoby tráwní-

kv, po Ewrop až do jižného Loparska, též w Asii a

Americe sewerných.

ád 2 i 6.

PLxiWUINÍOWITÉ. LYCOPODIACEAE.

Plody ojedinlé, w úzlabiku listowém sedawé nebo
králkostopené, bu po celé délce lodyh a wtwí nebo



mi
toliko na jejích konci a tenkrát IJsteny obzwlástními,

šupinowitynii podepené a tak skládajícími jclinédu.

WÝlrusDice ili brašniky koiowité, ipauzdré^ ídko 2

—3pauzdré, 2—3clilopné, lined wšecky slejné, w;^lruscni

mnohým, prachowiiym naplnné, hned dwojlwaré, I. ta*

kowéléž a lyrkoUusné , 2chl(ipné, zawiiající 4 zrna

wtši zakulallá, na cchalce opatená liiítkau 3ramen-
nau.

Byliny, íilko podkie bez odt!«>nku ; lodyha po celé d»'lre list-

natá, ol»y:»*jne wCtfwnatá, dole plaziwá. Listy na ráwit rozposta-

wené, íílko peslnfné, oliyCejnC sinCstnané nelto slrecliowilé, seda-

wé nebo duli s)>ílinw<^, úzké, jednoduclié, celé, obyejn Ižilé. Plody
v^fce menu zastené lištami nebo listeny, ídko holé.

Nyní asi 180 rodfiw znají, wc 2— 5] |)okolení 'rozdCIenJch ;

II nejvytšíiii inDožstwí rostau mezi obratníkoiua, ol>zwlášt na nfAi-

náili wllikS<ii, po zriiii a po stroineili, ídko po kaii)(>ní; mírná pod-
nebí solwa mají 1/4, jirliž ale mnolio roilii jest welini rozšíeno,
saliaiftícii netoliko nu wrliké w^sky, anobrž i daleko k sewerii, tukžw

«suké podnebí má njakého representanta. H' ciiemickéiii oliledn

málo se znají. N>";kleré násilou ženau na stolici, jiné ukojnjí dáwcoí.
NaSinské barwí na žluto. Semeno jejicli prcdrobné slaiiží w léka-
stwi a k Dt:kter5m zkauSíkám silozpytn5m. "

Plawu. Lycopodium. Barlapp.

Wýtrusnice ili brašniky jednotwaré, obvojn
ledwiniié, na jehndáeh konených, huslí* slVechowilych,

nebo w úžlahikách listowých podéhno lodyhy. VVýlru-

sy mnohé prachowité.

*) Rrasniky na jelindách.

/'. nullaka. L. clavalum Lin. FU dun. 1. 12G. Schli.

• ). t. n;^. Jelení ržek Mul. lliij. 13. Mech zemský
MttL Wd. in. Widlúk, šperek, erlijw spár ili pár,
uÍHeha, {.w. .lana pás, niedwédí lapá, nioíi noha, jelení

skok, jelení rižck. Lod\ho ro/esllaná a pla7Í\vá nircu*

sy ojcdinlýtni, wzdál(>nyini, šnúrowilými, máIo«lcw»
oými, ?— ti' dlauhát wtewnalá ; wetwe stidawé, Xéi. pla-

liwé, neprawidelné rozdwojí)wané, plodonosné wzslau'

pawé ; li.siy na záwlt rozposlnucné, napohled mnohoi^Hdét

smstnané, odstálé, árkouité, nejeel(>j.ší nebo ohdálné
zatihkovvané, ni konci wchnuté n iv dinuhau šttinu uy*

tažené, tluslaunké, be/žilé, žhilawi*' zelené { jelinédy

obyejné zdwojcné, dlaulíostopké, wálrowilé, i — 12" dlau-

hé
f stopky konené, 'i— Z" dlauhé, na konci sochalé,

hrnnaiobrázdowané, po cele' délce pikryté listcnjr

pííniyjui, lisUMn podobnými, obdálci)i>|šími, piímázdni"
wiiými, zclenawú žlutými; listeny iirukowjilé, dolu
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uaté nebo píklínowité, siiinau ukonené, wyhlodano*
zauhkowané, niázdrowité, bled žlulé, ponahndlé; bra-
šniky . širokoledwiniié, králkuu stopkau pipownéoé,
bled žlulawé ; wýirusv prachowiié, tyrslcnné, na zpo-
din siln wypuKle', síkowalosklípenat, liladké. — Po-
dlé lesw bornícb, na wesowiíiticb po celé Ewrop, lež

Asii a Americe sevverných, Zrá \v lipnu a srpnu.
Wýtriis, semenem mecbouým (semen LycopoiJii) nazwaoý, niiiá

zápachu ani diiiti, jest drof. nitky, rusý, laliodný, do plamenu wtran-
šený snadn se zaneciije a psuká ; wo<)au nedá se <iiníchati. Pote-
buje se tedy pi olmCcIi strojených, akoli místo nho obyejn ko-
lofonia rozmtnSná se bére. W lékastwí se jni zasýpají zpruzená
místa obzwláiSte dtem, protož slowe také zasijpádho, zastipnci práiek;
též k zaobalení pilulek, aby se n^slepily Jindá také se užíwalo, a
zwaeuina z nati podnes w Polsku proti koltuni ; w Rusku a Dh/rh
náleží k prostonárodním lékm proti psí bsnosti. Jsa uiastno a ne.
roztrušujíc se snadno slauží w silozpytu k dlání obrazííw zwuko-
wýcii. Ped asy rostlina se potebowala proti arm ; wŠela s«
totiž nade dwée stájowé, a nosila se okolo pásu.

P. hajní. L. annolinuin Lin. Fl. dan, t. 127. Podo-
bá se pedešlé; listy wtší, kopinaloárkowité, zakon-
6iié, obyejné od proslredka až na kunec auile pilo-

wané, rozewené, na koncech wlwowych a dole na
rozhách pímé; jelindy konené, ojedinlé, sedawé.

—

W lesech, obzwlášie horních a pedhornich po Ewrop,
léž Asii a Americe sevverných.

P. chioojka. L. Chamaecyparissus -íí//. jS/rt«n. L. com-
pláatm (dílem) Lúu FL. dan. t. 78. Lodyha plaziwá i

s wlwemi wzstaupawými oblá, opatená listy na záwit

rozpostawenými, pímými, dol sbíhaw pirostlyuii

;

wtwiky wjíowii rozdwojowané, zploštilo se tymi
adami lislw pitlaených, až do prosted pirostlých

;

listy wšecky dokonalé, šídlowiié. nejcelejší, tluslaunké, na
zádech wypuklé ; stopky prodlaužen; listeny obdáiné,
šídlowilé, obyejn wakrát rozsochané; jehndy oby-
ejné 4, tence wálcowilé, '/«—l" dlauhé, — iNa chlu-

mech po Ewrop skoro celé a Asii sewerné.
P. korní. L. alpinum Lin. Fl. dan. 1. 79. Schk. a\ t*

161. Podobá se pedešlé; wtwe ale má wzslaupa-
\v, rozdwojowané, kratší, jejíchž listy kopinatošídlowité

jsau wtší a méo doli!i bží ; stopkv socháte, huslolisté

a solwa od ostatních wtwiek rozdílné, takže jehndy
obyejn zdwojené jsau jakoby sedawé. — !Na Alpách
Ewropy prostední a sewerné i .\sie sewerné. Zraje w
lipnu a srpnu.

Nadpopsané ti rody poskytují semeno, jež jako prwní se na-
zýwá a taktéž se potebuje.
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P. dndkowá. L. Phlegmaria Z/><. Dic( te. nat. all. 1.

/. 78. Tana-povel Jiheed. 12. t. 14. Lod>ha 2' dlauhá

nebo delší, wisulá, rozdwojowaná ; listy wejilé, osli ó,

odstólé, na záwit í opostawené, jakohy preslcnné, lody-

howd lwernató, wtwowé irojnate ;
jelinédy sedawé,

socháte, perídko dwakrál rozsochané, niowiié. — W
Indii wychodní cele od Burbonu ostrowu až na Filip-

pioy.

Na Malat^aru potehnjí jej proti wodnotSlnosti, k tiar&in, k za-

rliowáui IJsky, protož i lasto ji zušíwuji du Satw.

**) lirašniky w lížlabíkách lislowých podélmo lodyhy.

P.wranec. L. Selaj^o Lin. FL dan. t. \Q\. Schk. t- 159.

Siurvi f 5. Wranec. Lodyha dole položená a plazíwá, 5

— 10' dlauhá, skoro od dola rozsochaná, wéiwí pímých
aneb oblaukowil wzslaupawych, obyejné stejné wy-
sokych, na konci ncsaucích asto pupeny cibulkowile,

padawé ; listy na celé rostlin welmi smstnané, odstá-

Jé nebo na mladších rozhách pím slehowiié, seda-
wé, árkowiiokopinaté, zakonfité, nejcelejší nebo zpedu
pilkowané, ploché, tuhé, tlustaunké, na rubu píkýlaté,

žlutozelené, leskU'; brašniky po wtwích w ižlabí-
kách lislowých pojedinkc, ledwinitc, sniaknutc, \v kra-

líkau stopku zaužené, po celém kraji až dol pukající

na 2 chlopn, zelcnaw ncho nahndlc žluté; wýtrusy
prachowiié, bélawé, (drobnohledem) tyrstranné, síko-
wanfjsklípenaté, hladké. — \V lesech horních po K-
"rop až do nejzazšího scweru, též w Americe sewerné.

Z«afninu z ní ine borptii a dolnn, moí lil/.sty a »3i. WPn-
ri* z nlio ríiránf prj ped fary. Wýtriis iii&že se potebownti
jako prdešl^rli.

Kúd 247.

HADUAZYKOWITÉ. orilfOf^íJhSShJE.

Plodv na klanu nebo laii* kcuun nj«:h, bezlistm-
nwli. I{r;išnirkv jednotwaré, kožnaté, Ipauzdré nebo
nedokouilc 2p>iuzdrc, dopola 2chlopné, naplnné wý-
Iruscni |)rach()witým.

Dylin;^. ()d<lon*-k koliiioiilanrí ncli rownow/ižnV, iiilnC inrca^atV
wypaii<!(( lodyliu ojcdiulnii nr.hn iiinožituii, sruKlnntfiii li.sdi a iilwolii

zpiiSol>nati, nesmící list jeAt jediný nelio iiioo'>.%i. I^iaty relé, dluni-
losefné nelio jednodniSe nel'i» iitnnhokr/ite wyítplaní, d/w wjraien
ruwné, uezto£enc. Plody oddlené nebo dotiruuiady u • osau irusllc-
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Do toho ádn n&lei osl 25 rodft we 4 pokoleních, kteKrlii

nejwPtsí díl roste na ostrowecli Okeanu indskhu, ostatní w ub>v\a-

|ícím ninožstwí w Indii západi í, Americe sewerné, KwropS, Nowén*
Hollandii, Asii sewerné a na Pedho/ dobronadjskéiii ) nSkteré ro-

dy we swetS starém a nuwéin saliají ke kriiliu tonowéinu, anorž
jej i pekroují. Od |)la\\uowit)rIi liší se jini-ním a jnienowitt" na-

hým kwetenstwíin, od papradowitNoIi listím nezkraiíceuNm. Lodylij a

listy jsau slíznaté. a nekterjch cizích se jedí. Jiné jindá w lékar-

stwí se potebowaly,

Hadíjazyk. Opbioglossom. Natterzungé,

Plody rozposlawené na klasu jednoduchém, 2a»
dém, Ipauzdré, štrbinau na pi pukající.

H. obecný. O. vulgaluni Lin. Blah. t. 416. Fl. dan,

t, 147. Schk.l. 153. llndí jazýek Mat. Háj. 162. — IVcU

161. Odderiek mnoholetý, kolinojdaucí, zkrácený, mrca-
sftw šnrowitých, jednoduchých , dužnalých, wypaušlí

lodyhu plodonosnau, u jejíhozto dolejška pupen homo-
lowilý; lodyha pímá, 2"— l' wysoká, u prosted nesaucl

list, pod listem nepatrn 3hraná^ nad ním oblá, hladká,

lysá, dole opatená pošwau krátkau, uatau, mázdrowi-
tau, hndau ', list wejítý nebo podlauhli)wcjéitý, nejce-

lejší, síkowanožebrý, píduznatý; klas konený, nad li-

stem dlauze stopenatý, píímý, árkonitý, smáknutý,
1

—

V\{' dlauhý, obyejn krátkým hrotem ukonený,
struku podobný, obzwlášt po rozpukání brašniek w
každé ad srostlých ; semena prachowitá, kulowato-

tyrslnná, drobnííká, bélauá. — Na lukách a pastwi-

nách wlhkých, ídko na suchých, obyejn ojedinlý, \V

Ewrop až do jižného Swédska a w Americe sewerné.
Zraje w lipnu a srpnu.

Nemá zápachu, chuti jest slizkozasladlé. Jindá se potebo-
val w lékastwí u wnit a wn.

Hlízelka. Hblminthostachys. Wurmahbb.

Plody strbaulené, dohromady rozposlawené na klas

s osau tlustau dlauhau. Ostatn jako pedešlý.

H. sladká. H. dulcis Kaulf. Osn)unda zeylanica

hin. Ophioglossum laciniatum liinnph 6. t. 68. f. 3.

Oddenek mnoholetý rownowážný, prodlaužený, uzlalý,

siln nircasatý ; slwol u prosted nesaucí listy trojnaté,

Sdílné nebo prolisené : úkrojw kopinatých, zakoni-
tých, piwykrajovvaných ; klas krátkostopený, wálcowito-

šídlowitý. — W Indii wýchodní a na ostrowech indo-

moských.
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PazanSky zasladlé je<U we wlastech owaené jako spargl.

Oddenek a lisly w lékarstwí potebují.

Wratika. Botrychicm. Mondraute.

Plody oddMené, na latu klasatau ro/.postawené, I-

pauzdré, skóru 2 chlopnma pukající.

ff. obicná. B. Lunaria Swarlz. Schk, t. ISi. Os.

niunda Lunaria JÁn. FL dan. 1. 18. y. I. V\ra se zase

Mat. Hti/.IIO. — ffel. 3[b» Zasewralec. Oddenek kolmo-
jdauí, */j— l" dlauhý, s ninoli^tiii jednoduchými mrcasy

;

lodyha pímá, i— 8" wysoká, oblá, nadužnallá, dole s

nkolika pošwami mázdrowit^mi, hndými, wíce mén
rozštípenými, asi u prosted llístá; list písedawý, oh*

wodem podlaiihlý, wysterbený : úkrojúw polomHÍcilvch
nebo klinowitopolookrauhlých, obyejn obblízných a

trochu stechowitých, wykrajowaných, neprawidcln zej-

kowanÝch až i slíhanolalonatých, llustaunkýcii, u wnit
protažených žilami wejíowit se rozbíhajícími ; lata ko>

nená, na stopce 1—2" dlauhé, dole obyejn dwakrát
nahoe jednoduše wtewnalé

; plody sedawé dlají na
wtwích a wtnikách klasy jednostranné, j.saucc obr'
ceny k líci listowému, kulowatowejilí^, zwíoí hlawy
špendlíkowt', díwe zelené, pak erwené hndé; nýirusy
kulowatolyrstnnéf hladké, blawé. — ^a pahrbcích
suchých, tráwnatých, lukách chlumnich welmi rtizirau-

sena, w Kwrop až do jižného l.oparska, tež \v Asii se-

werné. Zraje w kwétnu a erwnu.
Rod twurem a ro7,dlen(iii ikrojuw liitow^cll welmi proiii(!on|l'.

Jak ostatní toho pokoliií rody tdii znainonit, in iiilad^ pn/.aiiSek

pro písti rok se nachází w dolcjSku lodyhy, a sám i pazaiiSky pro
2 léta následující w sohC skrjwá.

Nat BJah swratkující a sliznatá iindy w lékastwí se pote*
bowala ; nedáwDO ji poraueli proti wediím. Jindá k rariim sn ažf-
wala.

ád 2i8.

KAPRADOWITÉ. IlUCES.

Plody na rubu nebo na kraji, pcidku na obojím
powrrhu listúw ze žil a žeber wyniklé, ro/inanitým
zpíisobcni rozpostawené w hromádkv, lincd n<ihé, hned
prodlaužcníui pokožky anebo krajem listowým, ostrau,
pikryté. Brašniky jednopauzdr, ídko slohu stejné

sklípenatého, obyejné obklíené adau sklípkuw, p!o-

112
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chau páso^ltau nebo paprsko\?itau, anelio obhrnulé
krnlieni wystáwajícím, kiaubnatym, puknjícf šlrbinaii
píonau nebo délnau, porídku diau, a naplnné wVíni-
sem mnobvni pracbowitým. Listy za rašení ztocoé.

Rostliny innolioleté. Oddonek pla/iw), ikosný nho proslo-
padný, nkdy nad zemí se wy))ínaiící a |)reds(awujíc( kiiun pnul) a

koenující se nt-ho stromowitý, palmowtMnu podolmý. Listy plaziwycli,

pnulých a koenujících rozlraušené, iikosnjcli a j)rostopadn}cli na
konci nalilaucné, wždycky za rašení ztoené, ohypejne rapíkaté,

jednoduché, celé, ol)yfeinC roznianitxin zpíisolieni rozdlené a slože-

né, nejhojnji jednoduše nebo ninohonásol>n wystcptané, žehernaté,
plodonosné ní-kdy twareni rozdílné od jalowjich. Plody riizné

nebo adowé we zj)sob plodu ninoliopauzdréiio srostlé ; nkdy du-
žninu listowau dílem anebo docela pohlcující sestawnji kwtenstwí
nahé, imed jednoduché, hned wíce mén rozwetwené, klasowité ne-
bo latnwité.

Po tu dobn znají wíce J80O rodnw, w 74 pokolení rozdle-
ných, jichž asi IfíOO mezi obratníkoma obau pnlokaulí roste a osta-

tních 200 w podnebí mírném a studeném, takže k tornám poád ed-
nau. U nejwtsím množstwí, kráse a rozmanitosti nalézají se na
ostrowech a lesech pomorských podnebí horkého, a tn toliko do-
s|iíwají WNsky stromowé, podobají se palmám a asto weliké lesy

dlají. W podnebí mírném a studeném oddenek zistáwá pod zemí ;

nkteré pokrýwají obšírná pásla a pewySují potení ostatní rostliny.

Listy nejwtšíiio jich poctu jsau slizké, mírn swraskující, vríce

inén kofenné ; protož nkterých potebují co léku zaobaliijíríili,

ntírn swraskujících, posilujících, na pot ženaucí. b. Oddenky nejmnoz-
šícli ale jsau horké, trpké, anobrž ostré, obsahují prwek woskowitý,

silici, olej, tíslowinu, barwinu a mají se za léky protihlizné; mnohé
jiné zase zasladlé obsahují cukr slizký a klowatinu, jinnž mají moc
zaobalowati a rozpauštti, anebo ku potraw slanží; w kterých tí-

slowina prewažuje, potebují se k wydláwání kozí. Jelikož w sol>

mnoiio íolí draslíitvch mají, Iiodí se obzwlášt k doiiýwání drasla.

Rozcznáwají šcstero podadí.

A. BEZKRUHtJ. AGYRATAE.
Plody bez krubu dokonalébo a pásku sklípkalébo.

1) P0DE7JiEÍ'0JriTÉ. Plody stopenaté, oddéle-

né, štérbinaii pukající na dél od ecbalky ke dnu.

2) DEROmrÉ. Plody sedawé, oddlené nebo
srostlé, pukající derau nebo šlérbinau na cecbalce ne-

bo po stran.

B. TACHOKRUHÉ. PSEUDOGYRATAE.
Plody opatené kruhem plochým (newvst.íwajícím), pá-

skowitým, dokonale zaweným, z ady sklípkúw složeným.

3) TflKASOinTÉ. Plody na echalce opatené
páskem dokonalým, paprskatým (wíkowilým) ze sklip-
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kúw složeným, pukající štrbinau délnau po hoku, se*

dawé.

\) PÁSJTKOJriTÉ. Plody sedawé, u prostedku
opaiícrK' páskem sklípetnaiym, sírokjm, sluikowitým,

pukající nnpri skrze pásek.

C* KRUHAT. GIRATAE.
Plod}' opatené kruhem wynýšeným, klaubnatým.

ó) OSLÁDliOWnÉ* Plody po žilách lislowých

wynikíijící, sedawé nebo slopcnalé, opaticné kruhem
nedokonalým, wvwýšeným, klaubnatým, od zpodku po
liíbelu a crhalcc se táhnaucím, íídko úkosným, naped
anebo po stran širbinau píínau pukající, polom oby-

ejn neprawidelné rozlrhané.

(I) BI.ÁNAnOn IT. Plody sedawé okolo žíly

nah»', nad kraj listowý prodlaužené, Jakoby okolo lž-
ka slaupowitého /.poádané, opatené kruhem nedoko.
nalým, wywýseným, klaubnatým, úkosným, neprawidel-

né pukající.

Podadí 1.

PODKZlir.yoiVlTE. OSMU(NDACE/VE.

Puufe./,lii^. O-Ml M).\. RlESBNFAIlN.
: i

Hromádky plodím zakulatclé na krajích uUrojfiw

/.mžených lisiii wyilrbeného, pohlcením dužniny li-

stowý skládající jako latu strbanlaiau.

l\ králvwxkii. í). rc{,'alis Lin. l'l. (lan. t. 217. Sciik:

cr. 1. \\'tí. )ddcnek ikosn w zenu le/ící, dolejiky

apíkowými ztuha pilehajícími, široce kidlaiýmí pikry
tý a mrcasy dílem plochými opatený » lisly 2

—

V
uysoké, zmiádi hu.stau klkniau winau porostlé, pak oly-

sající, dwakrál nyšt«'rbcné : uiluw pí.scdawych. [jodlau*

hlokopinatvch, tupých aneb ostraunkých, dole úkosn^
uatých a na dolrji>ím kraji píu>aiých, w\ pzáwanych,
zpicdu slabé a auile pilonaných, se silnau žílau a žebry
mnohými, ninohokrMt rozdwojowanýnii, Uklu koncnd-
ho obyejné .ilaloného nebo 2uchého ; hromádky plo'
• lowé zaujímají líc listu, a jelikož du/.nina jeho pohlce*
na jest. seslawují dohromady latu konenau, 2slrannau,
strbanlaiau, na níž. pwodní dnojnásohná wvštérbcnf)st

li»lu, jakož i pechod úkrojúw w klasy plodowé lálo*

112*
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katé» brašniky sedawó, zwící makowého scinenn, kulo-
watoobwejcowilé , písmaknuté., wywýíjen síkowané,
tmaw žluté, až i skoicowé, na zádech s bradawikau
bledší proswílawau, až dol skoro chlopnma pukající

a wypaušljící wýtrus prachowiiý zelenawý. — Po le-

sech wllikych Ewropy prostední. Zraje w lipnu a srpnu.
Náleží k nejpknjším ewropskýin kapradiin. Mírn swra-

skiije. Jindá potebowali latu plodonosnau a deií oddenkowý, a ne-
dáwno poraiíCeli tento proti krticein a anglické nemoci. Obzwlá-
št ii potebowali k istní úst a tudy jméno os mundu.

Podadí 2.

DROrriTÉ, MAR\TTUCEAE.

Dkre. Danaía. Danáa.

Hromádky árkowité, píné, složené ze dwau rad
brašniek dohromady srostlých a dérau se otwírajících,

ostrau powrchní wždycky olewenau nejkratší obklíené.
D. proslolistá. D. simplicifolia Rudse t, 36. Listy

lysé, jednoduché, jalowé i seapíkem \\— 4" wysoké ? e-
pel wejitokopinatá, ostrá, úrodné 6—8" wysoké, užší

a dole ztenenjší. — W Guian«

Slbjemka. Angiopteris. Palmenfarn.

Hromádky plodowé na rubu listowém w prauhu ne-

petrženau slité, blízko kraje listowého bžící; brašni-
ky oddlené, drau podlauhlau pukající. Ostéra žádná.

iS". wywiišená. A. evecta Hojf', Schk. cr, t* 1 áO. Kaul/»

fiU 1. 1. Oddenek stromowitý, o zwýší, 1 pídi ztlau-

šlí; listy na konci kmenu 6' dlauhé, dwakrát wyšlérbe-

né ; úkrojw strínych, úkrojkw 2— 4" dlauhvch, ár-
kowiiokopinatých, zakonitých, na konci pilowaných. —
Na Ostrowech spolených a mariánských.

Sandwišané jedí den z kmenu wybrauý ; roztreným listím

udlují oleji kokosowému píjemný zápacb.

Podadí 3.

mKA rmiviTÉ. schizaeageae.

Pnulka. Lyrodium. Schlangknzunsb.

Brašniky na žilách nad list prodlauženýcb rozpo-

slawené w zpsob klasw jednoslrannýchj na wnilní
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stran od eclialky až dolu Štrbínaii pukající, jicližlo

každá páskem šupinowitýni opatená.
P. drobnolisld. L. mícrophyllum R. Brown. Ugena

microphylla Cav. ic. t. 595. /. 2. Adianthum non volu-

bile Riunph G, t. 32. /. 2. 3. Tsjera valli panna Rhced.

12. t. 3 i. Rapík zproliYl)aný, pnuly, na sáh dlauhý, co
motauz tlustý nese lístky stíné, takže list wyštrbený
jakoby pereny ; lístky plodonosné wejité nebo podlau-
hlovvejité, tupé. dole uaté, jalowé podlauhlc nebo po-
dlauhlokopinaté. dole zmlka srdité, nejcelejší nebo
píwykrajowané , okau zwisené, pilkovvané. — Na
Trankwebaru, Amboin, na Ostrowech mariánských a

filippínských.

P. dlanitd. \j. circinatum Swartz. Hydroglossum
circinatum fVilld. Diet. se. nat. ad. 1. t. 9 i. Ophioglos-
8um flexuosum Lin. Adianthum Runiph (J. l. IÍ3. Pcttv.

paz. t. 6i. /. 10. Rapík též zprohybaný, pnuIý, nesaucí
lístky stíné mnohojamé, dlanilé 3— 'ilaloné : lalokúw
kopinatých, ostrých, nejcelejších, plodonosných, árko-
wilých. — Na Amboiné, Žáwé.

f<;<pi'ky ]v]\c\\ jsaii haužewoé, takže s tží roztrhnautí se dají,

protož na prameay rozHtfpané potebují se k seSiwáni komik a j.

Mladé pazaiiSky w liorkéin popelu peCeaé jedí. Lístky potebují w
iékaswí jako u oás netík.

RozA&. Anbmia. Anbmir.

Brašniky ihowité, seda\v(<, na cchalce paprsko-
wit árkonané, na druhé stran štrbinau délnau pu-
kající, klascné.

R. plsCnalý. A. tomentosa Swartz, Listy 2" wysoké,
podlaulilé. dwakrát wyšlérbcné, plaw pisfnalé I lístky

mésíité, nejcelejší, doicní lup prolisenú \ apík pls-
naiý. — W Ronarii.

Celá na( zapárjiá iu]rbau.

PAOHNULK. MOHIIU. MOHBIB.

Hrašniky zakulatél, na echalce paprskowitd ár-
kowan<^, po Í)oku dérau podlauhlau pukající, po kraji

listowém rozpostaweaé. Ostra z kraje ^ejknwaného
ikrojnw olinutyrli.

I\ n/rickd. M. thurifraf^a Strar/:. syn. 1. S. Adian-
thum cftlTrorum Lm. ^ilicula PUik, alin. 1. 3S0. /. 10.

Listy doHt weliké, dwakrát wyštrbené : úkrujúw wcji-
týil stíhaaozaubkowaaých , na rubu plewnaiv(*h, po
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kraji podchlipených ; plody krajní. — Na Pedhoí do-
bronadi'jsk('Mii, na Rurbonu ostrowu.

Wydúwá píjemný zápach beuzoeiii.

Podadí 4.

PASATKOfFlTÉ. GLEICf!ENI\GEAE.

PÁ8ATKA, GLBlCnBNlA. GlKICHENIE,

Brašniky po 3— í w hromádky slílaueoc, nahé,

na rubu h'stowém umístné, na dél pukající.

P. .sochala. G. Uermanni R. Bmwn, Mcrtensia di-

chotoma Swartz, Schk. cr. L. 148. Langsd. fil. t, 29. Po-

lypodium dichotomum TJumh. jap. t. -i I. Oddenek píí-

mý, 4— ;/ wysoký, sochatý, poridku roztrojený, lysý,

lesklý, hndý? \v rozporách kmenowých jest pupen po-

dluhowatý, hndý, huatý; listy wyštrbené : úkrojw
árkowitokopinatých, ttipaunkých, nejcclcjiiích, na lící

zelených, na rubu siwých, slídawých; hromádky dwoj.

ade na každém úkroji lisiowém — W Persii, na Za-

panu, Amboin, Ceylonu, iNowém Ilollandu, Oslrowech
spolených.

W Persii na Žapanu a Nowém RoHau l.i jeilí kmen skrohnatý

zaliorklv :t koTcnný, upekše j^j ; na Žapann ale jej jakož i popel z

nSlío w lékastwí poteljují.

Podadí 5,

OSLÁDIOmrÉ. POLYPODIACEAE.

Praskatec. AcRosTicnuM. Staubfarn.

Brašniky roztraušenó, stopenalé. kruhem kolmo

obklíené, naíuomadné, celý rub anebo nejwtší jeho

díl zaujímající.

P. losorohij. A. alcicorne Swartz. Diet. se. nat. ad.

I. t. 82. A. Stemaria Bory. ovar. t. *2. Listy jalowé le-

dwinité. pílalonaté, nejcelejší, sedawé, žilnaté, stecho-

wité, pemnohé , w rži ro/.postawené, z jejich pro-

stedku wzstupují úrodné pímé, asi 8" wysoké, dlani

-

tosochaté, dole klínowité, nahoe na lalocích plodonos-

né, — Na kmenech a wtwich stromowých w Alrice wý-

chodaí; též na Žáw, Nowém Ilollandu.
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Hromádky plodowé na kr.iji listowém nepetržené,

plewami, i>iiinami anebo chlupy pikryté.

P. lotiioá. N. piloselloides Kaidf. Pteris piloselloi-

des Lin. Schli* cr. t, 87- Oddenek niowity. plíuiwý ; li-

sty jalowé zaokrauhlowcjité anebo obwejiié, úrodné
2" dlaubé a 2" široké, árkowiioklinowité, tupé. — W
Indií a na Žajianu po stromcoli se pne.

Z ro/tl:i(;fiié'io lista prýští se, šfíiwa nakyslá, která uzdra-

wuje naitiiclilé dásn, wypuzuit) osýpky a leC( tajné neiaoci.

P šupinatá. N. Maranlae R. Brown. Acrosiiebuin

Maraniae Lin. Schk. cr. 1. 1. Slurm f. 6. Listy obyej-
n wtií l', dwakrát wystérbené, na rubu plewnatosu-

pinalé : úkr«)je stíóné nebo stídawé, diílení protise-

né ; rapiky oblé, plewaato!>rstnatc. — iNa skalách \vr*

chúw wysokýoh. po Ewrop prostední, teplejší a jižné,

též na Teneri.

IIOLAUMBK. (JVMNUUIIAMMA. GlTTERARN.

Hromádky plodowé na zebrách rozsochaných.
//. eniij. G calotnelanos Kaidf. \crosiichum calo-

inclanos Lin. Schk. cr. (. 26. Oddenek 2' zwýií, má
asi 20 páriMT wétwí jako diwí ebenowé erných ; listy

dwakrát wvšlrbcné : úkrojky podlauhh', na rubu blo-
utrubnaté, dolení dwakrát prutisenó dole w/.hru uša-

té, hoení pilowané, nejhoejší w zplýwaw. — W Indii

západní.

Kywur. Ceteracii. Cbtbracii.

Ilroiiiádky plodowé úzké, árkowité, na pi mezi
}:ebry umístné, pod plewami ukryté.

A', ohrnuj. . ollicinarum liaiih. If^illd. Asplenium
Cetcrach Lm. Schk. cr. l. 1. h. Ceterák Mul. Haj. 2G9.— H^ct. 31 i. fjsly zwýii 3— t", hluboce protíscaé,
kopinatuárkowíté, na líci hust plcwnaté : úkrojúw stTí-

dawých, podlauhlych, tuf>ych. — Na skalách a stromech
po ICwropé jižné obzwjášté nad Murcm stedozemním.

Nemá záptichn; rliuf ale má nlizkaii, /atrpkalaii, a pfiitali mu
iitoc |irosinpui<ri ; anu i ncdáwno porauCell j«i proti zacpáuí leziny,
v^odnuit-luuHti

;
protože na mot žene.

RuZKRUŽiTKA. CYCXOPIfOai'8.

Hromádky plodowé wc zpsob kruhúw anebo rií
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na konci lístw nahlaucnd a chlupy hwzduwitynú
prikrylé.

/?. ly.tá, G. glaber Dcsv. Niphobolus glaber Kaulf.
Acrostichutn lanceolatum Lin. Polypodium acrostíchoides
Forst. fVíUd. Tiri pana fíhecd. \í. 14. Oddenek plazi-

wý, šupinatý ; listy I' vvysoké, 2" široktí, árkowitokopi*
nat, obak ztenené, kožowitó, na líci lysé a lesklé, na
rubu Šedoplsnaté ; hromádky proti konci smstnané.
— W Indii wýchodní, na Ostrowech spolených a na
Mowpni HoUandu.

S:úwu z ní potelmjí proti bolení w u^ích.

OsLÁDI. POLYPODIIM. EnGELSCsS.

Hromádky plodowé zaokrauhlé, poduškowité, po
rubu listowém rozlraušené, nalié a ostry zbawené.

O. obecníj. P. vulgare Lin, Schk. cr. t. 11. y. 17.

Oslady Mat.' Háj. 377. — TFel. 44U. c. Oslady, osla-

di, osládi, osládež, osláde, sladuska. Oddenek rowno-
wážaý, plaziwý, skoro powrchní, co brko tlustý, pí-
wtewnalý, posázený jízwami mískowiiými po upadatých
apícícb, obrostlý šupinami plewowitými, hndými, po
celé délce wyhánéjící wšude ze zpodu mnoho mrcasw
dlauhých, wtewnatých, tmawe hndých, plsnatých* li-

sty wíce mén wzdálené, apíkaté, ^'^~-V^ wysoké, ly-

sé, obwodem podlauhlc. nebo wejitopodlauhlé, kozo-
wité, vvyštptané: iikrojw stíných anebo stídawých,
podlauhlo- nebo árkowitokopinatých, tupých neb o-

straunkých, wíce mén drobn zejkowaných ; apíky
polooblé, hladké, blawé ; hromádky plodowé weliké,

na každém uštu listowém we dwau adách se žebrem
firostiedním rownobžných , díwe Imaw žluté, pak
mdé. — Na skalách, starých zdech a paezech ob-
zwlášt krajin lesnatých po celé Ewrop, sewerné Asii

a Americe. Zraje w kwtnu až do záí.
Koreo sladký jindá se potebowal na místo sladkého dewa

Cili koena lokoricowého w lékastwí.

O. zlatý. P. a ureum Lin. Schk. cr. t. 12. (špatný).

P. majus aureum Plum. fil. t. 76. Zwýsí 2', oddenek
hust šupinatý ; list hluboce wyštrbený, nasiwlý, nej-

lysejší, blanowitý : úkrojinv kopinatých, zakonitých, ko-

neného prodlauženého ; hromádky roztraušené, pí-
adowé; apíky lysé. — W indii západní na paezech.

We wlasti netoliko oddenek koenowý anobrž i jeho šupin; w
lékastwí potebují.

O. dubolisíý. P. quercifolium Líh. Schk. cr. t. 13.
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P. indicuin Clus, exof. t. 89. fíiimph 6. t. 36. Panna

Kclago marana fíhced. 12. t. II. Oddenek na palec

tlustý, na nkolik sáliw dlauliý, po zemi a stronierh

se pb/ící, ryšaw chlupatý; listy jalowé wejité, srdité,

sedawé, chobotnalozubaté, lupd, úrodné hluboce wy»

itplané : úkrojtv stídaných, kopinatých, ostrých, do-

lenich tupých ; hromádky 2add. — W Cínc\ Indii wý-

chodní, na Molukách, Oslrowech lilippinských, INowém
llollandu.

Koen liorký a silnS wonfcí potebují proti zapálení o£í a

slizotokui ; jalowé listy zawŠují na udice cliytajíce ryby.

O. uhnuly. P. Phegopleris Lin. Schk. cr. 1. 2ó. Zwý-
i,í 1—2'; koen niowiiý ; list trojenodlený : likrojúw

dwakrát wyširben}' ch, rozewenýcli, sehnutých, úkroj-

kiw podliiuhlých, tupých, prínejcelejších, ostrým úhlem
udstúwajicich ; hrotuádky plodoné pokrajni; apiky ly-

«é. — W liájích po Ewrop prostedni.

KaPHAD. INBPH&ODIUftl. tNlERBNFARN.

Hromádky plodowé okrauhlé, ze žeber iistowých

wyniklé. Ostra powrchní okrauhlá, úzkým chobotem
wy íznutá, nebo ledwinitá s obšírným chobotem, toliko

w chobotu pirostlá, jinak kolem dokola prostá.

K. samrc. N. Filix mas li. Drnwn. Polypodium Tilix

mas Lín. Schk. cr. I. W. 4.'>. 51. Oddenek úkosný, do-
1)ola pod zemí wáznaucí, */»— dlauhý, pokrytý oslat-

,v apíkowýnii, tlustými, tiusié stechowiiýnii, ^crnolin-
d^mi, ímž má twar pekocené homole, a ze zpodu po
cele délce wypauští pemnoho mrcasúw dlauhých, wé-
Icwnatých, po ostatcích apíkowých, obzwlášt hocjí»
ryšawé picwnatosrsinatý, a na konci nesaucí chochol
list vv na pohled koenowých, 1—3 dlauhých, obtvodom
podlauiilých, dwakrát wyštrbených : úkrojfivv sedawých,
kopinatopodlauhlých, úkrojkúw sebe 86 dotýkajících, po*
dlaulilých, tupých, zejkowaných, na konci pilowaných;
.ipíky a osky listowé pU-wnatochlupaté < hromádky plo-

dowé WC 2 adách podlé žeber prostedních úkrojko-
uých, obyejné toliko dolení polowinu uslíkw /aujíma'

jících; ostra okrauhlolcdwinilá, pupcónatá, díwe b*
lawú, pak swetle hndá. — W lesech a kowištích po
celé Kwrop, u welikém dílu Atie a Africe scwcrot^.

/rajc od erwnu až do srpna.
Jeden odrodck uiá iikrojky wStit, obdálué, •tiliHDopIlowaaé

až proliseCoA.
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Naf jiotrebiijí ke stlíiiií, i popel, jeliož tlúwá welíké lunož-

stwí Oddeiiek anebo raduji ostatky apfkowú, majíce zápach pro-
tiwný a (liiiC zaliorklati, jsati w5born5>u lékem naproti tasemci a w
lékárnácli slowau radis filicis maris. Též slau2( k rozdíluým po-
wrám.

K. krajokwétnij. N. Oreopteris Schk, cr^ t. 3á. 36.

Polypodium Oreopteris Fl. dun. t. 1121. Podobá se

pedešlému; listy wyšléibené: úkroje kopinnlé , !>«**>

na rubu pryskyinoil;izoaté, protisené, s úkrojky ko-
piaatýini, tupými, nejcelejšími, nejdolejšímí prídelšími;

hromádky plodowé krajní. — Na wcsowišlíeh Ewropy
prostední.

OdJenek místo pedešlého ku koDCi\m lékaským se zbírá,

akoli úink jest slabšícli.

A', bahní. N. Thelvpteris. Aspidium Thelypleris

Sivartz, Sikk. cr. t. ó2. Polypodium Tlielypteris Lin. Fl.

dan. t. 7()0. Listy wyštrbené : ukrojw árkowitokopi-
natých, protisených , lysých, úkrojkiiw wejitých, o-

strých, nejcelejších ; hromádky krajní, dotýkající se, ko-

nen wzplýwající. — W bahnech po Ewrop a sevverné

Americe.
Oddenek i toho roJti pichází do lékáren, akoli není tlustSí

brka husího.

K. jcdoimj. N. edule Don. Aspidium cdule Sprcng.

Oddenek hlízowitý ; listy scdavvé, kopinalé, tupé, \vrau«

bekowané, lysé, dole srdiloušaté ; hromádky skoro
podlé kraje listowélio rozpostawené. — W íNepaulu.

Zemkovvé oddenek jeho jedí.

Papratka. Aspidium. Schildfarx.

Wšecko jako u pedešlého pokolení; ostra ale o-

krauhlá, nejcelejší, u prosted štítowité pipewnéná, ko-
lem dokola prostá.

P. hvdlowilá. A. Lonchitis Swaríz. Schk. cr. f. 39.

Polypodium Loncliitis Lin. Fl. dan, 1. 497. Lonchitis

aspera I. Alal. Jfcl. 31d. Oddenek 1' diauhy, 2" tlustý,

jakož i apíky erwenými šupinami odný; listy wyštér-

bené: ijkrojuw welini obblížných, kopinatých, srpowi-
lych, ostrých, brwitopilowaných, dole wzhru ostrou-
cliýeh, a dol klínowité ztenených; hromádky 1

—
'2a-

dé, skoro podlé samého kraje rozpostawené, weliké;

oslry okrauhlé, hranatozubalé, pupenaté. — Na Alpách
a pod Alpami ze Wlacb až do Šwéd.

Jindá ji jiotrebowali proti chorobám slezinowým.

P. tnialá. A. aculeatum Sivartz. Schk, cr, 1. 39. Po-



Ivpodium nculcatum Lín. Oddcnek jakož i apíky a osky

hust plewnaic ; lislv dsvakrát wyštibené : úkrojw wej-
itych, pisrpowitých, dole klinowiiýcli, a tulé2 wxliru
ušalych, dlauliolnoiýcli, kolcalopilowanýcli ; Inomádky
íradé, s prosícdníin žebrem uštowýin rownobžné ; o-

siíTV okrauhlé, wyblodanozaubkowané, ploché. — Na
chlumech Kwropy , Ameriky sewerne a Pedhoí do-
bruDadjského.

OiiJeiifk jeho asto na místo kapradu sumce k lékarslwi sq

l»éi»', atkoli jest sla»s(. Pro weliké iiinožstwí tríslowiny sliiiží k

vvydláwání kže. Popel celé rostliny maolio obsuliuje drasla.

P. berunce. A. Barumcc ffilld. 1'olypodium Baro-
incz Lin. Beranec, baranec. Oddenek položený, llusiý,

obrostlý rauneui nejmOkíiím, nejhustším, žlutým, takže

/ daleka wyhlíží jako beránek a odtud i jeho jmé-
no; a|)íky 1— I'?' wysoké, Aciené, Idadké, nepatrn
hranaté; hs«y divakrát wvilérbené : úkrojiv podlau-

hiých. doleních stríOných, ostatních sttídawých, odstá-

lých, likrojw kopinaiých, ostrých, proiisených na la-

locky ostré, na konci pilowané. — W Koinia, Cíoó
a Bucharsku.

OJdeiick obsjlmje Sí.iwu co krew Cerwrnau, trpkau> a protož
piítfclxije Se w iiplasvicfch a NSIiawkách. Jindá powfdali o nPin roz-

dílní: l>ájky, že to(iž jako jchnS má 4 noliy w zemi zakoreunét že
iii:'i kr<*w, a že kolem sebe na tríiwC se pase.

P. koloivitd. A. coriaccum Swaríz. Schk, cr. i, 50.

ulvpodjum coriaceum Sumif:. Tectaria Calahuala C/zi^/in.

Oddeiiek nu malík dlauliýi uzlatý, plaziwý, crwonawý ;

h.sty na wysoke, dole dwakrát, na konci jednoduše
wy.šiérbené : úkrojúw podlauhlokopinatých, tupé pilo*

wanvch , doleních piíproliscných ; apíky drásné. —
Na Jamaicí', w r.onarii, na Maurici, ^'owém Zcelandu a

lit>llandu.

Od tiiid |iii<ii.i/í |ii.t\%) kniei) l.iihilniiiln nebo kalatjunln na-

v:iii5, 7.alii>r'klosladk5, jindá pro pocení iižfw.iny.

/*. cihulatA, A. bulbiferum SwarU. S(hk. cnjpt. 1. 57.

! di,i bacciíera Morís. 3. /. H. e. 3. /". 10. liarr. ic.

I 1'20. Lysá; lisly dwakrát wyšiérbnné : úkrojúw slíó*

nyoh, podlaulilých, tupých, pilowaných, doleních proii-

secných t oska listowá na rubu cihulonosnú » hromádky
piodowé zaokrauhlé. - \V lv.iii,idé.

Cilxilky iijlistni ]% i nn ádn neobytejoU, která

iipad«íi, žene w korn a ni

SlK7.INN'ÍK. AhPLBMLM. STHKIFKVrAAN.

Hromádky piodowé úárktiwité anebo podluuhlé.
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ojedinlé na zebrách. Ostra poirrchní cel^m wn-
sným krajem pirostlá, u wnit anebo nahoe prošlá,

pak asto ohnutá a bromádkau plodowau pikrytá.
S. erweni/. A. Trichomanes Lín. Fl. dan. t. 119.

Schlc. cr. t. 74. [Netík Mal. iVel. 430. Oddenek kolmo
wnikající, pekráiký, ukrytý mrcasy pemnohými, hu-
stými, niowitymi, ernolmdými ; listy trsnaté, obwodem
árkowité, jednoduše wyštrbené: úkrojw písedawých,
z dola uatoklínovvitého okrauhlých anebo wejilých,
autle wraubkowaných; apíky a jejich pokraowání ili

osky z erná tisawé, lysé, leskle, welmi kruché; hromad-
ky úkosné, po 2— 5 po obojí stran prostedního že-

bra; ostra na kraji prostém (wnitním) wykrajowaná,
bezbrwá. — [\a skalách a zdech po nejwtším dílu

Ewropy, též Asie a Ameriky sewerných. Zraje w er-
wnu až do listopadu.

Listy sliznaté, mírn swraskující, ped asy se potreljowaly w
lékastwí jako listy wlasu ženskélio, ano i po dnes inísto nich se berau.

S. zelený. A. viride Hiids. Schk. t. 73. Welmi se

podobá pedešlému , liší se ale apíky toliko dole
tisawými, ostatn jako osky zelenými , úkroji iistowýmí

patrnji apíkatými, okrauhlejšími a w pomru širšími^

blaubji wraubkowan pilowanýmí.
Podoliným zpsobem se potebuje.

S. raufuka. A. Rúta muraria Lni. Fl. dan. t. 190.

Schk. cr. t. 80. b. Paronychia Mat. ffel. 430. C. Koen
jako pedešlých; listy díauhoapíkaté, dole dwa krát, na-
hoe jednoduše wyštrbené: úkrojky plodonosné klíno-

wité kosotwerené neb obwejité, tupé, zejkowané ne-
bo zejkowanopilowané, asto 2 — 3laloné , neúrodné
širší, píwejírowité; apíky a osy zelené,* hromádky plo-

dowé obblížné , konen slýkawé, a rub uštúvv skoro
docela pikrýwajíci. — Na skalách a zdech po celé

Ewrop, též po Asii a Americe sewerných.
Jindá w lékastwí jako prwní se iižíwal.

S. erný. A. Adiantum nigrm Lin. Blak. 1. 220.
Schk. cr. t. 80. a. Oddenek pírownowážný, tVj—2"

dlauliý, pikrytý ostatky rapíkowými, stechowitými, z

erná tisawými a wypaušléjící pemnoho fnrcasw dlau-

hých, ernohndých; listy díauhoapíkaté, kožowité, lesklé,

dole 3krát, nahoe dwakrát anebo jednoduše wyštrbe-
né: úkrojw klínowit obwejitých, z pedu nestejn
oste pilovvaaých ; apíky nahoe zelené, dole z erná
tisawé; hromádky plodowé, rowné, 2—3" dlauhé, díwe
oddlené, pak stýkající se ; ostra bezbrwá. — Na skalách
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stinných Fwropy jiinó a prostední. Zraje w erwnu až

do záí.
Naí jelio jiiuiá i:iko wlasu ženského potebowali, anobrž í po

dnes místo nulio jí lierau.

S. blatní. A. Filix femina Bcrnh. Aspidium Filix fe-

mina Stvar/z. Schk. cr, C. ó8. 59. A. alpestre Sclik. cr. t.

60. I*olypodium Filix femina Lin. Oddenek jako kapra-

du samce, jest iile' o polowici tenší a kratší; lisly 1
—

'<i

dlaulit', obwodcm podiaulilé nebo wejilopodlaulilé, dwa-
krát wviirbené : úkrojw sedawýcb, podlaublokopina-

t}ch, zakoniiyrh, úkrojkw obblíiných , kopinalopo*
dlauhiých , ostrých anebo lupaiinkych , stíhanopilowa-
nýrh, až proiisen}ch, úkrojekw srpowiiychj obyejn
ostrých, naped antle pilowanych ; apíky skoro nebo
docela lysé ; hromádky plodowé úkosné, we 2 adách
podlé žebra prostedního úkrojekw '/j— l"' dlauhé, po-

dlauhié, asto polomesíit nakiwené; oslra na kraji

prošlém (wnilrním) brwiiá. — W lesech skoro po celé

Ewropé a sewerné Americe. Zraje w erwnu až do
záí.

Korn sUrá a nžíwá se na místo kapradti .lamce, nemá alo

jeho úinkuw, takže sbraCowé pilný miiby ua to míti |)ozor.

BiNDAH. SCOLOPEXDRIUM. ZuNGENPaRN.

Hromádky árkowité, píné, po dwau obblížn(^,

takže ostry prostým krajem se dotýkají, a za uzralosli

jakoby na pautci se rozcházely.

li. obecni). S. oíricinarum .SV/«VA. Schk, cr. i. 83. As-

plenium Scolopendrium Lin. Lin^'ua cervina Tourn. inst.

t. 319. Dlak. t. 1ii8. Jelení jazyk anebo psaný Irak
Mat. Háj. 24". — fVcl. 297. Koen mrcasatý uypaušlí
trs z listfiw jednoduchých, nerozdlených, \' dinuhých
anebo dcLšírh, kožowjtých, zelených, koplnatých, dole
srdité rozdlených na laloky 2 ostré, dolíi smující,
po kraji wvkr.ijowané, na rubu opatené adama hro-
mádek podwojných, píných, wclikých , árkowitých;
apíky 4— .V dlauhé. obyejné rysaw piewnaté. — CSa

skalách stinných, wlhkých Kwropy jižné a prostední.

TfD rod jako ná.ilediiiíci jinii 7.nntu<-nity, hv ze niclio ewrop*
kého kapradí mají jrdnoducli^ list Odrodkiiw j<*8t ninolio : /í) listy ja-

ln\ré kadfaw<(. IMi)Hilis viil|;aris ('lu». 9. /i 9i3 y) 1'*'^ "" knori tilu.

diXiné. Pliyllitis folio lariniatn Clu4. 9 p 913. </) listy Teité, na kon*
ci mnnlio klané, kadeawé. Stkti. cr. t. 83. f. h. t) hapík wrtewnatV,
li*t rordlcnf, na konci r-ritj. Lingita cervina Tourn, in$t, I. 8»0.

Ped asy núlfžel k lékastwím welini wáženjin w rozdíln5cli
< lioroliárli ; nyní jeStC proti bliawkám ti dobytka. ^
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B. stelowilý. S. sagittatum Decand. Ileniioniiis ve*

ra Clns. 2. p. 2 li. Ilpinioniiis Mat. }f\L. 297. Listy ko-
pinaté, dole silní* srdit wykrojené: uštw širokvcli,

okrauhlenych , celách, rozvvíenycli, ostrých, po kraji

coiydi anebo maliko wraubekowanjch. — W Ewrop
jižné.

Potebuje se jako pedešlý,

PODWOJKA. DiPLAZIlM. DoPPELnAUPEN,

Hromádky plodowé cárkowiié, podwojné, ze že-

ber wynikající, Oslrry dwojnásobné, ze žeber mezi bro-

niádkania wyniklé, wne obak pukajícM'.

P. jcdomd. D. esculontuin Sivnrlz. Ilemionitis esru-

lenta Hclz. Listy dwakrál wyštrbcnó : úkrojw apika-

tých, kopinatýcb, zakonilýcli, dole ualycli, príklinowi.

l)ch, prolisenoslilianých : úkrojkw zaokrauhlené tu-

pých, na konci zaubkowaných, dvvau doleních wtSích?
apik a oska lysé ; hromádky kižmo poslawené, nejsme'

stnanjší. — W Indii wýrhodní.
We wlasti jedí oddenek tolio kapradf.

Hasiwka. Ptkris. Sauwfarn.

Hromádky plodowé árkowíté , nepetržené , na

zebrách pokrajních sedící. Ostra na kraj listowý pi-

rostlá, u wnit prostá.

H. obecná. P. aqnilina LrtK Sclik.cr. f. 95. Filix íemina

Blah. (. 325. Kapradi samice Mat. Háj. 376. — JVcl.

4ÍÓ. Oddenek prodlauženy. zllaušií brka nebo malíku,

hluboko pod zemi plaziwý a rozn»M%venv, obiv, erno-
hndý ; lisly ojedinlé, 2— 5' wysoké. iiojerodlené : díly

dwakrát wyátrbené: úkrojw sedawych, podlaiihlo- ne-

bo árkowilokopinatych, ostrých, na rubu wíce mén
pýitých, kožowitych, doleních protisených anebo wy-

štptaných, na konci dlauho wytažpnych, úkrojkw po-

dlauhlých anebo wejcitých, tupých, proti konci úkroje

zponenáhla se umenšujících ; apik a oska liindké a lysé,

na líci žlabowite'; hromádky plodowé podlé kraje ú-

krojkw rozplozené, a až pod konce jeho se táhnaucí,

díwe pikryté oslrau úzkau, árkowitau, blanowitau,

pak do póla nahé. — !Na chlumech a wesowisiích sko-

ro po celé Ewrop, tcž Asie a Auicriky scwcrných.

Zraje w erwnu až do záí.
Když tlast> apik nnd sainyin dolejškem piiliosn se peíz-

ne, ukáže se hrubý wýkres dwojnúsobDého orla pro rozpostaweaí



ol>7.wIáŠtní .<:wn7,kriw žilovk>rli a r-ernolmilé sklfpkatiny. Oddcnek její

horký a swrnskawý jindá w lékarslwí sp pott»'liowal ; mže ale slau-
žili k wytilHu:'ini knie a (lol>\wánf drasla. Listy tii a onde slaiiži

ku stláni pod dnliytek a též |>rv ziinnílio asu kn krmení koz a owcí.
Mladý list a oddenek na japanu » a.s ne<Io.s(atl.ii slaiiží potrawaii,
a w Kwrop jmenowitt- iia Fítisi waený jedíw stejných prí|)adnostech.

//. jfilomú. P. csculenta Forst. Schk, cr. f. í)". Bil-

lard. nov. lloll. 2. /. 2i4. Podobá se pedešle. List Iroj-

dílný : welwí duakrát wyšlrhenycli : líkrojw árkowi-
tydí, lupvcli, wrauhrkowanjcii, lid>ýrh, na rubu podlé
žebra cblaupkowaD)b, dol bžitíeb, dolcnírb dole
pííprolisených ; apík zil;uií.tí brka, 'iboony, pridraslauý.
— \V lesecli na Ostronech spolcenjclí, ^owéIn liollan-

du a Dicniensku.

Na jižném Nnwém Hollandii a Diemenskn, ohzwláSte na No-
\séiii Zeelandn a Oiitrnwecli spolenýrli zeinkowé jedí oddenek na
iiiisio wezdfjJIlio chleba, upekSe jej w liorkém popelu.

Zawritbc, Oxoclea. Frm.FAiiN.

Hromádky plodowé na rubu lislowém snieslnanó.

Oslery Supinowiié, na zpsob bobule sroslli', nepukající.

Z. liilirvij. O. sensibilis hin. Diví se. naf. atf. I. f^

00. Vilix indiea Ihripi. 1. ^^. /! //. Mnlz. 15. 1. 10. Listy

{'alowé uvili bon : iikroji^iw kopinalt)<árk()\vii<'<b, lnu-

) zubalVcb, príproiisernúb, doli*i sbilia\v}'cb, luiení* li

Írosliyeli, dolenícii di)le 7.aužen>(li: lislv irodn dwji-

rál wyiicrbené : ikrojkw podt btípenokulowalýrb , i s

o.skaii lysýcl). — W lesech stinnýrii Ameriky sewerne,
we U irginii, Karolín, Marilandu.

list; tolirt kapratlí jsuu útlé, takže, doiLu' 1,^ ^ !<!<>,

driiliélio due jii ^fiatli^uu. <

PrROVUHNÍK. STRUTniOPTRRIH. StraLOAPARN.

HromAákv drkowiic, pak zliusta rtilt Ilsiowv j.ii-

krýwající. Osiry .stipin<miié, pokrajn. ii wnii fMiknjíft}

/*. poxpoli/i'/. S. pcrm.inifn Ifilí,/. Osniiindn Stru-

tbiopleris í.>. Srhk* cr. i Onorlra Slnilliioplcriji

Stittrz. Odtlenrk bniby , i rpo^niV « listy jnlowé rwýki

lokie nebo \vv.š»í, dtvakri wy.širbení^ : iikrojnv proil-

»cnvli, ikrojkriw wcjdil^ch, nejrelejsíeb. Itipniink) rli neb
ostraiinkÝeb ; lislv iiríMln wyšrrbeni' : ikrojúw .uKoui-
tvch; oslerv wjec mén obdálné. — \N i

vv \sii a Americe •^ewernvch.
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KrAJOWITEC, LOMARIA. RaNDFaRN.

Hromádky zhusta rub listowy pikrývající. Osléry

krajní^ klímawé.

K. pnuly. L. scandens JFilU. Onoclea scandens

Swartz. Schli. cr. t. 106. 107. Lonchilis volubilis fíumph

6, t. 31. Oddenek 2'/V dlauhý a promenující se pak tv

šlahauny na 4— ó sáhw dlauhé, se stromw dol wisí-

cí ; listy jalowé wyšlerbené : úkrojw kopinatých, lesk-

lých, žebernatých, apíkowaných, dole okrauhlených,

Irníkowanopilowaných ; listy úrodné wyštérbené : ušlw
árkowitých. — Na iVlalabaru, Ceylonu, po stromech.

^ Listy na zaátku Cerwené jedí jako zeleninu, která ale spat-

ná. Slahauny u wodS moské jsau trwaaliwjší rotanowýcl* * slauží

k wázÚDÍ.

ŽeBROWICE. BlECHNUM. RlPPENFARN.

Hromádky árkowité, k žebru listowému piléhají-

cí, rownobžné, Ostra powrchní nepetržená, u wnit
pukající.

Z. obecná. B. boreale Sivartz. Schk. cr. 1. 1 10. Os-
munda Spicant hin. Lonchilis aspera H Mat. IVel. 3 1 5.

Koen mrcasatý, erný ; listw nkolik do kola rozpo-
slawených, jalowých na l' wysokých, protisených: ú-

krojiaw kopinatých, lupaunkých, rownobžných, nejcelej-

ších ; listy plodonosné wysší, wyšlrbené: úkrojw ár-
kowitých, zakonilých, pak na rubu docela díženkami
pikrytých. — Na pahorcích porostlých w Ewrop, též

na Kanariích.
Ped asy potebowal se na rány a proti zaprtalosti sleziny.

Netík. Adiantum. Krullfarn.

Hromádky plodowé z konce žeber wyniklé, odd-
lené, rznolwaré (zakulatlé, msíilé, podlauhlé nebo
Cárkowité), a sedící na ohnutém kraji lislu, w esteru

promnném.
iV. wlas žcnskij. A. Capillus Veneris L.in. Jacq. inisc.

t. t. 7. Blah. t. 3(n. Wlas ženský Mat. Háj. 35 7. — WeL
430. Oddenek rownowážný , skoro powrchní, ztlauští

silného stébla, wtewnatý, hust plewnatý, wezpod wšu-
de wypaustjící mrcasy niowité ; listy píplihé, ^/j— 1'

wysoké, nejlysejší, dole dwakrát, nahoe jednoduše wy-
štrbené : úkrojw slídawých, apikaiych , z dolejška

klínowitého obwejilých auebo obwejitotrapezowitých,
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stíhanolalokalych , tenkých, píblanowit)' ch , protaže-

ných žilami pknými, ruzsoclianými, wojiowit rozšíe-

nými; lisly jaK)wé úkrojw naped za()krauhlen}h a

nestejní* zubatých; hsty úrodné ušlw na kunci pro-
dlauženych w ostru podlanhlau nebo árkovviiau, hn*
dau, podbnutau a tím jakoby uatých anebo zatlae-
ných ; apíky tenké, z erná lisawé, hladké a lesklé,

jakož i oska a apíky wjáskowiié ; hromádky plodtuvé

twaru ostrek. — (Na skalách a zdech wlhkých w Kwro*
p jižné. Zraje w erwnu až do záí.

Listy nLiliorkló jindá w lékarstwí se potrebowuly. H Mont-
pellieni, kiležto w okolí IiojnS roste, dlají po dnes sjnip, ífyr«/;t»

cnpillaire, j»*jz proti tžkostem pticníin, obzwlástC kašli, nžíwají.

Místo wlasu ženského berau jioé naduwcdené kajiradí, akuli nejsau
mu roweii.

N. znoíený. A. pedatuni Lin. ScM. cr. /. 115. A.

americanum Corniit. 1. t. 6. We wšech dílech wétší

nežli pVedešlý ; apíky I — l',i' dlauhé, tulit?, rrwcna-
wé ernohndé ; listy lysé, znoženitnyštrbené : úkrojkúw
nestejnostranné oúlilých nebo napí podlauhlc ujío-
wilýcli , na boením hraji siíli.inolalonalých hiloKy
na konci podhnutými a dlajícími ostrv na pi po-
dlaublé nebo skoro polonisíiié, blawé nebo bled
nahndle. — W Americe scwcrné a jižné.

Ten rod we wlasti, též i we Francauzícli potebuje se w lé-

kaství jako pedeilý proti o«>duliuiii plirniui.

Kornauten. Ctathía. Tlenfahíí.

Hromádky plodowé píokrauhU' sedí na lžku
polokidowatt^n anebo kejowitém. Oslra kalichowilá,

íiromádku obkliující, nahoe ptili.ijící.

A', ozdobná. (]. speciosa //. //. il Kituth. Oddenek
kmenowiiý, 2i' zwýsí, hladký, n.dioe temi brázdami
opatený ; listy na n dlauhé, wy^térbené : úkrojúw ko>
pinatých , zaknnitých , chobotnatozubatých zid)y 2'"

dlauhými . široce wejitýml , oslraunkýnii , stidauvch,
nejkralscji dpíkatVch, na 10" anobrž i

1' dliiuhých,
1" širokých ; bron>ádky proti kraji úkrojouému roztraušc*

né, z prosted žeber wyniklé, opatené ostran tnsíi-
tau, wn otewenau. — W Americe jižné okido Karipc.

A', ohfcnd. C. arborea Swariz. Polypodium arbo-
rcuni />7í, Filix arboresrens Piími fit. 1. /. 1. 2. Pliv.

fiU t. \. /. 1. 2. Kapradí to wypíná se na zpsob palmy,
a jest jí jakož i pcde.šlé podobno. Oddenek kmeno*
wiiý, 20' wysoky, I '/V w prntéru tlustý, brézdowaný

;

113
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listy na konci kmenu umístné, 5— 6' dlaulK-, pícpMcn
zelené, dwakrát wyšlrbené : úkrojkw kopinaiycli, pi-

lowaných, ostraunkydí, nejiioejšícli šlíkawých ; rapíky
hladké. — VV Indii západní a Orasilii-

We wlastech dobýwají z popela jeho pemnoho drasla.

W Indii wjchodní rostati jí-ste troje rody, jenž nepochybn
sem náležejí. Prwní slowe strom liapradowý erný. Kmen rowný,
pímý, 12—15' wysoký, dole co stehno tlustý, wne jamatý, u wnit
protaženv nitmi ernohndými, tlustými, dohromady spletenými, kteró

tak snadno nelmijí -, wniti-ek zelinný a šfáwnatý ernými žilami a
mrwami protažený ; listy (asi jich 12) 8—9' dlauhé, peené, na a-
pfkii 3' dlauliém, 1" tlustém, drasném, z nhož uíznutého prostí se

hustá sliz, po každé stran jest úkrojiiw 12 stfdawých, 1

—

T dlau-

hých, opt.rozdlených na likrojky co prst dlauhé, wezpod hromádky
tisawé nesauci.

Listy siln smrdí jako moské rostliny nebo leklé ryby. Z
kmenu prjstí se sfáwa lepkawá w klowatinu mkkau tuhnaucí.

Strom kaprndowý bílý podobá se predešlémn ; kmen jehotlust-

5f, hladký a bílými klky dol wisícími opatený ; úkrojky zubatjší •

nemají tolik hromádek plodowých, smrdí ale jako pedešlý.
Kapradi balowé jest tetí, dospíwá wtší wýšky 7—8 sáhfiw

a tlaušíky stehna, mén jest trnatý ; kmen šerý, twrdší a wnitek
jest maliký zelinný.

Pazaušky prwního a tetího rodu jedí co zelinu, též jimi pra-

sata krmí, druhé rody jsau hoké, den ale jejiili waí jako ságo.

Kmeny staré a zlinilé dáwují dobré palíwo. Na jednom konci zapá-

lené dautnají zponenáhla we dne w noci. Kmeny tetího rodu po-

skytují dobré koly, jež tikrát déle trwají jiných, tebas a waitr

zdaupnatly.

JK. jcdomd. C. medullaris Swarfz. Sc/ii:. cr. t* 133.

Polypodium medullare Forst. Oddenek kmenowitý, 3—
4 lokte wysoký, mrtnatý ; listy na konci umíslné, na

sáh dlauhé, tikrát wyštrbené : úkrojkiiw árkowitopo-
dlauhlých, tupaunkých, zejkowaných, na konci nejce-

lejších ; apíkv drasné ; hromádek na každém úkrojku 8

— 12. —• INa Nowém Zeelandu.
Deu w dolením dílu oddenkowém obsalinje sfáwu hojnau lep-

kawau, Cerwenawau, upražený chutná epau, a jest zemkw potra-

wan oblíbenau, wydatnau.

ObmirAk, Ceratopteris. Hornfarn.

Hromádky plodoivé rozpostawené na zebrách se

žilau prostední rownobžných. Brašniky širokým kru-

hem obklíené. Semena nemnohá, welikaunká, kulowa-
tá, trojnásobn árkowaná.

O. ilulachowý. C. thalictroides Bropu Acrostichuna

thalíctroidcs Lín. A. siliquosum Lin. Amoeii. I.y. 3. Mil-

lefohum a({uatícum liumph G. t. li. J. 3. Zwyší 2'
; li-

sty jalowé wyštrbené: likrojúw strídawých
,

podlau-
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hifch, chobotnafjch, tupých, nejcelejších, úrodné wy-
šlrbené : úkrojúw protisen<'ch, dolenich 2dilných ne-
bo dwakrát prolisených, iikrojkw árkowiiých, nejce-
lejších. — We wodách stojatých ancbu zponcaáhla te-

kaucích Indie wychodní, obzwláát w rjžišlich.

Cliudina jí oa( jako jiaau zelina.

Podadí 6.

BLÁNA rCOlFlTÉ. HYMENOPin LLEI.

Blánatbc. Hymbnophyllum. IIautfabn.

Hromádka plodowá krajní na hV^ku wálcowit^ui.
Oslra dwojchlopná, hromádku zaobalující.

B, koriandrolisfif. II. tumbrid^'ense Swarlz. Schk. cr,

t. i 35. d. Triclioinanes tumhridgense Lin. Fl. dan. t.

9ó4. Zdh' prstu 5 hsty wyšttThené : ušlúw prslnatopro-
tiscných, uštíkúw árkowitýrh, pilowaných ; osky a a-
piky oblé, kídifité, prínejcelejší ; hromádky úilabiko-
wé , ojedinlé; ostéry piíowané. Na skalách wlhkých,
stinných w An^jlii, Uiberníi, Skocii^ Norwegách, Francii,
Itálii, Krajiny.

113'
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ODDÍL DRUHÝ.

ROSTLINY BEZCEWNÉ.
PLANTAE CELULLARES,

Rostliny složené ze sklípkatiny, bez ccw, a
nesaucí wýtrusy t. semena bezkelná.

TÍDA PRWNÍ.

ROSTLINY BEZCEWNÉ LISTNATÉ.

Rostliny bezcewné, listnaté, úslrojúw listowitych a

dwojích rozpleineowacích.

ád 244.

MECHOWÉ. MUSCL

Kwty obyejn rznopoblawé, jcdnodomé. Samí
hromadné, konené nebo úžlabíkowé, obbrnulc prí-

kroweni mnohoiupenným, hwzdowit rozšíeným, a se«

stáwajicí ze pelatek (aniheridium) Ipauzdrých, konenau
drau pel wymršujících a promíchaných píkronky
šttinowjiými, wlákny šávvnatými (paraphyses). Kuéi sa-

mií ojedinlý, obhrnulý píkrowem z lislw nejhoej-
ších udlaným. Obhalka (epigonium) na wajeníku ne-

dosple'm nejcelejší a jej docela zastírající, pak ped
uzráním dole kolem dokola pukající a oddlující se,

poídku na echalce se trhající, takže hoení díl dlá
epiku (calyptra) plod nahoe pikrýwající, a dolení,

jenž zbýwá na lžku we zpsob trubky prodlauieném,
pošwika (vaginula), z nížlo wyroslá šl (seta) tuhá,

nesaucí plod: wýtrusnici ili baniku (sporargium) kožna-
tau, složenau z tla (theca) a wíka (operculum) ústí je-

ho pikrýwajícího a ješt epikau opateného. Banieka
sestávvá ze stny dwojnásobné, wnitrní a wnšné, sau-

stredních, u prosted ze slaupku, na nmž wýtrusy

pedrobné, prachowité, které se roztrušují, když wíko,

ústí banikowé piklopující a nkdy branická upadly.

Ústí nkdy opatené jednoduchau nebo dwojnásobnau
adau zubw, obústím (peristomium). VVýirusy nemají

mrštQikvv a klííce wypauštjí dríwe prokel (proem*
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brvo), složený z nitek wlewnalých, žabinci podobných,
a pak pokei (blastema).

Byliny nebo zeliny listnaté, koene pauhonircasatého. Lodyha
pHiná Df)o plaziwá, nkdy welmi zkrácená. Listy stídawé, Pasto

Hnistnané, pi welini zkrácené lodyze koenowé a slilauené, seda-

wé, olijíiiiawé nebo sbíliawé, obyejn lízké, nejceiejSí nebo piiowa-

né, fasto opatené žilau prostední z tsnýtli sklipkuw. Kwty sani-

li sedawé; banifka widjcky StCtí, nkdy zkrácenau, podepená.
ijiiiajf, že do tolio ádu asi 1600 rodw (w 114—130 po-

kolení roz.duleofdi) náleží, ježto sice po celé zemi jsau rozlosowány,

nejwfce ale jicli w pásinerli mírnýrii a sttidenýcli, potebiijíce ku
swéinii daení wláliy a neprílišnélio tepla. Pro tu píinu tálinau se

diileko k tonám a na liorách sahají až k wnéinu snlni Krajiny

ineziobratníkowé ale také mnohými se honosí, kd>'žto jsau bahna
nebo lety stinné a wliiké. H.^aké pásmo žiwí swé wlastní rody;
mnohé ale rody jsau po mnoliýih pásmedi rozSíeny, anobrž i |)o

celé zemi Obydlí jejich perozmanité, protože wýtrusy nt-jslaltsími

wtry soadn se zanáSeji. Bújejít wšude, kdežto jen ornice se na-

Hiází, na skalárh, zde<li, kmenech, stechách ciliejnýrli a doSkowýrli ;

nejrozdílnjší pdu, písek sypký a iiaiina nu nížinárji a iiorárli po-
pínajíce nesíslným množ^twem jednotníkiiw, dlají hustý drn .široko

daleko le tálinaucí ; nkteré rostau w samé wo>l, lint- jsauce po-
topeny, lioed plowauce a pipewnny jsauce na kamení, kolí<'li a d.

Ani jediný není wlastnS pížiwným, jelikož rostliny, na nidiž ro-

stau, slauží jim pdau.
MeHiowé jsau u welikém hnspodástwí pírody welmi dležití.

Usazujíce se na místa nahá, newýS liSejuíky obydlená, ncobmeze-
nS biijejíce a pak zetlíce poskytují úrodnau pTs( dokonalejším rosili

nám. Pohlcujíce lnkoti)C wlhko ze wzduchu zdiují iid, kterauž
i orlirabují ped prudkými paprsky slunenými ; tím d.iwají p-
wn<l prameníuu na h<irá<h, poátky potokw a ek dlajícím Pud
jejich píkrowem narházejf semena a koeny, anobrž i mnužstwí zwí-
Mt n. p. iimyzuw, mkýSúw útoiSt a oihranu, jakož i wtSím jsau

lálkau hnízd a brloiiuw. Mechy baliní w hus(ý<li drneili pohromad
rnftaurí j.«au hlawní látkan raieliny ; raiielina baliní lilawn powstá-

wá z ra.telinníku a nkterý>li jiných, raSelina horní ale z ploníkíiw.

Sewejné mechem stawí swé obydlí, dlají z nho líižka, my
nkdy pnduSky, anebo bereme jej k zabalowání (owaríiw ; zaiiradnfci

nemoliau se mechu liMli, a cluidý rolník potebuje ho ke stláni a

zmnožení hnoje ; anobrž Islandem z raSeljnníka dlá cíiléb neciiutný.

Jindá mnoho jich i w lékaatwí ne užíwalo, ajní jsau zfistaweoy k
lékattwi prostonárodnímu.

Hozdélují s« na osmero podadí

:

J. KHYTOPOSEfFm.
Pošwika sedawá, w okrowu zakrytá.

n) Kn-éty samí a samici na stranách lodyhy a wtew z

úžlabíka wynikajíci anebo krátkými wlivikami pode-

pené.

1) nOKETOnnil Lodyha wiewnatá, obyejné
položená. Honika pímá, ai í nachýlená ; obiístí jednu*
duché nebo dwoinásobaé.

• Ml.- -1 it n
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b) Kwty samí a samicí konené.

2) PRUTNIKOmTÉ. Lodyha obyejné pímá a
wlewnatá. Listy wijmostojné. Banii^La wíkatá, nachy-
lená nebo nií; obúslí dwojnásobné: wnitní blána roz-
dlená na ušly zubowité nebo brwowité, poídku jedno-
duché, složené ze zubw na konci srostlých.

3) PLOISÍKOJPITÉ. Lodyha pímá, jednoduchá
nebo málo wétewnatá. Listy wijmoslojné. Banika wí-

katá, pímá nebo úkosná ; obústí hned dwojnásobné

:

wnitní blána asnatá, nerozdlená, hned jednoduché,
sestáwající ze zubw krátkých, branikau spojeních, po-
ídku štétcowilé nebo žádné.

4) KRONDLOJFKOJPirÉ. Lodyha pímá nebo ú-

kosná, jednoduchá nebo chudowtewná. Listy dwaura-
dé a 2slranné, asto zdwojnásobnénym dolejškem jez-

diwé. Banika wikatá, pímá nebo nachýlená ; obústí

jednoduché, se zuby celými nebo rozštpenými, íd-
ko žádné. Plody nkdy úžlabíkowé.

h) DWAUHROTCOl^lTÉ. Lodyha obyejn pímá,
jednoduchá nebo wtwítá. Listy wijmostojné. Banika
wíkatá, pímá nebo úkosná, poídku na štti oblauko.

wité naklonná I obústí hned jednoduché, zubw po
dwau piblížených nebo rozpoltnvch, hned dwojnásob-
né, wnítního z brwí prostých složeného, hned žádné,
(když banika pimá).

6) NEPUKATFCOfFITÉ. Lodyha pímá, jednodu-
chá , ídko chudowtwá. Listy wijmostojné. Banika
pímá, zawená, bezústá.

B. NAHOPOŠEfPNÉ.
Lžko stopkowit prodlaužené, takže pošwika a

banika nad okrowem umí.

7) RASEUNmKOfriTÉ. Banika wíkera se ot-

wfrajíci. epika zpodinowá.

8) ROZSTRBÉLCOmTÉ. Banika po bocích
twerem skulin pukající. epika konená.

Podadí 1.

BOKETOJFITÉ. HYPNOIDEI.

RoKET. Hypnum. Astmoos.

Obústí dwojnásobné,, wnéšné ze zubw 16 celých.
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na pi úrkowaných; wnilni jest blána kyiowit ras-

nalá a prodiaužcn:) w IC protaikw nepetržených anebo
zwrlanýci), a w tolikéž brwí s protažky stidawycb.
Banika obyejn úkosnú nebo nachýlená. epika po-

loniná.

*) Listy dwojadé ili dwojstranné.

//. nadbeint. H. ripariuni Lín. Hedvo, slirp. sp. 4.

I 3. Lodyha 4-^ nebo wícepalená, špinaw swélloze-

Icná, položená, wtewnatá ; listy ídce dwojadé, odstá-

lé, wejitokopinalc, ostré, nejcelejší se žilau konce n-
kdy dosahující; honika podluhowatá, nií, wíka homo-
luwitého. — Podlé ek, anobrž i na kamení potope-
ném w Mwrop. Zraje w jae.

R. lesní. H. sylvalicum Lin. fínd. I '1. t. 1. /".

1. Schxva^. 2. /. 87. Lodyha I— 2palená, píwélwitá,
wzstaupawá ; listy ídké, dwodadé, kopinaté, nejcelejší

]iídwojžilé, žlutavv zelené; banika nií, wíka králko-
zobanitého. — (Nad zemí pi kmenech w lesccli slia*

ných, po Ewropé prostedni.

**) Listy jednostranné, žilnaté.

/. kapradittvy. IL fdicínuni Hedw. spec. t. 76. /. á

— 10. I^odyha wzstiipující, peenowtewnatá, 2—3palc-
ná ; listy srdité, zakoníte, pilowané, srpowité jedno-
stranné, se žilau konce docházející, príkrowowé árko-
wané ; banika nakiwená, nií. — Na lukách bahnitých
po Kwropé.

fí» zakiwfuij. li. aduncum Lin. Iledm. slirp. \. t,

24. Lodyhy pímé, odstálé, wétcwnalé ; listy wejc*itoko-

pinaté, zakoníte, nejcelejší, wkiwené, nejhoejší srpo-
wilé, jednostranné, se žilau miznauci. príkrowowé špí-

dlaté ; banika nakiwená, nií. — Na lukách wlhkých
a bahnitých po Ewropé a Americe sewcrné.

***) Li»ly jednostranné, bezžilé.

//. kiipresoivity. II. cuprcssiforme íJn. Hedw. slirp.

4. I. 23. Lodyha W— Ipalcná, nojwéicwnatéjší, rozesíla-

ná: wétwí oithunhých; listy slcchowité, jednostranné,
kopinaté. zakoníte, pínojcclojšl, bezžilé. nékdy dole 2-

iilé ; banika pimaunká. — W lesech suchých, po ka-
mcoi, zdech Kwropy, Asie, Afriky a Ameriky sewcrných.

****) Lisly ruznostranné, ko^ilrbalc.

t\. nastrosfiuj. \\. s«|uarrosum Ltn. Ddlm. i. 39. /.
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38. Lodyha pímaunká, roztraušen wgtcwnatá, erwena-
tvá ; listy písrdcitokopinalé , zakonilé , zaubkon-anp,
podkriwcné, dole nepatrné 2žilé j baniky wejcowité, ni-

í : vvíka hornolowitého. —- W lesech a na lukách ba-
inatých po Evvrop.

/?. t/kaufij. H. triquelrum Lin. Hcdw. fun 2. /.

7. Lodyha ntewnatá, silná, 6— 7palená ; wlwe odstá-

launké, píípodkí-iwené ; listy trcíjiihlokopinaté, zakoní-
te, pilowoné, píárkowané, bezžilé ; baniky wejcowité,

nií : wíka homolowiiého. — Hromadn w lesech je-
bliných, obšírná pásla pikrywající po Kwrop.

R eincnowij. H. loreuin LÍ7i. DilUn, 1. 39. /. 40.

Lodyha wétewnatá wétwoini prodlauženými , wkriwený-
nii ? listy zprohybane kostrbaté, phjedno.stranné. wejilo-
kopinaté, zakonil šídiowité, nejcelejší, árkowané, dole
nepatrn 2žilé; baniky zakulatlé, nií s vvíkeni ho-
molowitýni. — W Ewrop na chluiiech.

*)f**5<-j Listy rznostranné, pímoodstálé.

-J-
Listy s žilau konce dosahující.

/?. srdcaUstíj. H. cordifolium Hcdw. slirp. 4. t. 37.

Lodyha pítná, 3— Spalená , s wtwemi nemnohynii,
ztenenými; listy ídké, srditowejilé, tupaunké, nej.'

celejší; baniky nieí podluhowaté : vvíka hornolowitého.
— Na místech wlhkjích po Evvrop a píílonovvé A»
merice.

ÝÝ Listy se žilau pod koncem míznaucí.

/?. jcdloivij. IL abielinum Lin. Hcdw. stirp, 4, t. 32,

Lodyha 3 —4caulovvá, položená, wzstaupavvá, peenow»
tevvnatá ; listy stecbowiié, wejitd, zakoníte, asnato-r

árkowané, po kraji pípodwinulé, nejcelejší, zewnit
puchýíkowané, žílv tlusté, nad prostedkem niiznauci;

lupeny príkrowowé árkowilozakonilé, pilkowané ; štéí

hladká; banika wálcowiiá, nakriwená, nií. — W le-

sech a na pahrbcích suchých, hlinatých po Ewrop.
H. lazicL IL serpens Hedw. stirp. 4. t. 18, H. ct

Tnyl, t. 24. Lodyha plaziwá, wétvví útlých; listy rídaun"

ce rozposlawené, teníké, árkowitokopinaté, nejcelejší,

hladké, ostré, žílv asto nepatrné; banika nakriwená,

s vvíkem homolowitýni ; št hladká. — INa kmenech a

pdách stinných po Evvrop a sewerné Americe.

R. pedlaiihi). H. praelongum Lin. Hcdw. stirp. 4. t.

29. Lodyhy prostené, roztraušen wtevvnaté; listy

obdálnaunké, odstálé, vvejité , zakoníte, pilkowané;
sté drasná ; baniky podlauhlé, dící ; ivíko zobanit?,
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—- Na dríwí zhniiém, po kamení \v lesech, též w zahra-

dách na místech stinných po Ewrop.

-i--j"{-)
Listy bezžilé.

R, sniacknuty. II. Schreberi Ifilld. II. compressum
Schrih. Dilltn. t. 40. /. 47. Lodyhy pimé, písmaknu'
té; wlwe smáknuté, ztenené ý listy stechowité, pí-
maunké, wejiió, poddulé, nejcelejší; šté iiladká ; ba*

nicka nici s wíkem horaolowilým. — W lesech po E»

wrop.
/?. leskly. H. splendens Hedw, spec* t. 67. f.

6— 9,

/%/. bot. t. 1 42 i. H. et Tayl. t. 25. Lodyhy pímé,
žlulaw zelené; wtwe welmi rozdlené; listy stecho-
wité, píímé, wejitokopinaté, zakoníte, na konci ne*

p:<ti'n zanbkowané, zproh\bané> lesklé \ banika nií s

vNÍkein zobanitým. — Na zemi w lesech po Ewrop.
Tyto rody, obzwláStS roket tíkaiitný, nastroSen^-, emenowý,

p?(llauli5 a Ifskli, potehnjf se k nadiiweden^in konriii lios|>udá«

vk^in a eiiieslaickýin. Jindá roket tríkautn^ u innohé naduwede-
o5il> i w léka8(w( se užíwalj (Muscus vulgarit) proti záSkrtu »
fcrwotokííMi.

KÁPUriKA. HOOKERIA, IIoOKEIlIE.

Wšecko jako u rokelu. epika polowiná, ká-

powiiá.

K. stkwHd. \\. lucens Smith. Ilypnum luccns Dillni.

/. 31. /i 10. Lodvha položená jednodušínká ; listy 'ira-

d stechowité, tvejitopíokrauhle tupé, nejcelejší, ídco
síkované, lesklé t baniky rownowážné, wcjcowité ; e*
pika nejcelejší, popíchaná. — W lesech wlliaunk^eh
podhorních po Ewropé.

A', prostoprntá. \\. pennata Smith. Diet. se. nut, atl.

t. /. 7i. Lodyha pin)á, ócaulow, jednoduchá) listy

2adé a 2stranné, nejodstálejší, wejitokopinaté, pilko-

wané, bezžilé ; listeny stechowité, okrauhU', hrotíkowa*
né, pilkowané ; ii*ti zkrácené, kratší listu ; baniky drí-

we pímé pak wisuté: wíko homolowitozobnnité. —

.

Na Nowém ilollandu, Diemcnsku, Nowém Zcclandu.

^ Stbjnozub. Lbakra. Lbhker.

Obtísti wDÍlni zubw pímých, prostých. epika
poluwiná.

.V, zploštily. L. complanata Itedw. fund. 2. /.

!0. /. 6*i. Lodyhy položené wétewnaté ; listy dwoj-
íradé, dwojstraaoé, wcjilopodlauhlé, špídlolé, bcziilé.
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píasnató ? baniky pímé, wika zobanilclio. — Na kme-
nech a na zemi po Ewrop.

S. zlentenij. L. altenuata Hedtv. slirp, 1, /. 12. Lo-
dyli;y rozdlené na wtwe dlauhé, wkiwené a jiné zten-

ené a jiné na konci zllusllé; listy stechowité, pri-

jednostranné, tmawé, wejilé, ostré, nejcelejší se žilau

silnau, až ku konci wybíhající ; baniky pímé, wálco-
vvité, wíka homolowiiého* — Na zemi a kmenech w
Ewrop a sewerné Americe.

S, nlntj, L. subtilis Hedtv. stirp. 4. 1. 9. Lodyha
plaziwá, husle zarostající, 1—2caulowá a delší, rozd-
lená na mnoho vvgiwí pímaunkych ; listy obdálnaunké,
rúznostranné , árkowitokopinaté , zakoníte, bezžilé ,

nžné ; baniky wálcowité, pímé : wika homolowitého.
— Na zpndku strom mladých a na zemi po Ewrop
tT Pensylwanii,

S. mnohohvéfý. L. polyantha Hedtv. slirp. 4. t. 2

Lodyha plaziwá, dlauhá, rozdlená na wtwe bezporád-
né, V?palco\vé nebo delší, pímé ; listy rznosiranné,
hust stechowité, pímé, kopinaté, zakoníte ; baniky
podluhowaté: wíka homolowitého. — Na plotech a pi
zpodu strom žiwých po Ewrop.

S. mnohoplodý. L. polycarpa Hedtv. Brid, 2. /. 1.

/. 3. t. (). y. 3. H. cf Tayl t. 2í. Lodyha plaziwá, w-
tewnalá, 2caulowá nebo delší s wtwemi na konci wc-
hnutými ; listy wejité, ostraunké, podduté, tmawé se

žilau až do konce bžící i banika pímá. — Na kme-
nech w Ewrop.

Dr.\bík. Climacium. Leitermoos.

Obústí wnitní zubw po dwau obblížných, trá-

meky spojených. Semenice w banice stálá, wystá-
wající.

Z), stromkotviltj. C dendroides JV. et Mohr. Hy-
pnum dendroides Lm. FL dan. t.ii'2^. /. 3. Schwdgr. 1. /.

82. Lodyha pímá, dole nahá ; wtwe swazené, odstá-

lé ; listy stechowité, pímé, kopinaté, na konci pilowa-

né, 'píasnaté, se žilau až do konce sahající ; banika
wálcowitá, pímá. — Na rašelinách wlhkých po Ewrop.

Sauíiubk.4. Neckera. Neckere.

Obústí wnitní zubw šllinowitých, dole biánkau
pckrátkau polauených. epika polowiná.
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* S. priifii. N. pennala Hcdw. slirp. 3. /. 19. Lodyha
pLiziivá, 3— Icaiilowá, pímowlewná ; listy dwojadé,
stechowiié, úkosné usazené, podlauhlé, ostré, bezžilé,

napí eití', píkrowowé delší, zakonité; baniky šltí

zkrácenau poepcnc", lisími ukryi»s wejcowité : wíka
naddtitho, úkosn zobanitélio. — Na stromech w E-
wrop, Americe scwcrné, na Pedhí dobronadjském.

S. kadfrmvd. N. crispa Hedw. fund. 2. f. I -i. Lo-
dvha 5—Gcaulowá, wzstaupawá, rozdélená na wtwe
rzné, asto pórowit rozložené ; listy dwojadé, od-
stálé, podhiuhlé, ostré, swraskalaunké, na konci pí-
zanbkownné, bezžilé, píkrowowé šídlowité, nejdelší ; ba-

niky wejcowité, o šté prodlauženau podepené; wíko
homolowité, zakonité zobánkem dlauhým úkosnýin. —
Na stromech a na zemi po Ewropé, sewerné Americe.

Zdroj&wka. Fontinalis. Qlellenmoos.

Obústí dwojnásobné : wnšné ze zubiiw 10 celých,

na pi árkowanych , wnitní blána oiížowitá, homo*
lowiiá. Ranika pímá. epika celá.

Z. frnjadoud. F. antipyrctica lífdw. fund. 1. ó. f,
21. Slurm 8. /. 14. Lodyhy plowaucí na kmenech po-
topených zakoenné, '/i—Ti' dlauhc, roztraušené, dlau-

howtewnaté, tmawé hndoerwené ; listy obblížné, na
lodyze a starších wtwích odstálé; na rozhách stecho

-

wité, kopinatowcjité, ostré, nejcelejší, kýlowit náso
bene, bezžilé, tmaw zelené ; baniky ojedinlé, se štti

pekrálkau (1 —2" dlauhau) w pikrow zapuštné, pro-
dlaiižen obwejcowité, oblé, pak rezawí' ; wíko tup ho-
molowité, nkdy w konec ponakiwcny, šídluwitý pro-
dlaužené. — We wodách tekutých anebo stojatých, i-
stých, po mírných a studených krajinách sewerntf poio>
kaulc. ídko nosí plody.

Zarp^wají jí akiiliny iii>'/.i tr.'imow(in ii iliwrnýdi doinwú,
domoíwajícv se, Žv se ne/.j(iiiá. Jtndá J( soo wúžili w lékastwí.

> ROZDKIIEK. Anobctanoium. Kaíilmino.

Obústí žádné. epika zwonkowit homolowUá,
docela padající, dole na ástky nerownt? rozdlena.

//. hnrifii. A. ciliatum Hrdtv. rfirp. 1. f. 40. Mryum
pocarpum l.in. Lodyha pímá, 1— 2caulowé, rozsocha-

ná ; listy podlauhlé, ostré, odstálaunké, bczžilc, na
konci zaubkowané a píproswíiawd, takže celá rostlina

siuau se okazuje ; banika v listech skrytá, s wíkciu
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naddutym.
werné.

— Na kamení po Ewrop a Americe se-

Podadí 2.

PRUTNÍKOTriTÉ. BRYOIDEI.

PllUTNÍK. BkYUM. KnOTBNMOOS.

Obústí jako u roketu, baniky ale konené, na»

chýlené nebo nií. epika kápowiiá.

P. stíbrnij. B, argenteuin Lén. Dillcn. 1. oO.y. 62.

mdw, fiind. 2. t. ^.f. 29. H. a TayL t. 29. Lod>hy
pímé, 2—4caulowé, s dolením dílem zahrabané, rozd-
lené na wtwc nemnohé, pímé, oblé, nahoe ztlustlé,

tupaunké, co stíbro lesklé ; listy dole ídké, nahoe hu-

sté stechowité, wejittí, podduté, w tenkau špiku wy-
tažené, o žíle nad prostedkem miznaucí, na pední
polowin bez zeleniny a tudíž bílé, skoro prozraité

;

štt" pímá, — 10" dlauhá ; baniky obyejn ojedinlé,

konené, nií, obwejcowit podlauhlé tmaw žluté, pak
z ervvena hndé ; wíko krátké, tup homolowité, po-

maranowé. — (Na místech písitých podlé cest, na
zdech, skalách a stechách, po celé Ewrop a skoro
wšech ostatních zem dílech. Zraje na jae.

P. 1irusko}vit{j, B. pyriforme Swartz. Hediv. sfirp.

1. t. .'{ Lodyhy píwlewnatc, skoro caulowé ; listy šlé-

tinowit šídlovvité, pilowané, píprohvbané, žilau širo-

kau do konce protažené; banika odwislá, hruškowitá.
— Na kopcích písitých po Ewrop a sewerné Ame-
rice.

P. eitý. B. undulatum Hedtv. H. et Tayl. t. 30.

Lodyha pímá : wtwe jalowé prorostající, prodlaužené,

rozestlané, o listech 2adých ; listy nahoe smstnané a

na konci jakoby hwzdu dost obšírnau dlající, jazyi-
té, tupé, eité, zaubkowané, žilau prodlauženau hroti-

té ; baniky podluhowaté, odwislé, wíka homolowité-

ho. — W lesech stinných na zemi po Ewrop.

P. cclislý. B. carneum Lm. Hedw. stiip. 1. t. 20.

Lodyha jednoduchá, zkrácená, ''4caulowá : listy kopinaté,

zakoníte, na konci pípilkowané, se žilau pod koncem
miznaucí : štti pleowé ; banika obwejcowitá, odwislá

s wíkem brada wicowitým. — W Ewrop na lukách wlh-

kých dlá pokrow hedwábowitý. Zraje na jae.
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Meík. Mnicm» Koppmoos.

Obústí wnilni brww prošlých, déraw^ch. Bani-
ky brázdowané.

M, blatní. M. paluslre Lin. Schmid. ic. t, 59. f. 2.

Lod\hy pímé 2— 3caulowé, na konci socháte nebo ne-

prawidelnS wlewnaté na koání erweném, plsnatém
;

T^lwe na konci žlulawé, jaluné, na konci hwzdowiié,
z kterých asto w\chodí hlawiky zrnaté; listy stecho-
wité, odstálaunké, kopinaté, ostraunké, nejcelejší; ba-

nicky podluliowaté, pínicí. — VV bahnech po Europ.
M. úzkolisfý. M. androgynuni Lin. H. et Tayl. t, 28.

Lodyha pímá, krátká, odkwtši rozwétwujíci se ; listy

pímoodstálé, Kopinalé, ostré, na konci pilowané ; wét-

we plané ili jalowé, nesaucí hlawiky zrnaté ; baniky
pípímé, wálcowité. — W lesech na zemi a díwí žhni-

léni po EMTop.

Kllistec. Bartramia. Bartramib.

Zuby rozpoltné. Baniky kulowatc.

A', jnldáškowý. B. pomiformis Halw. Schwas;. I. /.

5>8. Lodyhy pímé, 1—2cauIowé, drníkami sroslající,

dole kaštanowi^, huaté, píwétcwnaté ; listy kopinato-
árkowiié, zakoniti, na konci zauhkouand, nasíwélét

smestnané, se žilau až do konce bézici ; banika na
dlauhé štti s wikem lupym. — W lesech, w liwozích

na pud písené po Ewrop5 a sewernc Americe.

Zkritkk. Flnaria. Dkeiimuoíí.

Obústí wnsné o zubecii 1G úkosnych, nn konci
spojených, wnilni o tolikéž prošlých f)od wnéšné po-
stawených, do wnil sklonitýcli. epika weliká, bicha-
tá, skoro celá, dole 'ihraná.

Z. ohrnuj. V. hy{,'rometrica Hrdw. fnnd. \. t S.

I.odvhv ' 4
—

' icaulowé. ncjwéiiíin dílem w zemi zahra-

baná, takže rostlina jakoby bezlodyhá; listy wejitopo-
(llauhh', hrotnaté, podduté, kýlaté, nejcelejší, e žilau

wybíhající, hoení pupcncowité nebo ciliulnwito sincAt-

nané, bledé zelení*; ilé ojedinél, | _|',," dl.iiih, drl-

wc pímá, pak oblaukcm nakí-iwená, /kranrená; banika
úkosné hruškowilá, nahoe naddntá, uzrálá nachýlená,
až i nií, silné brzdowaná ; wíko ninl^, málo wvpnklt^,

Imawé žluté, po kraji nachovrd. ~ Na zemi holé, ob-
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zwlášl na opuštních milírech, na zdech stinných, wlh-
kých po celé zemi. Zraje na jae.

Mecli ten náleží k prwníin znamením nawracujícíliu 5e žiwo-
bytí na polioelištícli, tedy i w krajiuúcli sopkami pewrácenýcli.

Podadí 3.

PLOmKOWlTÉ. POLYTRICHOIDEr.

PlONÍK, PolYTRICHUM, WlEDEETIION.

Ohústí jednoduché ze zuhw 32 nebo 64, krát-

kých, tupých, píwehnutých, na konci spojených bra-

nikau t. mázdrau napí roztaženau. Banika pímá
nebo nachýlená. epika kápowitá, obyejné chlupy
dlauhými, zpátenými porostlá.

P. pospolitý. P. commune Hedw. fiind. 1. 9. /. 62.

Mnohowlasec, Lodyha wztyená, '/«"— '' wysoká i wyš-

ší, jednoduchá; listy árkowiiokopinaté po kraji a žíle,

až do konce bžící, pilowanošerpiwaunké, syl zelené,

tuhé, za wlhka odstálé, za sucha piléhající, hoení pí*
šttinowit zúžené, nejdolejší drobné, šupinowité, žluto-

hndé ; banika ojedinlá, na konci šlti pímé, rowné,

tuhé, 2— O" dlauhé ; banika pímá, 4hraná, podsadkau
knoflíkowitau podepená, hndoerwená, pak nachýle-

ná nebo nií; wíko ze zpodiny ploché ostrohomolowi-
té ; obústí o zubech 64; epika hust obrostlá chlupy
plawými, pitlaenými ; kwty samí na jiných jednotní-

cích konené, hwzdowitó, na wrchu hndožluté, wy
pauštjící pazaušky nowé kwtaucí. — Na chlumech
stinných, obzwlášl jehliných, na wesowištích , bah-

nech, rašelinách, -po celé Ewrop, Asii sewerné, Anoe-

rice sewerné a jižné. Zraje na jae.
NejwEtsí mecliw

;
pohromad rosta dlá obšírné drny a mo-

í menší rostliny. Jako jiné toho pokolení rody dáwá pfiwod rašeli-

n horní Z lodyh list zbawenjch dlají tu i oode kartáe a ciiwo-

sátka. Jindá celá plodonosná rostlina w lékastwí se potebowala.

P. bledosléliny. P. formosum Hedw. spec. t. 19. /. 1.

Lodyha 3— Icaulowá, jednodušínká, pímá; listy pímo-
odstálé, tuhé, po kraji a na kýlu pod koncem pilkowa-

né ; banii^ka tyrboná, pímá na podsadce nepatrné ;

wíko nadduté, úkosn zobanité, se zpodinau šafránow
žlutau. — Na bažinách po Ewrop.

P. stihlý, P. gracile Mcnzies. P. longisctum Schwag.

Lodyha pímá, jednoduchá ; listy pímoodstúlé, kopinaté,

po kraji a. po kýlu na konci pilowanobrnité, se žilau nej*
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širší ; banika nií, iikosne wcjcowilá, nepalme hranatá

a podsadLau nepatrnau podepená ; wíko naddutolionio-

lowité, úkoso zobanilé. — Ma podobných míslecli w
Ewrope sludenjši.

P. ivlasatij. P. piliferum Schreb. H» el, Tayl. 1. 10.

Lodyhy 2caulowé, jednoduché i listy prímoodslálé, ko-

pinatušídlowilé, nadwinuté, na konci w chhip uybíhají-

ci ; banicky pímé, tyrboné, podsadkau okraulilau po-

depené ; fviko úkosné zobanité. — Na místech písi-

tých, suchých po Ewrop.

P. jnlmvcowtj, P. juniperinnm Hrdw. stirp. 1. 18./.

6. Lodyha -icaulowá nebowysší, jednoduchaunkú, tuhá;

listy odstálé, tuhé, kopinatoárkowité, i>ídlu\víté, po kraji

nadwinuté, nejcelejší ; baniky oboné, podsadkau pode-
pené, s wíkeni homolowitým. — iMezi wesem w bo-

rech po Lwropé.

P. wúlcotvilif. P. urnigerum Liti. Halw. spec. t. 22.

y. b— 7. Lodyha 1—2caulo\vá, wétewnatá í listy pímo-
odstÁlc, tuhé, kopinaté, ostré, pilkowané, se žiJau hru-

bau a/, do konce béžíci a celý list zaujíniajíci ; banitka

podlauhlowálcowitá, p)rímá, pak nachýlená, bez podsad-
ky ; wíko hranaté. — VV lesech na skloninách písitých

po Ewrop a sewerné Americe.
/*. alotsoivilý. P. aloides Hcdw. slirp. I. /. li. Lo-

dyha '/tcaulowá nebo wyšši jednoduchá ; listy kopiinaté,

odstálé, pilowané ; banika wálcowitá, pímá ; wíko ki*

wozobanilc. — INa místech suchých .podlcsnícli po
Ewropé.

Tyto popsané rody nžíwaly se bez rozdílu jako nejprw-

niSi.

P. ieinhaíy. P. undulatum Hedir. siirp. 1. /. IC.

11. Lodyha pímá, I—2caulowá, jcdnoduchaunká ; listy

odsláU*, kopinaté, eité, zaubkouanopílov/nné, se žil.iu

o dw:iu epelkách z boku wyniklých; banika wálcotviia,

s wíketn šídlowitym — !Na místech stinných, hlinntýcli,

w lesech a iiorosllinách po Ewrope a sewerné Americi*.

^>IKAlMKK. HrXHArMIA. lUxliAlMIK.

Obúslí dwojnásohcné , wnéšné : wéner složený z

nití slepených, sklipcnalých anebo ze zuhúw 1 H nestej-

ných rúzencowitých, homolowité sklimených, wnilní z

blány homolowité, iGasé, na konci otewené. Hanika
úkosná, ploclioaaddutú, krátkokrká. epika celá, malá.
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S» obecný. B. aphylla Lin. Hedw. stirp.l. i. 3./. 11.

Dici. se. nat. atL 1. t, 69. Lodyha welmi zkrácená, ko-

enem letním ze swazku wlášeníka dole ukonená,
sotwa na '/j'" dlauhá, nese málo lislw skoro pupeno*
wité smstnaných, nákopinatr» wejitých, zubatých, až I

tepenilodípnatých, bezžilych, nahndle zelenech, poz-

dji stíkawých s pošwikau welikau , dužnatau , wej-

cowilowálcowitau, díwe pikrytau listy slechowiivmi,

hluboce dípnatými, jejichž brwy asto wtewnaté dla-
jí s wláseníkem koienowým pemnohým hustau plsf

hndau na pošvvice za zralosti i'" wysokd; štt" pf-imá,

4— 8'" zwýší , wztyená , zrnkowanodrasná ; banika ú*

kosn wejcowitá, dole w kratiký krk zaužená ; wíko

malé, homolowité, píúkosné ; pelalky zakulatélé, bez
píkroww šttinowiiých. — Na holinách lesnich hned
roztrausený, hned hromadný, po Ewrop, poblizké Asii,

též w Americe sewerné. Zraje w kwtnu až do lipna.

Mech znamenitý tím, že^ když starSíí )est) zdá se býti složen

toliko z poswiky a baniCky.

DWAUBUBLEN. DlPHYSCIUM. BlASEXMOOS.

Obústí dwojnásobné: wnšné ze zubw 16 šuplno-

witých, drobných, wnitní ze blány ualohomolowité,

na konci otewené, 16asé. Banika nejwtší, wejcowitá,

hrbatá; wíko homolowité. epika na kraji nasiihnuiá.

D. wlasatý. D. foliosum TV. el Mohr. Buxbaumía
foliosa Lin. Hedw. fond. 2. 1. 9./. M. — ^m. /. 10. II.

Diet. se. nat. ad. 1. t. 69. Lodyha pížádná ; listy ko-

enowé wnšné podlauhlé, tupé, wnitní wejité, se ži-

lau širokau, wybíhající w šttinu ili chlup dlauhý; ba-

nika sedawá, zelen žlutá, pevveliká, hrbatá, pímá. —
Na chlumech, podlé cest a po skalách w Ewrop a se-

werné Americe.

Podadí 4.

KRONDLOTFKOmrÉ. FISSIDENTINL

Krondlowka. Fissidens. Spaltzahn.

Obústí jednoduché, o 8 zubech widlikowitých.

epika kápowitá. Listy dwojadé, dwojstranné, wždy-

oky oddlené.
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K. netikoivitd. F. adiantoides Hedtv. slirp. 8. 1. 2(í.

Diet. se. nat. ntl. 1. t. G", í^odyha pímá, píwlewaatá,
sutwa \" dlauliá ; listy podlaiililé, o^lraunké, )p7.diwé, s

jedinau žilau newybiliajíci, krídlatau, brwitošerpiwaunké ;

kwóiv samí jakož i samicí úžlabíkowé; štti dlauiié,

ojedínMé ; baniéky pínicí. — [Na babnccb, podlé pólo-
kw w Kwrope, Americe sewerné.

K. pnihukoiifd. F. osmunduides Hcdw. spec. t. i O,

/". 7. — iO. F. bryoides Diet. se* neii. atl. I. t. (57.

Lodyba pí-íniaunká, jednoduchaunká ; listy husleji síe-
chowité nežli u pedešlé, pudlauhlé, nejcelejší, brotíko»
wané žilau wybibající a na zádccli krídlatau ; kwly sani-

ÍJÍ ližlabíkowé, san»ií konené ; št dlanhá ; banika
pímá. — INa míslecli wHikýcIi, stionýcli, skoro po celém
swtc.

DkípowinÍk. Schistostbga. Faltbndeckel.

Banika kulowatú. Obislí jednoduché, pružné,
roztrhující wíko na dípy prísiejné. epika homolonitá.

D. petený. S. osmundacea Jf^. cl Mokr. t. 6, /. 9.

Gymnostoiiium pennatum Hedw. frrmd. I. /. 'i9 !>od>hv
jakobv list jeden wyštrbený ili protisený: uštinv ko-
pinaiych, nejcelejších ; lodyhy úrodné nejjednodušší,
pímé ; listy kopinaté, bezžilé ; šié konená, píprohy*
bauá. — VV auwozcch ditunmích po Ewropé.

Podadí 5.

DlVAUHíiOTCOfVnÉ, DICRANOIDEI.

WOLATKA. SpLACIINUM. SciiiaMMOOS.

Obústí jednoduché ze zubúw 16 celách, po dwau
piblížených, a asto spojenjch, arau délnau [)r()taže-

nych, tuhých, díwe pín))ch anebo polom podlmulvrh
a na powrch iianikowy pitlaen) di. Honika pods.idkau
rii/.noluarau. obyejné peweiikau opatená. epika celá.

}V. baatá. S. ampullaccum Lin, Hedw. frond. 2.

t. li. Lodyha I — "2caulowá, obyejné jednoduchá; jikty

wcjilé, kopinaté, zakonilé, celé a pilowané, naskr/.e I-
iilé; baniky ojedinlé, konené, pímé, wálcowiié, Ima-
wé žluté, s pod.sadkau pcwelikau, obláhwowitau, zele-
nau; šté l'/i" dlauhá ; zuby po dwau husté piblížené,
konené podhnuté ; wíko wysokonadduté, pomaranowé.
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— Na rašelinácli, na zeiDÍ a na hnoji krawském, aslo
w drnech hustých, pewehkých

,
po Ewrop, Asii a

Americe pod stejnýn)i síkan)i. Zraje w erw-nu a Hpnu.

W* ilutá, S. Juteuni Lin. Hcdiv. /rond. 2. t. 17.

Diet. se, nal. alL 1. t. 68. Lodyha jednoduchá, asi '/«•

caulowá ; hsiy ohwejile, nejcelejší, fupé, se žilau w
hrot wyhhlíiu ; šté skoro 3— 4caulo\vá, pímá; hanika
s podsadkau skoro plochau, 3" širokau, žlutau. — W
Loparsku a Sibirii.

ÍV. icrivínd. S. ruhruni Lin. Hfdw. frond. 2. t. 18.

Diet, se. nat. I. c. Lodyha solua V2caulowá; hsly wej-

ilé, podduté, nejhoejší xauhkowané, se žilau w hrot

wyhehlau ; sle 3 — (Jcaulowá; podsadka obšírná, zwonko-
witopolokulowatá, nachoná, — W Enrop a Asii mexi
60 a 70" šíky sewerné.

Wsecky troje, ol>zwlást poslední dwoje, krásné a znamenité.

DwaUhkotec. Dickanum. Gabelzahn.

Obúslí jednoduché ze zubw 16, oblaukowil k

sob sklonných, až do prosted na dwé, poídku na Ir^

rozštípených. Banika úkosná nebo nachýlená, poidku
pímá. epika kápovvitá.

D. (hwošlatij. D. scoparium Htdiv. frond. 2. /. 8. /
•i2. Lodyha wzstaupawá, I — 2caulovvá nebo wyšší, málo-

wlcwná wtwemi stejn wysokými, dole a asto dale-

ko nahoru hust wlášeníkein koenowým plsnatá ; listy

piblížené, jednostrann, kopinatošídlowiié , srpowil
ohnuté, Ižílé, proti konci siln pilowané, ploché, lesklé,

žlutozelené
;
píkrowow pošwowité, u wálcc s«'inuté a *v

ostí vvláskoivit ztažen ; baniky ojedinlé, úkosné,

prínakiwené, wálcowilé, dole klínowit ztenené, hlad-

ké, po wvprázdnní wýtrusu prauhowané, jasn tisawé,

na štéti I

— 'icaulowé; wiko ze zpodku homolowitého w
zoban dlauhý, rowný wvtažené. — W lesech a weso-
wištích hustými drny weliké plasy potahuje, skoro we
wšech zem dílech až za kruh lonowý. Zraje w jae.

Mfch ten nejoliocnj?! jako rokety se potebuje.

D. swrashalij. I) rugnsutn Brid. H. ct Tayl. 1. 18.
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nakiwené ; wiko šfdiowité. — VV horecli slinných po Ewro-

p a Americe sewertié.

D. .siný. D. gl.Tucum Ihtlw. //. e( TaijL t. 21. I-o-

d\ha pímá, I — icatilowá. krucliá: listy snií'slnané, pí-
mé, kopinalp, ilabowilé, nejcelejší, beziilé, w zaflii blané,
naped bled siwé ; štli ojedinlé nebo podwojné. 9—
12'" dlauhé ; banicky wejiiopodlaublé , naebylené, u

zpodu nepatrnau podsadkau opatené; uíko wláskowiig

zobanllé. — W lese<'h wlbaunkýcli, na rašelinácli a ue-
sowišiícb po Kwrop a An)erire sewerné.

skládá druy po welikýli púslccb rozs/eiié l>arwaii siwau, u
mechiiw ncobyejnaii, obzwláŠtní.

Tbiilozib. Dhyptodon. Sciilitzzaiin.

Obústí jednoduché ze zubw 16 wehnntych, až

do prostíed nestejné na dwé neb tré klaných anebo
na konci natrhloklanvch. Mánika pímá nebo nach}le>

ná. Ccpicka na kraji nestejné rt>zštipená.

7". podiislianitfj. D. pulvinalus Brid. Dicraniim pul*

vinatum Hrdw. sprc. t- \0. J. 1—3. Grimmia pulvinata

H. €Í Tat/l. 1. 13. Lodyhy pímé, asi Icaulow, welew-
naté ; listy smstnané, podlauhlokopinaté, Ižilé, tmaw
zelené, ukonené elilti|>cm dlauhým, l)íly m ; l):iniky

konené, wejcowilé, praužkowané, nahndld, u/ralé d<»-

lú sehnuté a mezi listin) d(» póla skryté, na šlti ;{
-4'"

dlauhé, bli'dé zlulé, diwc pUmé, p^k sehnuté, konen
opt pímé; obústi zuhvv pkn erwenych, obyejné
nestejn na dwé klaných, nefirowrlanýíh ; wíko ze zpo-
diny píploché, ukonené zobánkcm kiwaunkym. — [Na

zdech, skalách a slechách dlá drny okrauhlé. wvpuklé,
p(>duiíkowité, chlupy listowými hlawé, jsa rozšíen po
Kwrop, Asii, AIrice sewerné a jižné u ne|)ochvbn i

jinde. Zraje w jaro.

MtIi peobccii) jindá w ortr inalto^ polebowali k z.i.síawr.

d( krirutoku.

DUKAWK^. (fKlM>II,\. CniMMiP.

Obúslí jednoduché ze zubúw Ití prostých, homo-
lowii sklimených, drkowanýcli. Banika pímá. epic,
kfi na dolením kraji rozirhuná.

D. rrwfnoldawd. (i. apocarpa llnlw. s/irp. !. /. 30.
' 'ifivha 'icaulowá nebo wy.>ší, pímá, wtewniilá, dnlc
nkdy bezlistá, ernnwá ; listy kvint, odslálaunké, kopi-
nalé, nejcelejší, ostré, pikrowowé na k(»nci blawé, pí*

1 I
í*
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prozrailé; banika wejcowilá, mezi listím skrytá, e*
wcnawá; wíko wvpuklé, ikosn pí/.obaid. — Na kame-
ní a slromeli po Ewrope, Americe sewerné.

ŠUKPEK. Orthotrichim. Goldhaar.

Obústí dwojnásnbné: wnesné 7.e 16 zubw, v\ni-

tní z brw tolikéž, wehnutýcb. epika celá.

S. kadeaivý^ O. crisj)iim fífdir. //. rl Tayl. t. 21.

Lod3'ba caulowá, pímá, vvétewnalá ; lisly odstalaunké,

árkowitokopinaté , sucbé zkrauccné : banika daleko

umící, kejowitá, brázdowaná ; obúsli zubw podlinu-

lýcli ; epika hust chlupatá. — Na koe stromw
Ewropy a Ameriky sewerné.

S. prozracitij. O. diapbanum Schrad. //. ft Tayl. t.

2J. Lodyiia pímá, jednoduchá nebo málowtewná, '2-

caulowá ; listy odstálaunké, kopinaté. po kraji podwinu-
té, príárkowané, na konci prozraité, zubaté, se xibm
pod koncem zmizelau ; banika elijisow ilá, žebrrnalá,.

w listí ukiytá; epika lysaunká. — JNa stromech Ewro-

py a Ameriky jižné.

epiatk/v. Encalypta. Glockenhut.

Obústí jednoduché, ze 16 zubw prostých složené.

epika weliká, zwonkowiiá.

C. pospolitá. É. \ u\^aris Hcdw. sfirp. {. f . 18. Lodyha
*'4caulovvá nebo wyšsí, jednoduchá ; lisly podlauhlé,

hrotité, se žilau úplnau ; banika hladká, obústí prcha-

wého ; epika po kraji nejcelejší. — Na zdecb, ska-

lách, rolích Ewropy, Asie a Ameriky sewernych.

Ctyrzub. Tetraphis. Starrzahn.

Obústí jednoduché, 4 zube, prosté.

. prozracilij. T. pellucida Hcdiv, Schwag. t. '^.

f.
1. Lodyha jalowá ili planá ' 2caulowá nebo delší,

hlawikau ukonená, hlawka pozdji listím obtoená na

zrnéka srdcowalá rozsýpající se, a pak w kalíšek list-

natý se promující; listy kopinaté, ídké, Ižilé, doleni

menší, wzhru se zwlšujíci ; banika wálcowiiá; obústí

ze 4 zubw silných, dlauhých, sklimených ; wiko honm-
lowité. — Na skalách a paezích wHikVch po Ewrop a

Americe sewerné.
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Kraucenuc. Tortula. Drehzahn.

Obastí jednoduché, ze zuhiivv šttiaowitých, dole
wie iiién srostlýcli, zkraiícenjch.

A', pulni. T. ruralis Elirh. Jl\ et Mohr. Schwag. stippl.

1. A 34. Lodylia 2cauIowá i wyšší, pímá, wtewnatá
wlwemi stejné wysokymi ; lisly odstálaunké, wejitopo*
dlauhlé, kylalé, ukonené clílupeui již králkým, erwe-
D}' ni, již delším, Lílym, hladkým anebo zaubkowaným ;

banika wálcouiiá : obúslí šltin do póla srostlých, na*

hoe prostých ; wíko zakonilé. — Na pahrbcích a ka-

menech, na stechárh doškovvých w Ewrop, Americe
sewerntí a na Ostrowech tichomoských.

A', zcdní. T. muralis Halw. Sthulz barb. f. 34. f»
2U. H. et Tayl. t. 12. Lodyha 4—o'" dlauhá, píjedno-
duchá ; listy odstálé , podlauhlé , tupaunké , chlu[)cin

dlauhým, bílým ukonentí, po kraji podwinuté; banika
príwálcuwitá ; wíko homolowité. — Na zdech, kamení,
skulách vv Kwropé a sewerné Americe.

Tbnkozlbka. Tricuostomum. IIaarmund.

Obústí ze zubijw 16 rozpollných, tenkých, pí-
wlasoivitých. epika celá.

T. wesowUá. T. ericoides Schnul. Sihwiig. suppl. I.

/. 38. Lodyha dlauhá, rozdlená na mnoho wéiwí krát-

kýuh, sméstnaných ; listy koslrhalé, kopinalé, zakoníte,
f»o kraji podwinuíé, na konci ()ro/.raii*, pilowané, se
žil.iu konce nkdy dosahující^ šlé prodlaužcnú; bani-
ka podluhoua(á, s ivikem rowným, šídlowitýn). — W
Kwrop wšude na wlhkém písku po skalách a kopcích ;

w jarc dlá drny poduškowité, weliké; ídko má plody.
7'. zkrauccnd. T. torlile Srhrad. Dicranuiii tortile

//'. el Mahr i. 7. f. 12. 13 Schwag. t. '6.\. Lodvha je-

dnoduchaunká, zkrácená, pímá; listy prijednosiranni^
podhnuté, kopin.iloiídlowilé, nejcelejší, se žilau až do
konce wybvhlau ; banika uálcowitá ; wíko šidluwité. —
[Na skalách písitých, w ÚMroz«ch a na kamení po celé
KwTDp.

CÁROZCB. DlOYMOOOIf. 7\vrr ItNGflZAIIN.

Obústí ze 16 púrú zuiiííw pnuivch. epika po*
lowiná.

P, /ednoslramii/. I), homomalus llfdw. sper. t. 23.

./• I— 2. Lodyha jeduuduchá, zkrácená, nékdy žádná <
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listy ze zpodiny širší šídlowíid, jednostranné, luhé, se
žil;m konce docházející; banicky podluliowalé. piimd,
s wíkein úkosn hon)ol()\vii)'m. — W lesech na skloni-
nlch holých, pisenohiiontV ch po Evvrop.

P. nachowý. D. purpureus H. ct Tayl. t. ?0. Lody-
ha caulowá a delší, nkdy sochala ; lisly sinslnané,
slrídawff, kopinalé, kylaté, ostré, pímoodstálaunké, se

žilau soiwa konce docházející ; šl caulowá, nachowá
;

banika mladá pímá, wejcowitá, liladká, dozralá nici,

brázdowaná. — Na mí>lech píaitohlinat) ch, wlhk^ch,
po Ewrop a Americe sevvcrné.

PaosTOBRw. Weissia. VVrissie

Ohúslí jednoduché, ze 16 zubí°nv prostých, brwo-
witých. epika polowiná. Što konená.

P. rozwilinalij. VV. cirrata Hcdiv spcc.t. 12. y. 7 —
12. Lodvlia pVímá, wtewnatá ; listy árkowité, zakonily,
po kraji podwinuté, ruznosmré, odstálaunké, se žilau

konce docházející; baniky elipsowiié, podlauhlowálco-
wité, s wíkcm zobanitým. — !Na bahnech, zhnilém dew,
doškách, na skalách až k wnéuiu snhu po Ewrop.

HoLORET. Gymnostomum. Nacktmind.

Ohúslí žádné. Banika bezbrázdá. (iOpika po-

lowiná, totiž po jedné stran rozštípnutá.

H. ivrjcouHti). G. ovnlum Hcdw. stirp. I. /. (». Lo-
dyha krátká, jedooduchaunká ; listv nejcelejší, chlupem
ukonené, wejilé, podduté, sklimené, se žilau na konci

zdumatlau ; baniky podluhowalé s wíkem zobanilvin.

— INa pd hlinate po Europ.
H. linislnnvil íj. G. pvriíorme Hcihv. Svlik. m. f. VI.

Lodyha krátká í listv podlauhlé, hroiitéj na konci zaub-
kowané, odslálé ; baniky hruškowité, s wíkem homolo-
witýtn. ^- Na pvid wlhké po Ewrop a Americe sewerné.

Podadí 6.

NEPUKÁ WOIVITÉ. PHASCOIDEL

Nepukawa. Phasccm. Ohxmuxd.

epika polowiná, prchawá.
N. tupá. P. muticum Schrcb. phasc t. 1. /. 11— H.

Wyhlíží jako cibulka, l" wysoká ; lodyha žádná > listy
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wojilopodlauhlé, píítupé, poddulé, žilaté, sklimené, wni-

Iní na konci pi/.aubkowané ; banika kulowatá, w li-

stech ukrvtá. — !Na pd lilinató, lopenicech, stezkách

zahradnitii po Ewrop. W jae a zim. !'ro drobníc-

kost snadno se newidí.

N pUkowand. P. serrntnni Scinrh. 1. c. t. 2. /. 1

—

2. Lodyha žádná; hsty wrjitokopinate', oslré, pilowané,

odslálaunkí?, bezžíl^; banika mezi hslím ukrytá. — W
zim a jae na pd lilinalé , bujné' a kriišlích liro-

inadn.
Ten rod lim znainenit), že jelio prokel wláknatý, na /púso^

aksamitu pidu jiikrjwající, jest stál), jelikož u ostatnícli medmw
brzo mizí.

Podadí 7.

nAŠELiy^iKOJFITÉ. SPIl VGNOIDEI.

Ramelinník. Spiiaonum. Torfmoos.

Banika uíkatá, obústí žádného. epika dole pi-

rosthi a stálá, pod cchalkau na pi pukající. Poiwika
podobá se podsadce uzlowit<5, ohjimajici .sle pekrátkau.

/?. pospolilif. S. latifolium licdw. fnnd. 1. /. 1. /. I.

2. /. 3. /. i). Dut. se. va. ntl. I. t. 6;i. Lodyhv smé-
stnanó w husté trsy, pímé, we wod stojící, I— 2' dlau-

hé, na málo wétwí hlawních rozdlené, tím wice nese

wélivick králkých. dole swazenych, dol schnutých a

nahoí^e hustých, wrcholiených ; listy pitlaené, hujíi

slrechowilé, wejité, lupaunké, prohlub«né, jako lodyha

zelenawé bílé nebo .špinaw síwé, píkrowovvi? delší a šir-

ší ; banika na konci wólwick nejhoejších kejowit

ztlustl)'ch díwe w pikrow ponoená, pak konccmi wct-

wiek rychle »c prodlužujících jakoby na stopkách pod-

nesená, sedící na pošwice bochowité, šl obkliující,

podepená dolejškem epiky stálým, blawým ; wíko

male ploché, jak<» banika tmawé hndé. — W bahnech,

bainá<:li, wesowišlích \vlhk)ch, též wc wodach .stoja-

tých, po «šech zem dílech. Zraje w lipou a srpnu.

li. nnxtrosfnif. S. s(|uarrosum lirid. H d lnyl. f.

\. Podobá se pedešlému, rzní se wtwemi podlinulý-

mi, listím wejitým, zakonitým, poddutýni , podhnu-
tým, takže wypadá naslrošené ili kostrbaté. -» Uosto
na místech mokrých po Ewropú a Oatroivech maska^
renských.
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B. ostrolisttj* S. acutifdlium Ehrh. Schwg. 1. /. 5.

Slurm 2./. 12. S. capillífolium Hcdw. Též pedešlým
podobný ? lodyhy a vvélvve lenší, bwn nejodslálejší

;

listy podlaiililokopinaté, ostraunké, na konci príodstá*
launké ; baniky podluhowaté. — Na podobných mí-
stech po Ewrop a Americe sewerné.

Oilrodek její R. špidlntij S ciispidiUmii H. ef Tnyl, t. 4. má
lodyhy a wtwe tensí, listy nékdy Cárkowitokopinaté, diaulié, a nalézá
se tu i onde.

Tyto tri rody popinaj asto peohSirná prásla na 7pÚ!!ob
drnu, a pispfwají pemiiolio ku plození raSeliny l>alinf, jelikož ztiynu*

lé a ztrauciiniwlé ástky opCt nalirazujf se nowýiiii Ni^kdy se zplsf>

oacujf, takže dlaii ostrowy na jezt-rácli, jenž i stromy nesauce w6-
trem zponenáíila seujo tamo plowau, Celiož píklad mezi Izenakein
a FuMau, a na iioejším Cernolesu. Wšecky lakotn pohlcují wodii,

nabubují a zponenáiila ji pai)štt<jí. Suclié jsan welmi kehké. Islan«

jné dSlají z nich chléb. OstatnC slauií k wycpáwání poduSeki
k wypEchowání dewných budow ; presnadne ale se zjímají.

Podadí 8.

ROZŠTÉRBÉLCOmTÉ, ANDRAEINI.

HozštrbÉlec. Andraba. Andrab.

Banika pukající na lyry chlopn, jejichž konce
hoení wíkem stálým spojené.

R. skalní. A. rupestris Hnhv. W. et Mahr rrypt» t.

1 1. y*. 5. Diet. se. nat. atl. i. t. 62. Lodvha wlewnatá
j

listy pí.stechowiié, wejilé, zakoníte, tupaunké, hezžilé,

nejhoejší písrpowité. — íNa skalách horních po Ewrop,
ObzwláŠíní ustrojaost baniky pripoiafaá na rád aásledujíci.

ád 250.

JATROWKOWITÉ. HEPATICAE.

Kw6ty jedno- neb dwaudomé. Kwéty samí : pelat-

ky nilecnaté, sedawé nebo zapuštné, zakulatlé, elipso-

wité nebo wejcowité. Kwéty samicí: Obhalka celá, wa-
jenik odívvající, na konci nlku nesaucí, pak na óe-

chalce pukající a zstawující epiku dolení, nebo, a-
koli poídku, pod echalkau se oddlující a pak epi-
ku konenau psobící, nebo nepukající a tenkrát dí-

ženku zaobalující anebo místo ní pisluhující. Wýtrusni-

ce ili díženky jednoduché, t. nesložené z wrstew od-

dlitelných, welmi poídku opatené slaupkeni prosted-
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ním, ro7.dílni^ pukajfci : jako clilopnini, zubamí nebo
wikem. a nirz.i semeny opatené mrštníkami, aneljo ne-

pravidelné pukající a mršlnikw zbawené. INozka dí-

ženkowá (šié) bez pošwiky, nkdy žádná.

Byliny koena inrcasatélio. Lodyhy obyPejnS plaziwé. Listy

hned oddlené^ stídawé, ol»yjn dwojstranné, oJijíniawé aneho
zpodkpiii ro7.s(ie(i\in dolu bžící, o^yCejii široké, n«-jcelei.5í, nebo
rozdíln ro7.dlen<5, pilowané a 7,iibaté, nikde zilaii ztliistlaii nepro-

tažené, k zemi palíri Pasto nienSÍ ípalisty), hned dílem aneho do
cela i s lodyliau w list jeden srostlé (ciiáNt). Kwty ojedinlé ne-
lio nalilauPené. iižlal>íCkowé nebo konené, nalié nebo okrowem ka-

lirhowit^m obklíené, nkdy wlákny Sfáwnvmi oblirniité, fasto do
listn zaimKtné. Díženky ko/naté anebo útlé a blánaté ; St mkká,
obyteinŠ iitlá a wadnaucf, asto zkrácená a do listu nebo lžka za •

piiStoá. nkdy dokonce žádná. Prokel jest lístek útlý, bezžilý.

Po tu dobu asi HOQ rodiiw znají a rozdlují w S^ pokolení.
< . do wlasti a stanowišt srownáwají se jakž takž s mechy ; žá-

(i.i|í Ale níibec místa wHiejší a stinnjší ; též wíibec nepotebují tak

tuze zem, a tiidyi widíme je na stromech hladkokorýcli, na drnech
iiiechowých a wlsícli liSejnících zemních, anobrž i w horkých kraji-

nách na listech stromiiw a kiiw wždy zelenjch. Ústrojí jejicii wfi-

Iter jest nžnjší nežli mechuw a jako ony mohan |iowrchem mno-
ho wláliy pohltiti ; tím i mají wlastnost do sebe, že wyschlé a jako-

by mrtwé opt obžiwují, jak mile doba nebo powtrnost wlhká jest

pipadla. O užitku jejich málo wíme, akoli nkteré silný zápach
wydáwajfcí jindá se užíwaly w lékastwí, nkteré ale w horkých
krajinách po duet se luk potebují.

Rozdlují se na patero podadí:

1) Khi/.ITKOiriT. Plodv ojedínI(< . poidku
p<nnno7,né w obhalce ncposledené z lodyby nebo
iiííiw wyniklf^. Díženky 'ichlopné (ídko Iclilopné).

nniinalé. Semena s mrilníky pron)ícbaná. Pclatky

ro/trauáené, nítnaté nebo sedawé, asto zapuštné. Lo-

djlia s listím oddleném nebo sroslljím (rliásl).

2) mnOSTMCOfnrrl Plodv nablauenc w str-

baul stopkalý, w obbalkácli mískowiiych anebo trubko*
"itýcli. asto dwojnásobnjcb zawcné. Díženky pukající

rozdílném zpsobem : zubanii, cblopnémi nebo wíkctu.

nuzinalé nožkou asto znpušténau. Wýtrusy promícbn*

xié s mrštníkv. Pclatky bned na kolaucícli scdawých
nebo šiítowiiycb, bned w lisly zapuštné (cbrásl t. listy

srostlé).

3) pí LK^KOiyiTK. Plody ojedinlé w obbalce

sedawd, konené, 2clilopn<^ Dížcnkv neprawidclné nebo
zubarni pukající, sotwa nožinaté. Mritníky mezi wýtru-

5v. Pel.ilky (kdežto znánié) w kotaucicb nožioatých,
|>o onícb zapuštné (cbást t. lisiv srostlé).
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4) HLEIVIKOIVITÉ. Plody roztroušené a obhal-
kaii trubkowitau obklíené. Diženky dlauhd, dopola 2-

chlopn, s wýtrusnicí prostední niowilau, s nožkau
kráikau, zapuštnau. lAIrštníky mezi wýtruHv. Prašníky
sedawé, nahlauené, w okrowcch kaliciiowit}'ch zawe-
né. (Chrást l. listy srostlé).

5) TRHUTKOimiL Plody ojedinlé w okrowu
wecowiléo), nebo pomožné w šupinatém, anebo nahé.
Díženky tenkoblané, zaweaé w ol)halce zawrité, anebo
z nho samého složené, konené neprawidelné pukající,
krúlkonožine, sedawe nebo zapuštné. Mršluíkv njczi
wýtrusem žádné. Pelatky zapuštné, rozlraušené nebo na
malých kotaucích smstnané. (Chást t. listy srostlé).

Podadí 1.

KRIZITKO JFITÉ, JUNGERMANlMEAE.

A. Listy oddlené, prosté.

KosoLSTKA. Plagiochila. Stutzkelch.

Obhalka delší nežli okrow, nebo stejn dlauhá,
po zádech smáknutá a z mládí s konci podhnul}'nii,

a ústím uatvni, pídwojpyským.
Listy dol stecliowité, celé nebo asnate 2laIoCné, bezpyli>(é.

Okwlf koneCné : ohlialka Ijíánatá, obyejné delší okrowu. Di/.enky
až dolil 4c!ilopné. Mrstníky prosté, se semeny wy|)adajíc/.

K. slczbmíkomitá. P. asplenioides ISces tt Monf. .íun-

germania asplenioides Lin. Hedw. ikeor. f. Ití. 17. Mart,
t. 6. y. ól. Lodyha wehni rozwtvvená, mnoho mrcasw
wypauštj/cí ; wtwí w drn smstnaných, pímých nebo
wzstaupawých, Vž— f dlauhých, co nit nebo niotauz tlu-

stých, siln zprohybaných, nestejné rozdlených naw
wiky obdálné nebo swazené j listv dwojadé, dwoj-
stranné, odstálé a schnuté, 1— i '

2'" dlauhé, obwejito-
okrauhlé, ostré až i brwitozubé nebo celé, stkwlé, oby-
ejn žlutaw zelené, poídku nahndlé, na kraji zadním
podhnuté; obhalky 1^/2—2" dlauhé, podlauhlé, na ho-
ením konci rozšíené, smáknuté, brwilozaubkowané,
slohem a barwau listowilé, obklíené okrowem z lupe-

nw 2 listm lodyhowvm podobných, uiších ale ; nož-
ka díženkowá I— I '/V' dlauhá, aullá, bílá; diženka ku-
lovvatoelipsowitá, zwící semena hoiného, jako wýtru-
su hndá; pelatky w úžlabíku lupenw malých, dole
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stalých, píed«>tawuií(Mcl) klas konený, stechovvity, pí-
kostrbatý. — W Icsecli wJhkýcli, slinnýcli, niechaiycli,

obzwjáité podl bystin po celé Ewropé a Americe se-

wcrné, lét mezi obratníkonja.

K. eitá. P. undulata Nees et Mont. Jungermannia
undulata Lin. Vadl. par. 1. 19. /. 6. Dillcn. 1. "71./. iT-

Lodyha pimá, wzsiaupawá nebo položená, Ví— 6' wy-

soka; listy brnvné, sušením se podhvbující a zkudrna*

ujíí, píjemné až i slabé nebo bled zelené, ídko
ponaržowélé nebo nahnédlé, dolení nestejn, hoení
obyejné sljné a hluboce na dwé klané, silnji slabéji

zaubkowané nebo celé : uštw okrauhle lichobŽDÍn)cli,

hoeního, jestli menší, alespo rowného prmru píó-

nén)u, doleního odstáléiio. — ^^^ místech wlhk}ch, bah-

nech, podlé poiokw, obzwlášt na horách, do wcliké

wyšky sahající, po celé skoro Ewrop. Nese w dubnu
až do li[)na.

A', hdjnl. P. ncmorosa Ncfs cl Mont. Jungcrmannia
nemorosa íJn. Ihdw. theor. I. H. ,/• 2. Mart, J. 128. Po-

dobá se pedešlé ; lodyha wzíyPná, VU nejwýš 12" wy-

soká ; listy swlle zelené, erwonawé nebo tmaw z na-

chowa hndé, wšecky nestejn 2laloné a brwilozaub-

konané : uštw wvpuklých, pewn na sob ležících;

doleního obwejoilclio, dwakrát wt.šího nežli hoeni. —
W lesech stinných, wlhkýcli, obzwlášl w roklích hor-

nich podlé potokw na skalách wlhkých, po Ewrop,
Americe sewerné a mozi ohrainikonia.

Kití/.ITKA. JlNíiKIlMANNU, JrNCKIl.MANMK.

Obh.ilka delší nežli okrow anebo stejn dlauhá,
oblá n<bo asnatohranatá : ústí celého nebo mno-
hozubho.

Lisrjr (Inlft ttffchnwité, |ialís(naté nebo brzpalisti^. Ostatní
i.iko ti (iFitdrltlélio pokolenf.

K' hfUtwii. .1 albicans Lin. Hook. jiiin:. t. QU, VaUl.

]>nr. f. Ií> /". i). Ddlrn. t. 71. /". 2 1 . l>odvliy rownobžné,
liust drnaié, ídko pímé, •/?—2caulo\vé, sotwa koena-
té, wíce mén wtewnatc, díwe zcienavvé, {)ak nahn-
dlé ; listy '2adé, zeleoé, obyejné ponalinfidlé, skoro až

dolii na d^vé klané : uštúw pewn na sobó ležících,

ostrauokýeh anebo tupých, celých anebo slab zuba-
tých, doleního rozeweného, dárkotvito|)odlauhlého, ho-

eního asi o polowiku menšího, podlauhlotvejilého.

pt-ímoodstálého, obojího arau žíle podobnau protaže-
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nho; obhalka podlaulilá, na konci '>—6asá, na ústí

tup wyuzaná na tolikéž zubw. — W lesech stinných,
wllikých, z rovvin až na hory po Ewrop. Nese we kwél-
nu až do srpna.

K. tvausalá. .1. barbata Hook. J. quinquedentata
Auct. Lodyha obyejn položená, ',2— 3caulovvá, wšude
koenující, pod konci se omlazující, na zpodní stran
palrnji nebo nepatrnji opalená palisty priilaeny-
nii, tenkými, autiýnii, obyejn 2dílnýrai, brwitými ; listy

skoro kohno wynikló, tuhaunké, okranhlotvverené, 3—
ólaloné : lalokw ostrých anebo hrotitých, rznostran-
ných ; plod konený: obhalka elipsowiiá, proti konci
asnatohranalá, na ústí zaubkowaná, dole obklíená li-

sty 4 nahlauenými , asnatjšínii a palisteni ( asto
chybícím) širokýni, celým anebo 2zubým. — Na mí-
stech stinných, wlhkých, na rozdílných wýškách po ce-
lé Ewrop. (Nese w óerwnu až do záí, též na jae.

Obhebbxka. Lophocolea, Kammkelch.

Obhalka wnitní delší nežli okrow, nahoe oste
3hraná, ústí 3laloného, hebenowilozubatého. epika
zawená.

Listy dol stecliowité, na konci 2— 1 ídko ninofiozubé; pali-

sty na dwé klané nebo I— *Sziibé Ostatn jako u pedeŠljch pokolení.

O. dwojzuhd. L. bidentata Nces. Junji;ermannia bi^^

dentata Lin. Mart, t. 3. /• 13. a. b. Lodyha plaziwá,

rozestená, aniž wlastn drnowitá, I— 2caulowá, chudo-
wtwá ; listy skoro kolmo wyniklé, obyejn rozewené,
wejito3úhlé, rozšíené, tenké, bled zelené, {'" dlauhé a

dole tolikéž široké, na konci pímsíité wykrojené a

oste a úkosn zubaté; palisty mnohem menší listw,
obdálné, rozpoltné : uštw úzce árkowiiých, hluboce
na dwé klaných, celých anebo stíhanozubatých ; obhal-
ka konená, pro wtew plodonosnau, asto wclmi zkrá-
cenau na pohled boní: ušiw wjilých, nestejn hlu-

bokých, stíhanozubatých, obklíená píkrowem z listvv

lodyhovvým podobných, oste na dwé klaných a pí-
zaubkowaných s palisty; nožka 8— lOcaulowá , autlá,

bílá; díženka elipsowitá, tmaw hndá; wýtrusy erwe-
nohndé

;
pelatky na obzwláštních jednotnících w úžla-

bíóku palistw napuchlých, hust slechowitých, dlají-
cích klas asto na konci prorostající a lodyze udlující
wzezení uzlaté. — INa místech wlhkých, stinných, ob-
zwlášt na meších, jatrowkách a lišejnících, ídko na
kamení nebo zemi nahých, po Ewrop celé, Americe
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sewern, anobrž i mezi ubratníkonia a na jižoé poto-
ka uli. ^cse w li>te.

HOLOPLODKA. MaDOTHECA. KaIILFRUCHT.

Oblialka nafaiiklá, sniahniitínká, hladká. Dížen>
ky až ilo prosted n^ twpro klané , ídko až do-
l 4—Hcblopnc', lenké a bledé. Mriítníky cely wnitíní

powrrh cblopní pikr}' wající, padané, íprubowé. Nož-
ka nekinubnatá.

Lihty wzliru strerhowilé, lilul>uce na dw klané: laloku do-
IcDÍlio iiienHlio, na hoení pelomeni^lio ;.|>aiis(y Keliké, doiii ližíc f,

nSkdy iizkvni prolažkpin spojené s doicndii lalukt-m listow>iii. OMialka

I
ol^otnl odstálú, pfísedawá, dlsí okro\Mi. Nožka krátká sotwa z

okwlí nnií< (.

H. širolisfá M. pla(\pb\lla Dumort, Jungcrnianía
plat vpil Ola Liiu Mart. (. Z./.X. Biscli. Ml. Bot. t. G. /.
142. Lodyha rozprostená, 2— (ícaulowá, ncprawidelité
duakrát anebo tikrát perenou étewnatá wtwenii pí-
nu)odstályn)i, dlauhynji, píklopilynii ; lisiy hust sle-
rhowiié, k lodyze pitlaené, okrauhlowrjilé, 'A— l"

dlauhc^, naped zaokrauhlené. nejcelejší neb na pedním
kraji proti dolej.šku pízaubkonané, mlce wypnklé
anebo r.)wné, ídko pííwkleslé, Iniawé zelené, be/.jcskc :

laloku dolí'niho ikosné wcjitélio nebo oki-.iuhíého, nej-

eelejšíhí), po obau slrannc h ztuha wt-dlé palislinv stojí-

cího a s nimi na pohled 3 ady palistúw dlajícího;
palisiy zluha na lodyhu pitlaené, okrauhlotwciené,
ídko |)odlauhlotvri'ihlé, lupe, nejcelejší, na krajích a

konci úzce podchlípnuté. — ^ía kmenech stromw lisi-

natfch, ídko na skalách a zemi, po celé lOwropP a

Americe scwerné, na rowinách a horách. Nese w jae
a lete

/i. I.isly srostlé.

riiusTuiiAi.K. Pbllia. Pellik.

Okiow /„idný. Obhalka králka, (ruhkot^ilá, fpí«í-
soniiá). nepraM-idelné zubatá. epika umící. IMud z

h'ce lisiowého n vnikající.

I'«latky kiiloMaté, do líce listowrlio z.ipiiilSné a wyw<l-n{ny
bradawirowiU- <lí;l.ijící. Cli.ínl XivílWj aoebo n<'patroS žílnalý,
ol>yfejnf: sorliatV ni-l»o ro7.*orlian5.

/'. obfciiti. P. epípbylla Nees. Jun^urmanin epiphvlla
r.itt. Halw. thfor. t. 23—2.1. Hook. jnnf. t, i 7. Diet. se.

nat. all. I. /. 5". /W///X. ob.Tá. výi. Ihll. Chást pro-
stený, '!«—3" dlauliý, 1

—

i'" sirokv, na rubu po dél z
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prosledka hust koeaal)', sochaly nebo rozsochany :

úkrojw prodlaužen klínowitých, lined pecházející do
okrauhla hned do árkowiia, ei*al)alých, až i kade-
rawýcli, u prosted ztlustlých, ku kraji tenejíeích, hned
zelených w rozdílných uínách, hned wíce mén ponacho-
wlý ;

plody ojedinlé z líce ku konci uštw wvnikajic í.

— Na wihké zemi , meších a mezi nimi, na skalách
tenkau wrstwau zem pikrytých, léz i we wodách sto*

jatých a tekutých po celé Ewrop a Americe sewcrné.
Nese od zaátku jaia až do kwlna.

Jamušk.a. Blasia, Blasie.

Ohhalka žádná, anebo i s epikau zapuštná do
prohlubinky chástowé. Plod z líce chástowélio wyniklý.

Pelatky elipsowité nebo kulowaté, do prostední žíly listowé
wezpod zapuštné. List protaži-ný žilan nkdy nepalrnnu, rozdíle-
nau na žehrá rozbíliawá, rozsoclianá

; jíniadelka ili nádržky pupe-
nowé baaté w krk trubkowitý zúžené, zapuštné do líce listowého.

J. maliká. B. pusilla Lin. Hedw. iheor, cd. 2. ^
30. /. 4—12. Poátk. ob. 2;<. wýk. I -,23. Ii94. Listy ro-

wnowážn rozšíené, Vs— 1'//' w prmru, obwodem o-
krauhlé, pramenit mnohodílné, autle', zclinné, stkwle
zelené, u prosted na žíle asto ponachowlé : lalokinv

od dola až do polowiky a dále hust koenalých. na
konci bezkoenných, a wíce mén vvzstaupawých, w zadu
stejn širokých, ku pedu okrauhle rozšíených, hned
širších a na kraji wzstaupawém, eitém wyezáwaných
a chobotnalých, hned užších a proiij-ených, až wvštr*
bených, na rubu podlé žíly pikryté šupinami (palisly)

okrauhlými nebo wejitými, nestejn zubatými, pro-
stedkeu) pipewnnými

;
jíniadelka pupcnowá pi kon-

cích lalokw listowých, idko u prosted na prostední
žílu pirostlá bichem elipsowitým anebo obwejcowitým,
'/a—V*' dlauhýii), w krk I'" dlauhý zauženým a napl-
nným mnohými pupeny zrnowiíými ; též jiné pupeny
w podstat listu podlé krajw zapuštné, obsahující pod
spolenau peúilau blanau sklípky, zelenými zrnky napl-
nné; plod w prohlubince listu pod koncem z prostední
žíly wyniká a epiku zstawuje \v té prohlubince wíce
mén; díženka wzhru wyniklá o nožku '/i

— ',4" diau-
hau, bl.iwau podepená, kulowatoclipsowilá, na 4— 6

podlauhlýcii, tupých chlopní pukající; mršlníkv žluta-
wé, 2pruhowé; vvýtrusy dost weliké , <yrsinné, na-
hodle žluté, pelatky wezpod do žíly prostední zapu-
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šlné, zakulallé, blawé nebo bledožlulé. — Na nu'-

filech wllikých ol)7.wlá.št podlé pVíkoiiw, w úwozícb,

spušlnýli rybnících, bojnji ue wyi>ší<l> krajinách, po
celé Ewrop a Americe sewcrné. Nese w únoru až do
dubna.

Podadí 2.

POfíOSTNICOJVlTÉ, MARCHANTIEAE.

POROSTNICE. MarCIIANTIA. MaRCITANTIE.

Plody nííhromadné w i)lawku pramenatau : pra-

moow do pola nebo až na zpodinu ro/dlených. O-
krowy blanoniíc nkoMk kwíMw obkhujíci, s prameny
siidawé; oI)halky na clwrro nebo piUero khine. Dížcnky
na nožkách w vnikající, dol ohiácen, pukající chlop-

nnii podwinujícín)} se. Cepitka stálá, obycjn* na dwd
klanorozlržcná, nožku dížcnkownu obkliující. — Kolau
prašníkon-^' šlítowily, zcjkowaný nebo l;dokalý,

Cltist «íce ménS rozsorlianý.

P. vnioíiotwará. M. polvmorpha hin. Ihdn'. ihmr.
t(l. 2. f. U. 27./. I. 2. Snin 2. /'. 3. Poá/k. ob. 23.

«7//.-. Ii9ó, I.SOt — I.SOG, IMi, 1.M8. IMí). Chíásl so-

chaly nebo rorsochan>, obyejní* se žilau patrnau, 1
—

.-)' dlauhý. V«~'4" široký, na líci ísle zeleny, na rubu
bledší Anebo ponahnedlý nebo ponachowélý : ikrojinv
podlaiihloklínowity rh, léž obwcjilych a široce árko-
wiiych, /pedu za<ikrauhlených anebo wykrojených, po
kraji lenkych, uyezii" aných nebo tup lalokalých, na
h'ci ploiliych anebo nifelce žlabowilych, žil.iu prohlube-
nau opalenych a tutéž rozdídcnych na políka nino-
linúhlM

, jichž Vdzáé má pich bradawicowiiy , okrau-
lily anebo wejitý, bélawy; rub z prostedni žíly wy-
pau.šií iitrcnsy kaudclowiié, Imslé, podobnými whikny
jakobv žilnatý a podlé kraje obsazeny šupinami nkdy
pes kraj njícími ; strhnul plodowy na stopce 1 - í{-

caulovvr, tup 4lirané, potraušen chlupaté, z kone-
ných ch(d)otM ihúslowych wyniklé, 2— tí" w prmru,
iiroky, obyejné o 8—10 pranienccli rozhiženych anebo
«'zsiaupaw\ch, polooblych, zpedu kejotvii pízllii.stlycbi

we/.pod (Ilnau l»r«zdau opalcnych, zelených, d(dc spo-
jených okrowy o polowiku kralšíuii pramenTMv, br-
wltych, zubmi blá wy mi, zelcnawÝu»i nebo erwena\výu»i,
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obsahujícími kwiy 3—8, jejichž obhalky na dtwero neb
palero klané, blawé, tplodé; díženky kulowatochpso-
wité, se slnau píkožnaiau, lenkau, zelenau žlutau,
dopola pukající na 4— 8 chlopní siln podwinut) ch, wvlru-
sujících wýlrus prachowitý, žlutý, lyrstnný, na niršlní-

cích 2pruhovvých
; kotau peiatkowý na jiné rosllíné

nežli strbauly plodovvé stojící, na stopkách */2--l'/í"

dlauhých, okrauhlý, ploch} nebo povvypuklv, 8— 12*

wiaubkowý, nahndle zelen}', opaten}' arami od ste-
du k zubm krajnim bžícími, obiosilými na wrchu
drobnými bradawikami, uezpod šupinami slecbowitý-
nii, w kterých adách zapuštny pelatky míškowiié, úl'
kým hrdlem ukonené' a na bradawiLách se olwírající

;

na chástu samím, samicím a neúrodnóm z prosted-
ní žíly nepoádn wynikají jimadélka t. nádržky pupeno-
\vé, nízce oíšowiié, bled zelené', po kraji brwiié, pak
wyhlodanozubaté, 1 — l^V široké', na dn obsahující
mnoho sádeek ili pupenw sedodjných, wejcowii}'rh,
okowilých, tmaw zelených. — Na místech wlhkých a
stinných po zemi, skalách a zdech, též w bahnech ano-
brž i pod wodau w píkopech, pramenech, potocích,
asto weliké powrchy popínající, po celém swt se-

werném, mírném a dílem i studeném a nepochybn i

po jižné polokaulí. INese u nás od lipna až do zimv
Bylina pro ústrojnost znamenitá má zápach ob/.wlášfní slal>e

balsamowý a chu mírné swraskawau; jindá w lékastwí proti ne-
diiliin jatrowým a zakohacení útrob bišních se potebowala

;
jatr~

niki Uepatica saxalilis.

jATftOWKA* FkGATELLa. FeGaTELLB.

Slrbaul plodowý homolowitý, bezpramenný, na
dolením kraji wraubkowaný, složený z okrowíjw trub-

kovvilých, srostlých, a tím obsahující ó— 8 pauzder w
kolo rozpostawených. Díženky w každém pauzdru oje-

dinlé, krátkonožiné, doliiw obrácené, na 4— 8 chlop-

ní podwinutých pukající, i s nožkami padající a zsia-
wující epiku '2 — -ilalonau , prázdnau vve wšakéiu
pauzdru. Kotauek peiatkowý sedawý, po kraji celý.

J. hojuolatá. F. oíTicinalis RadJi. F. conica Corda. Co-
nocephalus vulgaris Bisch. Allg. Bot. t. 16/. 308. 5Iar-

chantia conica Lin. Hcdiv. thcor. t. 27. f. 3— ó. /. 28.

Poáflc. ob. 23. wýk. lóOS, ló2S, 1528*. Chást rozso-

chaný, 2 — 6" dlauhý, '/a— * 2" široký: ušlvv -árkowi-
tých nebo klínowitopodlauhlých, po kraji eit<'ch, wy-

krajovvaných a lupolalonýcli , naped tupých anebo
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wyíznulýcl), se žilaii prostední na líci prohliibenau, na
rubu wysláwající a zakryiau plsti ze lÍHsni ; ze žily

asto pod koncem wycl)ázejí nowé laloky chásloné, a

tím klaiibnatá se wyskyluje ; líc chí^ástu rozdlený na
políka s pichy pauhému oku patrnými, swtlfji ne-
bo tmawji zelený a lesklý : rub bledší, nékdv ponaer-
nenalý ; strbauly plodowé wynikají z konených cho-
bolúw chróslowýcb, 2— 2' i

" wysoké, dole 2" široké,

hoinolowjté, tupé, na cchalcc drobné hrbolenaté,
bled hnédé. ponazelenale, podepené stopkau 1

—

Viz"
dlauhau, obiau, bélawau, dužnatau, krucliau ; diženky
obwejcowilé, dol klínowílé ztenené, ernohndé, le-

sklé, pak pukající až dolúw na 4— 8 chlopní silné pod-
winulých, a roztrušující wýlrusy weliké, okrauhlé nebo
wejité, zelenawé bndé, na mrštnících 2—3zpruhých
we zpsobe husté hmoty ; kotauc pelatkowé na jiném
chástu obyejné na laloku z prostední žily nvnikléin
nedaleko konce, okrauhlé nebo wejité, l'li— 3'" dhui-
hé, •;»'" wysoké, na wrchu ploské, husté a drobné bra-
davinaté, tmawé zelené, pak ernawé, po stranách ohra-
zené raubením z wywýšeného chrástu udlaným. — Po-
dlé potokúw, pramenúw, na zdech, skalách, nawinžu*
waných wodau slíkajicí, délá weliké drny w nejnétším
dílu Kuropy a Antcriky sewerné. Zraje w lieznu a
dubnu-

Zapáchá giloji a chutná outji nfil\ purostnice mnnlintwiir.^.

Jindá k tPiH saiii^in koticfmi se poteljowala: w jííd5<Ii krajináiJi
lid spro8t5 po dnes ji užiwá.

HoZBmAilKA. FiMBHURU. ScilLITZKBLCn.

Strl)aul homolowitý, bezpramcnný. Okrow o \eúné
wýirusnici w obhalcu zawené. Wýtrusnice z otihalky
wynikajicf, kolem do kola pukající. Pelalky ponoena
«r chástu.

/?. wonnd. V. ragrans Nret hor. phys. hn.p. i... Po-
Itk. ob. 23. wyk. 1.S0.1. IMnrrhnntia frof;r;in<» iinih.

H'fillr. ann. f. ». /. 9. Chnsi drobný, skoro k zi-mi

pitlaený, w malé trsy spojený, jednoduchý. íocholý^

celý, pížlábkowitý ; strhnul tnpahomolowiiy, lisy, o h

nebo (> lalocích, nesaucí 4 kwétv ; obhalkn pcwrliká,
nafouklá, trhající se na kí>nci na šest flip ; wýirunnice
puškowité se otwírají. — Na místech hlinatých, wlhkých
pod skalami w Kwrop teplejší a mírné.

Ft-fjeiiiDS xapácbá.

lla
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Podadí 3.

PÚLENKOTFITÉ. TARGIONIEAE.

PÚLÉNKA. TaRGIONIA. TarGIONIE.

Chást pichalý. Oslaln má znaky jako celé pod-
adí.

P. podliiid, T. hypophylla Lín, Lam, t. 877. Schreb.

Náturf. 15. t. o. /. 1 —17. Spreng. in bull. soc. pliil. par.

181l./>. 27. 1. 2./. 2. Michx. gen. t. 3. /. 3. Diltcn.

t. 78. f. 8. Chásty podohné porostnicowým, drobné,
obwejité, na konci wykrojené, k zemi pitlaené, spo-
lené, pikrýwající fláky tebas na 3" do twerce we-
liké, na líci zelené, s mnohými píepky ernými w
pd wáznaucími ; na konci chástu wezpod nachá/ejí

86 iistroje rozplemeowací. — Na místech siinných«

wlhkých vv Ewrop teplé a mírné.

Podadí 4.

hleivíkojfité. anthoceroteae.

Hlewík. Anthoceros. FnucnTHORV.

Znaky pokoleowé jako podadowé.
H. krapkoivanij. A. punctatus Lh. Biuk. Term. I.

/. ^\. f. 26ó2. 26ó3. Chrást žinfaw zeleny, V/jraulowý,

k zemi pitlaený, chohotnatolalonaiý, kadeawý, auilý,

na líci bradawikami pomaranowymi opatený, bez
žil a pich, z rubu uypaušléjící pemnoho tásní ja-

koby w pls nahromadných ; okrow trubktuviiý jest

prodlaužení chástu samého, pímý, w nmž wajenik,

kterýž z poátku w okrowu zapuštný , koncem wen
njící a pikrytý obhalkau epikowitau, pak padající;

díženka šídlowitá, luskowitá
;

pelatky, na zpsob pa-

hrbkw ,
pak pli chlopnéu)i pukající , roziraušené a

prosted na obzwlášlním chrástu. — Ka wlhkých po-

h'ch a na podlesí w jeseni po Ewrop.
H. hladicí). A. laevis Lin. Hcdxv. fheor. ed. 2. /. 29.

30. / 1—3 fi a. b. c. Potrítk. ob. 23. ?/•#. Ió2i. 1528.

Podobá se pedešlému; chást plochý, zejkowaný; dí-

ženky luskowité, delší, wlasowitó. — Podlé pramenw w
Ewrop. W jeseni.
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Podadí ó. '

TRHUrKOJf^lTÉ. RICCIEAE.

Trhutka. Riccia. UicciK.

Plody zapuštné \v chást, pak ro/.puknulíni jeho

ol>nnžen<'', holé. Díženky stna dosa/ená epiokaii stá-

lau. nMkonosnau. Pclalky téx do chráslu zaf)U.slné a

konící se w liroty slaupkowilé nad chástem njící,
1— iiinchoíid'.

y. Slívá. II. glauca Lin. tkdxv. thior. cd. 1. t. 31.

Bisch. Term. í. /. o4. ./• 2tíól. Chást k zemi pitlae-
ný, oi)w()d('in okrauhlý, '/a

— '4" široký, wýstedne Idíl-

nV: ustw jdpnkrál nho mnohokrát socháte rozšlípa-

ných na laloí^ky árkowilé nho klínowité, tupé nho
m«''l('e WNi-íznule, poídku ostré, na líci mélce ilnl)owité,

oh>ciné siwé, ut^kau zwétšené aullé, lekowané, na

ruhu sljnobarwé, u prosted málo lluslíi a tutéi po
dél opatené wlášenikcm úllýtn dlauhým huslýu), po kra-

jích ztenené, zpedu wíce méné oapiu-lilé, nikda hrwi-

té, u wnit celistwé, hcz dutin wtrnych: plodv w pod-
stat celého chástu rozlraušené, asto sméslnané, wrsl*

wau holejší sklipenatau, drohné okraidilé mozolíky
dlající, pikryté, wypauštéjící wýirusy ernohndé, kdvž
len okrow zmizel, a zslawující jamky mélce mískowi-
té; pclaikv w chástu roztraušené, prolí koncm laloko-

wVm sutstnanjši a konící se w hroty wálcowilé

nebo homolowiié, zelonaw bílé, prozraité. lozdilnó

wysoké. — ^'a zemi wlhké, as od asu zatopené, ídko
na sušší a wviší, po celé Ewrop, Americe sewerné a

nepochybné jiných swCla dílech

T. plowaiirí. \\. íluilans /.///. Itiuh Jtim. I. ol*,/*.

1". (chást prawidclné rozsochaný, '.'»— ]'/»" dlanhý,

tenký, píl)lnnovvilv, syl zelený : u.šlw úzkých, ohak
plochých ancho na líci uíélce '/.liii)o\vitých, tupých nebo
wvk rojených

;
plody roztraušené. wezpod néjicí a pod*

Státu chástowau píkulowalé nadýmající; za uzráni

plodu zmizí zpodní n'r.<il\va chastu a wytrusy ernohn-
dé dolem se wvlrušuji. — Jednak u nelikcm mno/siwí
wzplýwá na wodách stojatých, kdcilo chást ao /weliujc,

nikdii ale plodúw nedúwá, ze zpudu wypau.šií pcmálo
ulášenika, a jrsl rozdlena na ušly trochu klínowit rozší-

ené; jednak na mule nodau zúslauené a podlé píko*
pi'nv, kdežto žene mnoho wlášcniuka; ušly zlahowilé a

li.>

k
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obyejn užší a nese owoce. Po wšccli zem dílech
roxžíená zraje w jeseni.

T, zphjwawá, R. nalans Lin. Bisch. Term. i. /. 54.

f. 2648. 2G49. Chást dosplý obsrditý nebo wjío.
witý a hluboce 2

—

-ilaloný: ustw obuejit^ch wvkroje-
ných, jichž, každý zpedu má laloek n)cnší podobný
jakoby wkhnený, 3— 5'" dlauhv, zpedu taktéž široký,

dosti tlustý, na líci málo wvpuklý, protažený u prosted
brázdau hlubokau, sochalau nebo rozsocbanan, (u'kau
zwtšený pupenenatý, žiu zelený do plístowa

;
plova-

jící na rubu wypuklejším porostlý služk.-^mi úzce árko-
wilými, oste pilowanými, 4— b'" dlauhými, síkowano-
sklípeenatými a tím jakoby koenatý, u wnitr naplnný
dutinami wetrnvn)i bublinowitými, mnohostrannými a st-
nami drobnosklípcnými a tudy podstaty haubowhé; na
wlhké zemi rostauc má chást rozdlenjší, swtleji ze-

lený, dole žlutjší, na rubu slejnobarwý a porostlý šu-
pinami piewowitými, krátkými, naped pod každým la-

lokem w 2 liromady nahlauenými, za to ale opatený
píepky dlauhými, útlými, wíce mén hustými, jichž

rostlina wodní nemá ;
plody na zadním konci w pro-

stední brázdu zapuštné, w J nebo 2 adách (stídané)
rozložené ; díženkv kulowaté, tenkoblané ano i zralé nl-
kau opatené; vvýtrusy ernohndé; pelatkv též w pro-
stední brázdu na chástu zapuštné, wejcowité; ukone-
né hrotem ernoerwenýni, krátkým, w bi'ázd njíciin.
— Jako pedešlá na wodách zpipvá nebo popíná nmlu,
a wšok tu i tam plod dáwá* INalezla se dosawad w
Ewrop jižné a prostední, Americe sewerné a w ^ía-

lálu Afriky wýchodní. Zraje u nás w záí a íjnu.
Ten rod má jesle lu znaiiienitost, že chrást za iirráni |>lo(ia

podlé lirázdy déln se rozpolfiiie ; každá polowifka sestáwá opTl ze

dwaii fástek, |ežto na konci pledníui mezi seban mají omladek juko-
t)y zaklínný. na zadním ale rozdlenfn» cliástn okaznie stranu, na
níž zapuštné jilody jest widti. W íjnu Iiynau polowicky cluáslo-

wé od zadu až k omladku, který zimu pekaw w príštíin jae wzro-
stá w uowý chrást.

ád. 251.

PAROŽNATCOWnÉ. CHARJE.
(J. S. Presl 1820. Characeae Jrh. Bich. 1827.)

Kvvty jedno- nebo dwojdoiné, nahé. Pelatky oje-

dinlé nebo podwojaé, sedawé, kulowaté, naplnné wlák-



1821

ny w sliz zTohalunými. Wrtjoníky obklíené trubkami
wijinohžnými, nesaucí korunku ódílnau, bliznowitau.

DÍAenka sloiená ze trubek na záwit ztoenych, ze stálé

blizny a jedinébo wýtrusu.
Byliay wodní, potoptíné. Lodyliu nifowitá, klaiibnatá) innoho»

wiewná, z dolt^nícli klatitiw pFcmaolio iiircasw wypauštjící. Wt-
Wrt strífné n-ljí» stfdawé, wutwicky prfsletiné, lined socliaté nebo
roztrojené a nalié, hned jednodiictié a ni klaiifmli ot)s:'i7.ené šttina-
mi (tak na7.w:inCini listy) peslenSnjmi nebo polopreslenunými. KwCty
1— 2doii»é, nahé ;

prasinky po 1 nelu) 2 w rozpora h aaeb obyCej-

nP miijio píeslénkfiw iistowých, na roJerh jednodii(liý(Ii |iod wajeC-
niky nebo rídfii wedlé niiji, nSkdy hláwkowitS ualiiiiiiené ; wajefi-

Diky hni^d oje linolú, hni:d po I neb w(ce n tlirotnadné, bu na
Ipfrech sedawé, bnd' li.<<tnii podepené a obklíené.

Nyní znají asi 3) roduw w jediné pokolení spojen^cli, po
w.íich swta dflecli rozlosowanýcli, bud' we wodi< ulané, bud sladké
roitaurícli. Jint^níni podobají se žabinciini, od nirhž ale patrnými
úKlroji rozplenieKowacínii se lisí ; té/í, alespuíi nkteré, podobají se

pesli^kowit>m. od nichž ale wzdalují se mnohými znaky. Popinajice
dno wod stojatjicli a lekutýcii liustýiii drnem, porn liiají jako rasy

sladkowodní dlati rašelinu a z.mlowati wody. Jiný užitek není
znám. Tu ale ujají obzwlaStnost do sebe, že swCží s urdí zlinilýiaí

wejri, a za sucha ze jsau welmi krurhé. IVInoíié staly se zuame-
oii5*»> tí>»> že we skirpcích jejich patrn widti obíháni .sáwy.

PAauXNATEC. ClUHA. Armlkuchtiíb.

Znaky pokuleowé jnkn ádowé.

*) Mnoli()trut>é. Po/i/tphonifir. lánky lodybowi? ii

bluwnícb wtwj "a obyejné i wtwiócjk pcslcnénýcli
obktióené wr&twau korowitau z tsnýeb Irubiek slu>

ženau.

/\ 7iv/nafi'i. (]. Iiispida Lin. Ft. dan. t. I5i. Po-
t-,itl:. oh li. wijk. 1S:{H -^ 15 ÍO. l-Sii, i:i.S3. Kryniník.
L'>dyba dole plaziwá, pak w/.staupawá, 1*7— 3' dlaiiliá,

ztlaušií silnvWio uiotau/.u nel)o brka haxvraníiio, dole
jednoduchá, u prosted wótewnalá : wtwí hl.avních pí-
mých, wíce ménó rozdrdcnýcb jako wtwikv trubka tni

WC wrstwé korní w lew.» niwinuiými na závvii brázdo'
waných. bu^léji nebo ideji porostlých šttinainl ojrdi-

n»'lýnu nebo nahlauéenýnii. prchawýmí, odstálými nebo
8(;huutýuii, Irnowilýuii, a jakož w.šecky zelené ástky j>o-

wlecnýcU p<»wlckern wápnatýui drobn'»zrnvin, a tudv
šedozelené inimc) nejmladší rozhy ; wlwióky re wšecli
kl.iubúw lodyhowýeh a wélwowých wvníklé po 8 — 11

pesleoéné, 'ji— 2',/ dlauhé, odstálé nebo wzslaupawé,
ídko sehnuté, nifowité, zakoníte, na dél bráz<l*nvané,

klaubnalé, na klaubceh obrostlé listy pcglonnýini.
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jichž 4 wnošrié mnohem krattií (óasto chybící), wnitni
4 ale na míslo listenvv delší phjclw : pelaiky, toliko

na nejiuladšíiíli ro/liách se wyskytující, jsau kulowaií',

stkwélc eiwend, na wnitní stran rozch (Dreslenných

krom poslénkw listnatých ojedinlé, '/a'" tlusté ; wa-
jeóniky neposleden nad pelatkami uinísténé, ojedi-

nlí^, i vvniirnínii listy p.í-il(!naýini olíklióen, elip-

sowilé, blawé se zelenau bliznau, Ui" dlauhé; plody
téhož tvvaru, dwakrát ale wótší, li pružin ziwitých o«

kaziijíoí a na cechalce s rozloženau korunkau. — We
wodách stojatých dosti hlubokýcli dno asto celé popí-

ná po ncjwiiim dilu Ewropy. Kwie w lét, zraje w
jeseni.

P. obi/cjný. G. vuljjiris Lin. Fl. dan. t. 150. Hedw.

iheor. 1. 3'i. 3ó. iVallr. ann. t. \* f- !• Zelený nebo po-
pelawý; lodyha 3cauIovvá, peslenatowtewoatá, wtsví

nejrozdlenéjších s wtwiokami sedinnatýtni nebo osmna-
týnii, nahými : šttiny místo listenvv zastupující zdélí

nebo delší plodw. — Wšude w bahnech po Ewrop.
**) Jednotrubé. Monosyphoniae. Lodyhy a wtwe slO"

zené ze trubek nahých jednoduchých; wtwiky pešle-

nné bu klaubnaté, jednoduché, socháte nebo roz-

trojené, bud' bezlisté.

P, h(hkif> C. ílcxilis hin. Schmídel ic, t. H. Schk.

cr. t. 280. Podtk ob. 23. ivijk. lóii. tá:)4* Lodyha
bwná, we wod plovaucí, ^iz— l' dhuhá, niowilá, oby-

ejn proswítawá, zelená, hladká, od dt)la pewétewna'
tá : wtwí slíných, odstálých, prodlaužených, podob-
ných ; wtwiéky peslenné, z klau!)w wyniklé, šeslnaté

neb osmnaté, odstál, bezklaubé, bezlisté, socháte nebo
roztrojené na ástky ostré, bezhroté ; pelatky žluio-

erwené, mnohem menší nežli parožnatce mrtnaiéhu,

ojedinlé, píúkosn nad Wdjeníkem pipewnné, na

wnití'ní stran špírw preslennýoh; wajeníky wejcowl-

té, bólawé ; plody kulo^vatowejcowité, se 7 pruhami za-

witými, ukonené bliznau kráikau, 5úzlau a zawírající já*

dro ernohndé proswítajíci stqau plodowau, — Oby-
dlí a wlast jako prvvního rodu-
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íí^ TÍDA DRUHÁ.

UOSTLIiNY BEZCEWNÉ, BEZLISTÉ.

APHYLLAE.

Rostliny sklípkalé, sírojw rozplemeíiowacích ne-

palrnj^cli u bci lislíiw pravy^ch.

ád 253.

LIŠEJNÍKY. LfCIIENES

Stolka rúznolwará; nejdokonalejší seslúwá z wrst-

wy wnsné korowé, liuslší, a wnittií n'dší, deowé, a

pod korowau ze kreleek ili sklípkiiw pupenowych, vvrst-

wy kretckowé. 1'lodv: plcškv , sesiáwají z plodnice,

lehátka a cliianic, jicliž poslední zpsoben z látky ob-

zvláštní nebo od stélky wypjcené, prwnj obsahuje wý-

Irusy jednoduché nebo složené, we weckách zawené,
po ídku na poóátku rozsýpající se u wýirusy prachowiié.

Koslliay inuolioletú, w/.tlu' liowé, t)K/,koi'Qnc, toliko pricliytkaiiii

opatené, k pd fasto celau zpodinaii pewn pirostlé. Stélka jed-

nak kd^kowitá :r/. du nifnwité, jednak (lióstowitú až do strtipowitc

i pra liowité, uikdá iii^opatená listiiii suuui-ruu rozpostawenýiUt

rozdíln l>arw<*ná. Pluvly we wíecli rorních doliácli su wyskytujfcí,

n«*poádn rorpoítawné nrl>o naliromadné, sedawé, zapiiStf^né n<*bo

podepené notireiiii stopkuwitVini n<'l>o kíkowit^iiii, mfskowité, ter-

.owité, ot>yf;ejn«í liarHaii ro/.dnnc ud stélky. Wýtrusy urtité w kaž-

dém wFucku; klítce wypauUjf díne prokel, / nt^liož pak stélku

u plodv »»^ wywiniijí. Téí ror.plemennjf sh wJ^twi^kaml íili r.ruky

sedod^Pinfinii prarliowitýini 7. wrstwy kret"kowé se wys>pajfcíiiii.

PrawdC pnduhno, ii: tt^n ád po ty doby obsahuje asi UOO rodíi,

w ri2 nebo fS? pokulirni ro/.dCIenýdi. l*o ct-\é r.emi ro7.5íeny j šance

biilf netoliko na horáoli, anohrž i u tofntkCiw až k w^néuiii snuliti,

kd*'ž(n <l(l»riii 11 w<'likóin iimožslwii se nailiázcji, Inkžu tu krajina

slowe liArjnfkowá. Akoli k swéinii daení potebnit newyliniiteInC

wlátiy wzdtirliowé, nimién náraiiin ídko nacliázojí se we wo<lú,

anobrž naopak ob^wají nií-nta ni-jsiiHMÍ a nejneúrodnjší. N<'jradse ro-

stau na stranárli k seweru nebo 7.6padu patících, též blí/.ko poioo-

í, kdežto weilká wláha prospíw.i k jejich zrontn. Liíejníky slélky

tmpnwilé j.iaii zaTátek žiwota rostlinowého na skalárh, zdrrh a

tte<-liá< h, a pomáhají pMprawowali pudu inechrim a roatlin&m. Mno-
ho )i'li alt! ro.tte také na zemi, na koe iiwVili sCromnw. na drnu

niechowém, anobrž mezi oliratníkoma na lixtí atromiiw wždy zeleny rfi.

Nkteré mají nr^ené obydlí, takžn se dají rozdSUtl oa $knlni, zfitmi,

a $tromni: jiné nejsaii wyl>I!runé.

Slaiienstwím welmi .'*n srownAwají ; Xkrnb. kinwatinn, rozdíl-
ím barwiny pryskyiné a asto hoi^ina jsaii jejich spolffné (>rwky,

i'ro ákroU a klowatiou nCkterii poskytují potrawu lidem a zwíatinn
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wyiiatnau. Tim prwkoma, k nimž jeSt hornina pichází, jsau wá-
žené léky, jakož i barwinau dobrá barwiwn. ZDaiiienilo, ze boCiny
wíce mající jsau na nižším stupni rozwinulosti.

Fries rozeznáwá osmero podadíj:

A. NAHOPLODÉ. GYMNOGARPÍ.
Plody (alespo polom) oewené, tere na wrchu ne-
pikrylélio (plochého, prohlubeného nebo wypuklého).

1) TEROWKOmrÉ. Plodnice okrauhlá. stálá,

obraubená chrániem z prodlauženc stcMky.

2) SALECKOJFIT. Plodnice okrauhlá, stálá, o-
braubená chrániem obzwlášlním, jímž konen [býwá
zcela potažená.

3) ÁRMKOJFirÉ. Plodnice rznotwará, asto
árkowitá, s chrániem obzwláštním anebo žádným.

4) tisOWlTÉ, Plodnice kulowatá nebo okrau-
hlá, rozsýpající se na vvýtrusy nahé, s chrániem z

obzwlášlní látky složeným.

B. KRYTOPLODÉ. ANGIOGARPI.
Plody zawrené, jádro obsahující.

^) RÁZKONOSOíJ^ITÉ. Chráni ze stélký udlaný,
neprawidelné se trhající.

6) NlTROPLODKOJfTrÉ. Chráni složený ze
stélky (pauhé nebo promnné), malým otworem pro-
wrtaný a barwené jádro obsahující.

7) BRADAlFMCOfVrrÉ. Chráni z obzwlášfní lát-

ky složený, ústím nepetrženým prowrianý a obsahu-
jící jádro wíce mén prozradíte.

8) SKfVÉKALKOlFlT. Chráni obzwláštni (uhla-

lý), prowrtaný nebo neprowrtaný, konen neprawidel*
n pukající.

Podadí 1.

TEROJFKOJFITÉ. PVRMELIDEf.

PllOWAZOWKA. USVEA. BaRTFLECHTE.

Plody okrauhlé, štítowité. Plodnice wždycky otewe-
ná, položená na wrstvv deiiowé wláknaté. — Stélka

kíkovviiá asto wisící a nitowitá. wn wšude stejnoro-

dá; vvrstwa korovvá strupkowitá, wíce mén oste o
dleaá od dreowé wláknaté.
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P. obecná. U. barbata Frits. Dillcn. t. II. /. li. t.

n. /. 6. Ho/f. Uch. t. 30. /: 1. 2. Pudik. ob. '2 i. wýk:

I57Ó Stlk.i oblá, neprawideln roAwtwená, modraw
sedá d<i siwa nebo bélawa, konen powlcená korau
kraužkuwan ro/.sedal.m ; wlwe bé;vné, rozby co vvlas

tenké: plodv mískowilé, 3— ó"' široké, na líci bledá,

skoro co stélka barcwné, príneobruubené, w obwodu
Icpenité. — i\a stromecb lesních po celé Kwrop.

Odroilkw mnolio ; nejIiInwnSjSfch Ctwero : «) kivtnalá, U. llo-

ritl;i Hoff. \Ví<e fnéntí pFiná, 2

—

3" wysoká, pí íwtewnatj. srstnatú,

ploJw welikýili |»ielioiiiýcli. — Oli/.wlást na wrcliolícícii stroiiiii

lesniil
; ()) itrsltnilá, U hirta lioff. Pfprfinái '/j— ''/j" wysoká, píe-

wi^tfwnatá, asto popráSená, ohyCejne jalowá — Na plotedi a su-
cliéiii díwi, porídkii na kain-^ní; y) splclcrui, \J. plicata Hoff. wisutá,
• '7— IsíewíCná, n>'|>rawi(luliie rozsoclianá, spletená, hla<lká, hleJá,

Ca.*«to jalowá. — W liiií>t\cli lesecli, obzwláStC jelilifnVcIi ; ) wanuntA^

V. harbala Hoff. wisutá, "2— IstewíCná : wtwf málo rozd;len5cl»

• wétwiC«*k odstálvcli, — Na kinenecli jelilitnýcli.

LiSeiník ten náleží k nejwtáriii. Barwí au žluto. Jindá se po>
tebowal k stawení krwotokúw.

Skalacka. Huccblla. Klippevfleciite.

Plody okraublé, leruowité nebo mískowiití, na
stranácli slélky sedící a jí obraubené ; plodnicc na wrst-

»twé uhelnaté, položené, erné, wice méné modrošedé
poprášené. — Slélka krowiiá, díwc [)íniá, pak wisulá,

chruplawé kožowitá, u wnil kaudelowitá.

.S'. hnnvtiskd. \\. linctoria Dtcund. Lichen Roccella Lin,

DifUu. t. 17. y. 39. Slélka oblá, ol)yejné od dola sochala
nebo ro/.sochaná na wlwe niowiié, šídlowitd, zakoni-
la, rozdílné w oblauky zprohybané, ko/.owilé, žlulaw
nebo nahnédlošedé ano i iiuaw hnédú, asto potra ti-

šené hromádkami bílými, lerowitými nebo hláwkowitý-
mi

;
ploíly po wéiwích roztraušcné, obyejn wrostlé, s

powrchpm wypuklým, zmládí modrošed pí)prášeným,
pozdji holým, erným, s obrubau lenkau, pak miz-
naucí. — Na skalách Moe stedozemního, hlawné w
Archipelaj^u eckém, na Oslrowech kanárských a azor-
ských, na IM'cdhoi dobriinadjském a Maskarcnách.

Z tnlio liSpíniku dlaji ornUii a takmun (lacca inuxci). Nejwice
pMwáží «« liu z Ostrowfi kanár.sksrli ; w Hollandu umjí nejlepilí

liarwy i-ené dol>5wati. Na prach roztinTren^- necliají ulinili w moi;
tsto Ink naliyté. jent dle rozdíltit^lio a ním zacliázrni crwcné, mf kkií

(nr.Hilia) nfl>o modi; a pawiié (lakmus). Nyní dlají tyto barwy z

jin^-cli JHsíP li.írjnfkriw.

S. clinluhowitd. H. fucííormis Decand. Lichen íuci-

ormís [Jn. .Siclka wíce mén smáknutá a na kon-
cích nkdy duccU plochá a ruzšícaá, zcicnaw šedá



do nahndle íoda nebo sedá pecházející, nkdy wPtwe
jsaii tenší ano šídlowitoniowité; plody wíce powrclíní

;

plodnico ploštjiií, déle ojínowatlá a obrubau palrnj-ší

a siáliiii opatená. — Na úiesecli pomoských Ewropy
jižné a /.ápadní, Pedboí dobronadejskébo a j., na siro*

meeb Francie jižné.

Potebuje se jako pedešlá.

Wktwiník. Everxia. Astfleciite.

Plody okraulilé, terowité, blanowité, sedawé, voz-

Iraušené, obraubené wehnutýni krajem slélkowyni, na
powrcbu orwenawé. — Stolka kowitá s korau cbru-
plawau a dienin plsowitým.

TF. iliitif. E. vulpina Achar. Lichen vulpiaus hiiu

fí. (lan, t. 2JG. Jacq. mise 2. /. 10./. 4, Dillcn. t. 13,

f. Ití. Stélka trsnaiá, zelenawé žlutá, pe\vtewnaiá> na*

iiá nebo poprášeaá: wtwí ztenenýcb, robatých a ub-
kowaných; pludnice s powrchein nabnédlyin. — N^a slre-

cbácb a starýcb drewecb Ewropv chladnjší.

Na seweru micliajf \>'\ s roztliiíeaýin sklem a dáwají do meli,

a'>y wlkowé nažrawie se jich, pohynuli.

JF". Irnkowíj. E. prunastri Adtar. I/ichen prunastri

Lin. Dillcn, t. 21. /. h\. bó. Stélka šedá nebo zelena-

vvá, mkká, pítrsnatá, wétewnatolalocnatá : ušlw mno-
boklanýcb , sochatycb , s laloky ztenenými , we/.pod

zlabowiiými ; plodnice na powrcbu ernohndá. —^ ÍNa

Slromecb, obzwlášl na trní, též prknech a stechách
šindelowýcb, wšude obecný.

Clmti lioiké ; pkn na Cerwiii > !» trwí. Z O^trow reckýcli

wywážejí celé koráby do Krypta, kJežto ku uiísto kwasu ds

clilúba potebují.

lwiNÁK. ALECTORIA.

Plody okrauhlé, tlusté, sedawé, obraubené, kone-
n wypuklé ; chranió ze slélky složený, u wnit kaude-

lowitý. — Stélka wtewnatá wtweini niowitýini, hmolau
kaudelotvitau naplnnýn^i, s korau tbruplawau.

h. hi-iwatij. A, jubata Achar. Lichen jubalus Lín.

Dillcn, t. 13. / 10. Zelenaw hndý nebo erný, wi-

sutý s mnohými wtwiokaini. na úžlabíókách smáknutý;
lehátka stejnobarcwná, pak wypuklá s obrubau celau.

— Na kmenech a wtwícb stromw jehliitýcb po

Ewrop.
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RozŽnOWHA. RaMALINA. BANDFLECnTE.

Plody okrauhlé, tlusté, nožicnati', obraubené; chra»

ni zcela ze sléllvv složený, wrstvvau korowau pikryf
tý a u ivnit wláknalv. — Stélka wtevvaatoialounatá, u

wnit kaudeiatá, s kurau ciiruplawau.

R. maiinatá. R, fraxinea Achar. Lichen fraxineus

Un, Ho/f. Uch. t. 18./ I. 2. Dillcn. t. 23. f. 62. Siéika

plochá, Oárkowitolaloná, bclopopelawá, obak lysá, swra-

skaloubknwaná : lalokw koncnycli, kopinatozlene-

nvcb ;
plody rozlranšen, ploclié, bíle'. — VVelmi o«

bccaá na siroinecli lesnícb.

PCknS na Cerwno barwí.

PrKl.I£KKA. CETHAniA. TaRTSCHKNFLECHTE.

Plody šlUovvité nebo plmiskowitti, na kooci wt-
wi ili lalokiMv stélkovvýclj píúkosnó pipewnné. tudy

též úkosou obraubené ; ohrani tenký, otowcný, wrst-

wa wytnisonosná na lehátku pqložená. — Stélka di-
we wzstaupawá , plodonosná obyejné pímá, chru-

plawá nebo kožowilá : wtwí oblých, anebo listowítých,

nahoe s laloky wíce inén prohlubcnými

P. islandská. C. islandica Achar. JJohen islandicus

Un. Jacq. colL \. t. fi. f. 1. Plenic t. lit. Blak. t. 599,

Fl. dun. 103. 87:). íhff. Uch. t. í). /: 1. Plicnik. Stdlka

píplitná. l',t-^3" wysoká, cjiruplawá, lislowiié ro/.áíe-

ná, zclunaw šedá nebo hnr'dá, lini-d do /.elenaw kaiita-

nowa, hned do bled hndá a na rubu do blawa, do*

le asto óervvont' ikwrnatá, žlabowii prohlubcná, la-

looatoroy.dMená : lalokw ^á^kowlt)'ch, ninohoklaných,
obyejn iubatych a auiloirnatobrwitych, plodonosných
naped roziíených a okrauhlených

;
plody na nej-

pednjšloh IjIocícIi okrnuliló nebo wcjóit', ploché, na

wrchu kailanowú a obrubau pcau/.kau. picciau opate*
D. — Na nií»lecli suchých, na wcsowiAtích, \v borucb«

po nízinárh a horách, w ncjtvUím dílu Kwropy, ncj-

hojnji alo w sciverných koninách, též w Americe SC'

werné.

Jest (o indiný liSrjn(k. JRni ii n^A cu Ulk wjritornt, slizoat^' a

liitkjr, oli7,wlá.U w nMiliiz(cli plicnícli (plicnfk, liiejnfk {alnndaký)

se poteltiijo; wh miiotiVrli pípaJácli 7.tiawii)n s<! liuHt^lio prwku.
SewtruoCím, oh/.wláili htandaniiiii, iduiiiti potrawuii; dilóli z iitiu

iidlaay jest hoký. W Korutanecli i^n kriii( prasutu.
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H

IIÁwwTííA. Prltioera. Sciiildplrchte.

Plod okraiililý, plochý, docela pirostlý, obyúejnc
na kr-TJnítn laloku stélkowéin, ziniádí powleóeriý záwu-
jíokein blanowliýin míiejícítn. — Stélka kožowit oblano-
witá, na rubu asto žilnatá, dlaubými píopky po-
rostlá a tak huatá, bez prohlubinck kretekowýrh.

H. psi. P. canina Ho/f. Lichen caninus Lin. Jf^^ulf.

ín Jacq. ColL \. t. li./ 2. Plenk t. Til. Blak. t. 33G.
Stélka nkdv welini obšírná, plochá, nápopelawá, pí*í-

plsnatá, na rubu síkowaná žilami z popelawa hndý-
mi : lalokw úrodných pírnaunkých, dlauhaunkýcii, po
kraji ohnutých; plody konené, píuiaunké% ohnuté,
rvšawé, obvoejn po krajích podvvinutožlabowiié ; obru-
ba plodowá tenká, pízejkowaná. — INa zemi w lesech

mezi mechem a wesem po E^vrop.
H. hradmoicnatá. P. aphthosa Hoff. Uch. t. 6. f. 1.

Lichen aphthosus Lin. IFidf. 1. /. t. 17. FL daiu t. 767.

/. I. Podfk. oh. 24. wijk. 1Ó73'*" Stélka pékn zelená,

na líci erwenými brad.iwikami posetu, na rubu erné
síkowaná, lalonatá; lalokw plodonosných dlauhaun-
kých, u prosted zúžených, po kraji podhnutých

;
plo-

dy konené, obšírné, wzstaupawé, s obrubau wehnu-
tau píroztrhanau. —

• Na lukách horních, wlhkvch a w
borech pod mechem, obzwlášt ráda pod jalowcein.

Prwní bez dfuvodii se podáwala w práSkii proti psí bsnosti
;

druhá žeae na stolici a jindá se potebowala proti bedélkáiii u dt^

ulKaTEC. StICTA. TCPFELFLECnTE.

Plody okrauhlé, tlustaunké, k stelce pitlaeni^,
stedem na ni pipewnné, wezpod prosté; lehátko z

wrstwy dreowé zplozené i plodnice plochá a obraube-
ná pokraováním stélky. — Stélka kožnatochruplawá,
cháslowitá, široce lalonatá, na rubu huatá, a oby-
ejn opatená íškami skwrnowitými.

D. plicni- S. pulmonacea Acfiar. Lichen pulmonaceus
Lín. Hojf. lích. t. 1. /. 2. DilUn. t 23. / 113. Poátk,
oh. 2 i. wíjk. I.S62. Stélkd I— 1'/^ wysoká, nahndle
zelená, síkowano.rulkow jtá, m rubu pUnatá, bledé
nihnSdlá, skwrnami liílymi nahými znamenaná, hluboce
nšetnatá : ušlinv chobotnatolalonatých

;
plody obyej-

n krajní na wrchu ploché, ryšavvohndé, pak se lau-

|)ající. — Na kmenech stromw starých lesních po
Ewrop.
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JÍD(]á pili tlié 7. ní udlané s mlékem proti siicliolinóin plie*

Diiii (lu-rbu piiliiinnariae ariioreue). Kile nni rlitiit-le, Lerau ji na mí-
sto Dlio do pivsa. Tž k wydclúwání kiiže se licdí.

Terowka. Parmelia. SchCsselflechte.

Plody mískowité, po líci suMkowém roztraušent',

scdawó nebo krátce noiin;iié, opatené obrubau vu

stélka barwenau ; powrcli díiwe s krajem slaženýní a

ludy zawrený, bez wrstwy uhelnaté. — Stélka chrásto-

witá nebo strupowjiá, s rubem jinak barweným anebo
pirostlá, bezžilá a bezcílná.

T. podífiná. P. saxatilis Achar, Lichen saxatilis

Lin. Ho(j: luh. t. ló. /: 1. /. II). /. I. Jacq. Coll. \. t.

20.
f.

2. Stélka príhwézdowitá, nasiwelopopelaná, ser*

piwaunká, dubkowanosíkowan, na rubu erná a er-
né piepkatá , ušlúvv chobotnatolalonatých , pio*

hÝtli, piiwilaených ? plody powrcliu tisawé ryšawého

8 obrubau wrnubkonnnau. — ^a skalách a kmenech
po liwropé.

Z ní mužná také doti)wati or:>ilii a lakuitis i též barvsí wloti

aa rrrweno.

T. johmcou. P. junipeiina Sjíroiv;. Lichen juni-

perinus H<>Jf. lidi' I- 1- f. I— -• Stélka blanowilá, roz-

trhano(iií|)íialá, nahá, Ivsá, na líci bjcclé y.lulauá, na ru-

lui nejžluljii : dVipúw wzstaupaw w'h, uNhlodanozejko-
w.inych. kadeawýeli; plody powrchu ti^owého s obru-
bau zejknwanau. — Obzwlá^tc na jalowci, též na smrcích
a na |)I<)iech i kamení j)0 Kwrop.

R.-irwi na žinto. Jindá sf potípixiwula proti 7.1ú(<-nicí.

* T. /nhnnii. P. esculenj Sprtii;:. Poítiík. ob. 21.

irijk. I;>"0. I.ichen csculentus Pall. //. /. .//._/. 4. Ure-
olaria esculenla /íchar. Stélka /.uíci lísiínwcho oeihu.
slrupowalá, tlustá, kožowítá, bílá, bradawicemi brbfln-
wii^iiii swritskalá, napopclawlá ; plody ponoené, pod-
dulé ili » kleslé, erné. — Po sknlúch wápcnnýcíi na

stopech tatarských a Sibirii.

Kaliiiiikuwé a K)r(;iso>»ú ji sbírají a nSkdy toliko o ní li^waji

žiwi.

T. tdní. V. parietina A(hnr. Lichen pnrielinuf

1.in. lluff. lirh. I. IH. /. 1. Stélka okrauhlá, 1-2" širo-

Vi\y chHsIowitá nebo šupiiunvitá, l)lanoMilá. wfce méné
l.ilonala, jasnji nebo tmntvéji žlul až do zelenawa

nebo modrošedá, na rubu bledší s nemnohými piícp-
kv: laloknw wýstediwých, pillaenVch, plochýcli, na-

ped širóich, ukrauhleDjich anebo hlaubéji sahajícicb, •
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laloky užšími wzstaupawými , znásobenými aneho
kadeawými, asto siiislrianými : plody wysoce obrau*
bene, po kraji cele, \v('ií,í nebo menši, obyejn oa
prosU'edku slélky snisinanjší : powrcbu Imaw žluté-

ho nebo pomaraneowébo. — ^'a kmenech, plotech a

wbec po díwí na powetíi ležícím, na zdech a skalách
po celé Ewrope a \v jiných s'.véta dílech.

Pro ro/díl pTidy, na níž roste, a dle položení weliiii se pro-
iiiuje ; stélka hned jest Manowitá, široce laloPoatá, hned hwzdo*
witá, tenre rozdlená a sijpitujwitá, lined zrnatostrnpowitá, hned
rozsjpawá w prach žlutawC zelení,.

Odrodky sirokoiišedié sialic liorké a swraskawé, prísliznalé

jindá potrebowali proti hehawkáin a aiipHwieím a jiozdeji je jioran-

Celi na místo cliiny proti zimnicím ; nyní pišly w ne|i;iiiiet. \N e

Šwédecl) je wywárejf a tau wotlau harwí lojowice na žluto. al>y na-
byly pohledli woskowjcli. Není prawda, že liSeinfk stromiim, nn
nichž tak hojn roste, Škodí a mízy ujímá., protože toliko na wrst-
vve korowé wnšné, wysclilé nsazen, z které, sfáwy nemající, nenui-

že nieho hráti. To ale jest jisto, že stromy owocné, na mnoze
lišejníkem tím porostlé, nemají místa k daení potebného,

T. slrupatá. P. tartarea Achar. Lecanora tarlarca

Achar. Lichen tartareus Liíu FL dnn. f. 112. Sle'lka

slrupowitá, vvyschlá, zrnatá, truplowilá , šedina , asto
nkolik árek tlustá, nerowná, rozsedalá s podkladkem
pokostowitým, bledým ; plody roztraušené, pirostlé,

zmládí okraiihlé, prohlubcné, pozdji ploché nebo pí-*

wypuklé, autlaunce s«raskalé, hlinožluté, s obrubau
tlustau, ze stélky udlanou, wehnutau, celau, pak /.pro-

bybanau. — !Na zemi, kamení, drnech mechov\<'ch a

lišejníkowých, stromech krech nojwtšílio dílu Ewropy,
nejhojnjší ale w krajinách sewernýcb.

Nyní ten lišejník slauží k dohjwání orsilie a lakmusn na
místo skalajky, |)roíož celé koráby lio zawážejí ze Šwed, do Hol-
landu. We Swédech dlají z nho také eerwenan barwu,

T. šediwá. P. sordida ffallr. I.ecanora í^lauroma
Achar. Palellaria et Verucaria glaucoma Ho/f. Uch. /..S2.

5"i. Stélka slrupowalá, rozsedalopolíkatá , stejná,

popelawlobílá, plody potom nadduté, shlauené : po-
wrchu siwého, jínalého nebo erného, konen pevy-
šujícího obrubu od stélky pochodící. — Na skalách po
Ewrop.

Toho lišejníku, jak se zdá, jednotníci jalowé, blawé, (rnp-
lowité, zrnaté (Variolaria orcina Achnr. Parelle Auvergne) slauží

we Francii k dlání orsilie zemni (Orseille de terre) a lakmusu.

T. zbledlá. P. Parella Achar. Stélka rozsedalá. e-
it bradawinatá, nejblejší nebo šedá; plody tlusté,

smstnané, stejnobarewné : powrcbu skleslaunkébo, s



ohrubau slélkowau zdurmatlau, nejrclejsí. — Na ska-

lách, na zemi a slromcch po Iswropi'.

Ne|iocliyl>n íe(Jni>lníky neúrodné jmenowal Achnrius Variolu-

ria lactea, l)lawé, (niplowité, praSnaté, z nichž we Francii též

orsilii zemuf jako z pedešlé dottýwájí.

HUSPENNÍK. COLLEMA. CaLLERTFLECHTB.

Plody okraulilé, sedawé, poídku pínožinale, o-

braubené, docela ze slélky slejnorodé píhuspeninaté,

wdC a wnil složené. — Šíll<a ruznotuaiá, celá wn i

wiiii stejnorodá, píhuspeninatá, usclinutim Iwrdnnuci,

roliowaijicí.

//. tcrrtf/. C. nigrm Jchor. Sídlka strupowiiá hu-
speninatá, okraiihlá, rozložená, ze zrnek drobných, po-

dlauhlých, pak príwtewnaiych složena, hndoerná, po
kiiiji blokiuv sliihanowyhlodaných, u prosted lalokiiw

pi ivvtewnalvch ; plesky niladc wkleslaunké, pak ploché,

píwvpuklé, erné. — Na kamení obzwláilé nápennni
po Kwropé.

Podadí 2. "'

SÁLKKO rVlTE, LKCI D IN í

.

Pf.WNUPNBC. StEHBOCAULON. KOr.ALLKNFL.CHTE.

Plody ihowiió, sedawé, obranhen*?, p;ik pólo •

kulowa(é a pikryté wr.stwau wjítrusonosnau rozšíc-

nau, obrubu prikrýivíijííí, ohnulau. u wnii stejnorodau,

pfíárkowanau. — Slélka kíkowilá, pídrewnatá, celi-

st>^'á, pikrytá korau zrnatolisnítau.

V. pospolitý. S. paschalc yir/utr. Licben pasclialis

Lin. Fl. í/an 1. 151. IloJ}', luh, t. 5./ I. «lélka ki-
kowiiá, »iwé popelawH, wctctvnatá nétweini sméstna-

nýini. wSuíIe zrnky obruplawými, sierhowitýrrii pikr ti,

pak bladjlcí ; plody ojedinlé, diwc ihowitu na

wrcliu ploché, 'roziraušend a konené, píohrauhené,
pak na(l<lu»é. nahlati^ené, ernohndt*. — Na pahrbcích

wyslunn^ch, skalách po Knropé a Americe sewcrné.

DrroHLAWKA. ClADOMA. S \I m iii si i t ( iite.

Plody hláwkotvlié, neobraubené, duté nebo ídkodfe-
nii«^ asto ncrninné srostlé na stélce Iriibkowiitt. Wrjiiwa

sunienonosná ili plodíiicc widycky otfwrcná, po kraji p(<d-
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linutá a pikr} wající lehátko, na nmž leží, s nepatrný-

mi sumkami wýtrusowými.

D- kordlkowd. G. cornucopioides Fries. Cenomy-
ce coccifera Achar. Liclien cornucopioides Lin. Dillen.

1. 14. /: 7. 9. Podfk. ob. 2i. wýk. Ió78. Siélka drol).

nolist šupinatá šupinami sílianolalonatýini a zejko-

wanými, na líci žlulaw šedozelenými, na rubu bílými

nebo blaw žlutawými » z ní wzstupují nožice 1'"—2"

wysoké, chruplaw kornali', díwe hladké, pak drobn
bradawinaté nebo zrnal poprášené, nkdy šupinaté a

jakoby listnaté, šedozelené, ponazlutlé, hned wzhru
rozšíené jakoby išovvité a tenkrát obvejn neúrodné,
hned irompetowité, wzdvckv po kraji hoejším zubaté,

nkdy druhau nebo nkolik iší nožinaíých wypaušt-
jící; plody šarlatowé, též i erwenožluté, masowé až i

bledozluté, tekowité nebo hláwkowiié, asto neprawi-

deln srostlé a kraj íšowý obrubující, konen erwe-
nohndé nebo zerná erwené. — (Na wýslunní a \v le»

šech po zemi w celé Ewrop, též Americe sewerné.
Pkný ten rod po Cerwenosti ploduw do oku snadno paditií-

cí jindá proti záškrtu se potebowal (Muscus s. lidiea cocciferiis,

herba ifinis).

D. wyzdblá. C macilenta Hojf. Dillen. t. 1 ó. f, li.

Podtk. ob. 2 i. ivýk, ló79. Podobá se pedešlé plody

taktéž pknými a šarlatovvými, rozeznáwá se ale no-

žicemi wálcowitými, šed poprášenými, obyejn jedno-

duchými, pewétewnaiýmí anebo íšowitými — Tamtéž.

D. pohdratd. C. pv.vidata Fries. Genomyce pyxida-

ta Achar. Lichen pyxidalus Lin. Dillen. t. 14. /. (1.8. II.

Nožice pímé chraplaw kornaté, hned bradawinaté
hned otrubnaté, wíce zelenaw šedé, šamrhowité

;
plody

hndé. — ^a týchž místech a wlaslech, akoli mno-
hem rozšíenjší.

Jindá jako prwnf potebowala se proti záškrtu a zimnici

(Muscus s. liclien pyxidatns).

D. sobí. G. rangiferina Ho/f. Genomyce rangiferina

Achar. Lichen rangierinus Lin- Fl. dan. t 180- 539.

Dillen. l, 1tí./. 29. 30. Pocdlk. ob. 24. iviik. 158 i (ja-

lowá) Stélka zrnatostrupowitá, málo wywinutá, nkdy
žádná; nožice kíkowité, 1—6" wysoké, oblé, šedé

nebo nahndlé do zelenawa nebo blawa, hladké a lysé

nebo jakoby aksamitnaté, pewtewnaté, w úzlabíkách

obyejn prowrtané ; wtwiky jalowé podhnuté, asto
ernohndé, úrodné pímé, wrcholiené ; plody diobné,

uzlowité, tmawozelené, oddlené na konci smítkw. —
Na zemi holé a mezi mechem, asto wehká pásla popí-
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najíi, po celé Ewrop, Asii a Amerire sewernych ? we
wysokém seweru jesl nejohecnojší rostlina a wládnaucí.

Weliiii se proiiihiije, po znarícli ale naduwc(len>cfi, wseotiec-

nVch, bnudno rozozná se. Na sew»*ru w KwropC a Asii jest obyej-
nj a jediná potrawa sohíiw, jižto ji z pod snliu wyliral>ují. W iik-
t«-r)cli iiiírnjSích krajinácli krmí jí prasuta, anubrž i pro liowzí
dohjtek jest prý píce dobrá a píjemná. Kde u nás se okazuje,
znamená pnda Spatnau, wyumenau.

Malohcbka. Baeomyces. Pilkflechtb.

Plod okrauhlý, naddulý, hláwkowiiý, neobraubcný,
celislwý, sedawý; wrstwa weckonosná nadhnutá, stoj-

norodá. — Stélka stejnorodá, strupowitá, wvpauš(é)ici

nožice ceiistwé, nízké, mkké, na konci plodonosné.

Aí. rdímvd. B. rosons Prrs. Liclien baeomyces Ehrh.

Ho/f. Uch. t. 8. /. 3. FL tlan. t, 100;i. / 12. Dillm. t.

li.y. I. Pudlk. (tb. '2(). wijk. Ibl4. Stélka tenká, stru-

powitá, i»ediwa , bradawiúkanii porostlá , z ni*'bž pak
wzrostají nožice prekrátk, ot>lé; plody díwe sedawé,
nahoe ploskaunké, pak podopi-ené° nožicemi zakulal*
lé, po kraji nejcelejší, zdurniatlé, pleowé nebo riV/.o-

wé, pípoprašné. — Na piul blínnlé po Ewrop.
M sliuliií. H. rtipeslris Pus. Liclien peltifcr IPulf.

in Jarq. coll. 3. 1. 3 /. I. Dillrn. 1. 14. / 4. Siélka

strupuwita, swraskalo/.rnatá, poprášená, šedozelcnaxvá

;

nožice krátké, pi'jsmaknuté ; plody wypuklaunkc, pí'íje«

dnoduclié, ryšawohnédé. —
• Na skalách a šlrkowišlích

po Ktvrop.

t^ALBiKA. Lecidra. Tki.lbriclkcrtk.

Plody okrauhlé, sedane, do cela pirostlé, na líci

barwené, s wrstwau weckonosnau stcjnorodau, obrau-
benaii. — Stclka slrupowítá, stejoá, beztwarú nebo
rlií-aslowitá.

S. onzmd. L. fiimo.sa /Irhnr. Ha/J- ' li/. - f-

4'J. y^ 2. /. 5'»- /. !• Stélkíi slriipowiiá, obiiic/eiia, stej-

n popelawé dymowá ; plodv [ilocbaunké, erné, u wni-

i stejnobareuné — iNa skabich písitý rli wšnde.

S. ixilrohflá. L. cechunnna Acluir. vSllk.i Mrupowi.

tA, dokonale crnc obnizcna . rozsedalá na políka

plocliá, 7. popelawa hncdo/clená ; plody do slélky sko-

ro ponoené, wlastní obrubau obklíené, ploché, pak

wypuklé, bezlwaré, erné, u wnil bílé. — Na skalách

w Lwropé.
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S. tekowand. L. parasema Achar. Lichcn parasc-
mus Uojf. Uch. t, 5. /. 3. 4. Jacq. Coll. 3. /. 5. ýl 3. b.

Slélka tenká, strupowiiá, pícháslowiiá, bílá, ernopo-
pelaw obmezená, pak rozlitá, prizmata; plody plo-

skaunké, sedawé, obraubené, erné, u wnil roliow
erné.^ — Na stromech welnii obecná.

Š. krwmvd. L. sanguinaria Achar. Licben sanf^uina-

rius Lin. Hojf. lích. 1. 4 1. J. 1. Slélka slrupowitá, swra-
skalobradawicnatá , blawá , nasiulá nebo zelenawá,

mladši pízrnalá, stará swraskale supinkatá, dosti tlu-

stá, zatoíte swraskalá ; plody mladé ploché, pak
nadduté, polokulowalé, píhrbolaté, erné, u wnil ro.

how erné, s wrstwau dolení krwaw erwenau. — Ka
skalách a dríwí suchém po Ewropé.

Mnauli se plody mezi nawlaženýuii prsty, terwen je barwí.

S' mapoivá. L. alrovirens Achar. Lichen geographi-

cus Li7i. Ho/f. Uch. 1. 17./. \. t. 5;}./. 53./. 6. t. 54.

/. 2. DiUen. t. 18./ 5, Poríík. ob. 24. wýk. 15í;6. Siél-

ka strupowilá, rozlila, tenká, erná, políky plochými
nebo wypukl}' mi, žlutými nebo zluiawými polraušená ;

plody wypuklaunké, erné, u wnit stejnobarewné. —
INa skalách wšude po Ewrop.

Podadí 3.

ÁRKlKOirirÉ. GRAPIHDEI.

Klikonoška. Gyrophora.

Plody okrauhlé, sedawé, zatoiloasnaté, obrau-
bené, pikryté blanau ernau, u wnit stejnorodé. —
Stélka chástowitá, chruplawá, štítowiiá.

K. swraskald. G. proboscidea Achar. Umbillicaria

corrugata HoJf. Uch. t. 2. / I. 2. t. 43./ M Jacq.

mise. 2. t. 9. / 3. Stélka jednolupenná, okrauhlá, na
kraji zejkowanowyhlodaná , tenká, swTosky ncjtenší-

rai, píwýsiedivvými na líci znamenaná, k pud pitla-

ená, popelawé dýmowá, na rubu hladká, lysá, bledší

;

plody ihowité, pak wypuklaunké, zatoitowraskalé. —
Wšude na skalách, obzwlášt na horách.

K. pupenild. G. pustulata Achar. Umbillicaria pu-

slulala Hojf, Uch. 1. 28. /. 1, 2. t. 29./ 4. Poiáik. ob.

1\. ivyk. 1558, 1560. Stélka obyejn podlauhlá, we
stedu asnalá , úkosná, pupenitá , zelenawé popela-

wá, na rubu hluboce ulkowaná, hladká, nahá, zelena-
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vre nalinPdlá ;
plody ploché, obraubcné, na powrchu

pístejné a pupeneoalé. — Na skalách po Ewrop.
Tím lišejníkem možná na erw<'no Itarwiti ; wezmeli se mo)

barwí na fialuwo. Cíuské tuše prý z duIio se dclajf.

A', huatá. G- vellea Achar. Lichon vellcus Lin,

DilUn. 1. 82, /". ó. Stlka w celém tom pokolení nejob-

šírnjši, píkožowitá, nahndlopopelawá, wezpod huatá,
skoro stejnobarewná, po kraji neprawideln wye/.áwa-

ná ;
plody proii obwodu nejhojnjší, scdawé, plocbé,

obraubcné, u prosted s pupenem wywýSeným, a po
kraji s nkolika asami okrauhl}mi. — INa horách lo-

parskyd) a kanadských.
W KanadS za asu neirody ten liSejník wafený jedí.

Krbskowec. Opbgrapua. Rillbnflechtr.

Plodv prodlaužcné podlauhld, sedawé, powlcoend
blanau barwcnau (cernau), powrcbu úzkého, obraube-
Dho, u ívnilr stejnorodé. — Stélka slrupowitá, blano-

wilá nebo lupiowiiá, stejnorodá.

K. liWjowý. O. licrpelica Achar, Pas. in Cshr. Ant),

"i. f. 1. /. a. Siélka sirupowilá, sknrnalá, obmezená ne-

bo nejobšírnji rozlitá, rt)zsedal<)swraskalá
,

pojícI.Tw

Imdá ;
plody drobné, sméstn.iné, piijaené, podlauhlé,

wvpukl, dlaubaunké, s powrchein šlCwbinowiiým. — !Na

kúe hladké stromw po celé Kwropé.
A', oernnij O. dcni^^rata Achar. Stélka slrupowi-

toblanowiiá, béloponažluilá
;

plody sméstnané, Ivsé, pi-
leskUr, dlaubaunké. zprohybaníí, jednoduché nebo w2-
tcunaté, štérbinotvilS pukající. — Na koe wélwí hlad-

kých jasanových, bukowých, kastanotvých po celé Kwrop.

ÁBNIKA. GrAPIIIN. .SciIRIFTFLRCliTB.

Plody fárkowité, zapuštné, powrchu i/.kého, na-
hélio, cbranieni a stélkau obr.iubenébn, nilorka pro-
dlauzenébo, .sklípkowané árkowaného. — .SlcMka strupo*

wilá, blanov\iiá nebo luptowiin, stejnorodá.
6'. psaná, (t, scripta Achar. f)pef;rnplia scriplil Hoff»'^

• t. ;i. f. \\. .Slélka blanowil, bladká, pilcsklii, bílo

I
, i-law a bnído/.elpné peestá ; plodv ú/.koárkowifé,

wystupující, nahé, zprohybané, jednodiMbc* nebo wéiew-
naté, powrchu plf)dono»ného itérbinowiiébo, obraube-
nélio krajem od stélky pochodlcím n wlnslním nabu-
belým. — Na hladké koe rozdílných slrnniw a

kinv po Ewropé.
116*
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Podadí 4.

iŠmmTÉ, CALYCIEI.

CísEN. Calycium. Kelchflbchtb.

Plody íšowité, nožinaté, poídku sedawé, obrau-
bene, naplnné hmolau prašnatau, powrch nkdy po-

tom kulowatý skládající. — Stélka strupowiiá , stej-

norodá.
C. ihowild. C turbinatum Pers. Stélka tenká, blad-

ká, solwa prašnatá, na powrcbu nestejná, bílá; plody

drobné, bruškowilé, lesklé, ihowiié, písedawé» erné,
lesklé: powrcbu mezi obrubau nejcelejší, tluslau te-
kowitébo, ernébo. — Na kmenecb w Ewrop.

C. palikowUá. C claviculare Achar, C. salioinuin

Pers. Tricbia lenticularis Ho/f. crypt. t. 4. /. ó. Stélka

strupowitá, zrnatá, nestejná, píprašnatá, bélopopelawá ;

plody pak okowité a podepené nožicemi wálcowiiv-

nii, silnými, tubami, neneaslo dole tlustšími, krátkými,

ernými, wezpod obyejné jíním popelawým pikryté.

— Na^lrámecb a kladácb, též na staré koe po Ewrop.
C. plewnalá. C. furfuraceum Pers. C. capitellatum

Achar. Bafsch, eL í. /. HG. Stélka prašnatá, zelené

žlutá
;
plody kulowaté i s nožicemi niowitými nejdel-

šími, zprobybanjími žlut poprášené. — Na zemi, na

paezech a rostlinách trauchnjících , skalách po E-

wrop.

Podadí b.

RÁZKONOŠOiriTÉ. SPHAEROPHOREI.

RÁŽKONOŠ. SPHAEROPHOaON. KUGELFLECHTE.

Znaky pokoleowé jako podadowé.
/?. kordloivitý. S. corralloides Pas. Licben globi-

ferus Lin. FL dan. 1. 960. Engl. bot. l. IJó. Corallinoi-

des globiferus Hoff. Uch. 6. 1. 31./ 2. Stélka nejwiewna-
tjší, krowitá, na I—3" wysoká, hutná, plawá, šedá ne-

bo blawá, oblá, lysá, pímá : \vl«í doleních a pro-

stedních delších, ídkých, rozkladilých, sochatých, o-

strýcb , tásnítých
;

plody drobné, píkulowaté , hlad-

ké. — Na skalinách a wedlé paez borowých w Ewropé.

R. kruchý. S. íragile Pers. Goralliooides et Steré-
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ocaulon frayile Hojf. Uch. 1. 33. /. 'i. Lichen íragilis

Lin. Stélka dlá drn hiislý, ncjwtewnaljsí, kowitá,
kralkowí-twá ,

popelawá: wlwí krátkých, stiistnanycb,

lys)cli ; plody kulowatoihowité
,

píbradawinaté. —
Na skalách mezi mechem po Ewrop.

Podadí o.

NITROPLODKO fFíTÉ, ENDOCARPEf

.

NiTROPLODKA. EnDOCARPON. DbCKFRUCHTFlECHTB.

Plody kulowalé, w stéiku zapuštné, zawené : chrá-

nie hlanowitélio , proswítawého, jednoduchého, ústím

nialíkyni) píohraubeným , chruplawýni (erným) na
powrch slélkowý njíciho, jádra kulowatého, sklipena-
lho. — Stélka chruplawá, príchástowitá nebo stru*

povvitá.

N. envend, E. miniatum Achar, Lichen minialus

ÍAH. Jacq. mise. 2. t, 10. /*. 13. FL dan. f. 532./. I.

Podtk. ob. 24. wifk. I.t9(5. Stélka chráslowiiá, chrupla-
wá, okrauhlá, plochá) štítowitá, z hlawa popelawá, ú-

»ly plodowýdu teókowaná , na rubu wíce mén er-
wená, ponahndlá, hladká, pak swraskalá, po kraji tvy.

krajowaná a /prohýbané násobená. Na skalách po Kwropé.
A'', woilm. E. aquaiicum E. Webei Arhar. Lichen

a(|uaticus fFeis. L. íluvialilis //ií*. go(t 1. 4. lh>D' Uch.

i. tS. f. l-.í. DílUn. 1. 30. /. 12S. Slélka chrástowiiA,

chruplawopí-íko/.ouitá, za crstwa zelcnawé šerá, suchá
1. popelawá hndé hlinožlutá, na rubu nahá, hnédá nebo
«'rná : l;ilt)kúw dípnatých, násolienokadeawých, na-

hlauen)ch. jinotvyar^ch. — Na kamení we wodách.
Tn rod náleií ro do obydlf swélio k w^iiiÍdIv/iiii od wXeoltec>

nélio pruwidla, dle nX-\\ot liSejoíky W(il><;c aa siicliii roslaii.

MOKOLNÍK. PoRINA. I JriK.iiiiOIIHFLKCIITK.

IMody w stolku /.apušléné, zawené, kulowalé, bla-

nau prozraitau zaohaicné, naplnéné wrecky podlauh*
iými, dwaun) Irusnými : lehátka ze slélkv udlaného, nad
echalkau plodowau prowrtaného. — Stélka strupowitá,
stejná.

M. obrc.nif. V. pertusa Achar. fjchffo perlusus Iju.

VI- dan. t. 766. Stélka strupowitá, hladká, stejná, z po-
pelawá bila ; hradawioc plodonosné zakulatélé, nkoli-
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ka ušly ernými prowrlané. — Na kúe bukowé w
Ewrop.

Cecatka. Thelotkema. Hohlflechte.

Plody bradawicowiié. Chráni wn^šný od stéiky

pochodící, obrubující, nahoe otewené ; wnilní blano-

witý, pak neprawideln se trhající; wrslwa wýlrusonos-

ná pak klesající a wyrownajíci se. —- Slélka chruplawá,

atrupowiiá nebo chástowitá.

S. chdstnafd. T. lepadinum Achar. Lirhen lepadi-

niis Lin. L. inclusus En^j;l. bot. t. 678. Slélka chásto-
wilá, chruplawá, hladká, náblá nebo siwozelenawá

;

bradawice plodonosoé pihomolowilé : otwor úsli bla-

nowilého, celého, pístésnného, dna crwenaw hndé-
ho. — Na ke stromowé po Ewrop.

Podadí 7.

BRÁDÁJFMCO TFITÉ. VERRUGAR I El.

Bhadawnice. Verrucaria. Warzenflechtb.

Plody kulowaté, zapuštné w stélku, obalené chra-

nieuía : wnšoým chruplawým , erným, na echalce
prowrtaným, a wnitíníui tenkým, zavvíra]ícíni jádro za-

kulallé, w nmž wecka wálcowilá. — Slélka slrupowiiá.

B. tcliowand. V. punctiformis Pas. in Usfer. Ann,

7. t. 3. /. 6. A. Slélka nejienší, píobmezená, liladká, z

popelawa hndá; plody drobné, polokulowalé, jádra bí-

lého, kulowalého. — Na ke lískowé a bukowé w Ewrop.

Podadí 8.

SKIVÉKALKO JVITÉ. LIMBORIEI.

Skwkalka Limboria.

Znaky pokoleowé jako podadowé.
S, ohpianá, L. aspislea Eschw. Poátk. ob. 25. wýk.

1598. Verrucaria aspislea Achar. Sle'lka blanowiiá, lysá,

lesklá, zelenaw žlulá, ern obmezená. Po koe stro-

mowé w Guinci, Aiaerice jižné a na Anliiách.
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ád 21)4.

ASOWITÉ. ALGAE.

Sl(''Ika rozliná, u woil stejnorodá anebo opalc-
ná wrstwau sklípkovvanau wnšnati, tužší, kue podob-
nau bez pupeninv, anebo kmen niowilý, anebo toliko

drobky. Jalky z podstaty stélkowé nebo pn niowilé-

bo udlané, rozlind nebo žádné. Wýirusy neposte-
den w jalce zawrené, bned w podstatu nepron.én-
né stélky zapuštné, hned we sklípcích pn niowitého
obsažené' j nkdy ani stélky ani kmenu niowitého, tak-

že wýtrusy docela prosté, nebo na místo nich paubé
pupeny, z nichž celá rostlina složená.

Rostliny wodní, s príepky nebo bez nich, letní nebo mno«
lioleté. Stétka nejdokonnleji wywinutá podobá se kri bezlislóitiu,

lodyze listnaté n«bo listu, st«jn rozloženéinii a ii wnit stejnS ú-
strojoMnu. Barw.i MrTibec fiadá, Cerwená nebo zelená. Jalky no-
žtnutú antibo sedawé nebo zapustSné, roztrauSi-nó nebo naliro-

madné, nkdy zawené, po nkolika w lnpenccli z podstaty stél-

kowé udtílan5rfi, W) trusy nalié, oiedin*-lé nebo pomnožené, prosté
nebo na wnitruí stou pipewnné, fasto w slizi ponoené, nPkdy
wlákny klaubnat.Vmi prouíícíinné. W^trnsy w jalkácli físla neurfitó-
ho, do stélky ponoené, po 4 shlauCené, wc ^klíitrícli kmenu nio-
witélio fasto ojedinfílé. lílfííf bez prokle. NCkdy jsau dwoje w)-
trusy wiíisí a luensf u téboi rodu. asowité nejnižSíiio stupnC ne-
waj( audu k wýtrusiim podobuélio, an»!bo jsau nahrazenu pupeny.

Nyní aii lUDO roduw známo w 1 25— 19l) pokolení ro/.dSlenýcii,

jež po celém swSt«<, we wod slané a sladké, jsau ro/.Síeny. Nk-
teré sire rostau na zemi, wždycky ale žádaií mísla wlliká a protož
wysbytují »e we wlhkém powítí. Uasowité wodnf Jsau bud' pofope-
oy nebo (ilowsu, nfkteré we wKech Sirkách se nalézají. asto ro-
stau spolefnil dlajíce na dn^ nebo na hladinu wodní celé lanky;
nktaré jich popínají spau.«ty w^ného sniihu w nej/.azSím seweru a
na nejwySSÍch horách. Co of-které jsau drobný, takže sotwa okem
prostém rozeznati se moliau, do.spíwrijí jiné (w Okeanu jižném) k

WjAce 100 loket.

í{a<iowité moské a sladkowodní w chemickém ohledu sro-
wnáwají se w tom, ie hlawn?^ sextáwajf z hnspeniny, která ale w
mosk>rli spojena s cukrem slizklm a nCkterJmi .iolu»i, jichž! nej-

znameuitišt rhaluzowodinatan aodíitý. Pro to weliké množstwí
huspcniny slauží mnohé potrawau i lékem; w posledním ohledá
ale obzwlá.Hti! pro chaluzík jsau dležitý. Té2 z popela jejich do-
biwíi nv mnoho salajky (sody), ježto se potebuje w ro/.dílnych e-
meslech a k doli^wání ríialuzíka. Pro weliké množstwf soli hodí te

i k mrwení rolí. Nkteré, ol>/.wlúSti: oa 9eweru» alauti k barweoí

;

barwy jejich ale oejsau Irwanliwy.

Rozdlují se na dcwatero podadí :

\) CIIAÍJ nOirri. Stélka kožowltá nebo poríd-
ku blanovvitá, nekldubaatá^ okornatlá, u wnit pcwná.
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hnt'dá nebo linédozelcná, lined prutowiiá a nkdy roz-
iíeninaini lislowiiynii opatená, hned chrástowilá a ži-

lou opatená, a píchytkcni koenowitýin anebo šlitowi-

týfu upewnená. Wýirusy obyejn erné, obalené wa-
ke ni co woda istým.

V RUDUCHOÍVITÉ. Stélka jako pedešlých, bar-
wy ale nachové nebo ržovvé. Wýtrusy nejvvíce erwe-
né, bez patrného pikrowu.

,3; POROSTOfFITÉ. Stélka blanowiiá, ídko wáp-
natá, plochá nebo traubowitá, poídku klaubnatá, zele-
ná, ideji erwená, wždvcky bezžebrá. Wýtrusy obv
ejné erwene. w stélce roztraušené anebo ojedinlé, w
méchýi powrchním zawené.

\) KORAÚNOIFITÉ. Stolka klaubnatá, lodyhowi-
tá nebo niowitá, wice mén prawideln rozwlwená,
p<»wleená pokožkau drobnosklípenau, twrdau, wáp-
natau, u wnit obsahující hmotu z trubiek klaubnalých,
cerwpnaw bílau, žlutawau, poídku zelenawau. Plody
neznámé.

iV BADKHOIFITÉ. Stélka neklaubnatá. beztwará,
nálewkowíiá, traubowitá, kíkowitá, složená ze trubiek
jednoduchých, nepetržených branikami, hmotau bla-

nowitau spojených, do níž wtraušená zrnka kulowatá.

6; ZABiyCOlVITÉ. StéUcy niowité, hutné, obyej-
nji duté, trubkowité, ze sklípk ádných složené a

líin lánkowané, ídko ze trubky jediné, nepetržené
nebo ze trubek mnohýcii síowit spojených, zelené,

poídku erwené nebo hndé, nkdy bezbarewné. Wý-
trusy barwy stélkowé, bu ví trubikách anebo \ve

wnšných mchy ích.

V NOSTOKOJriTÉ. Stélka huspeninowalá, rozli-
ná, zawírající hned kuliky oddlené nebo wláknowil
zpoádané, hned wlákna lánkowaná nebo nepetrže-
ná, rznobarewná. Kuliky neboli lánkv spolu wýtrusy
jsaucí neb(í místo jich zastupující, nkdv též oddlené,
bez stélky huspeninowaté.

8; ROZSYPATrKOJmé. Tílka rozliná, plochá,

obyejn pímooárnfi obmezená a hlaowitá, hned od-
dlená a obyejn rozdlowáním u prostedku se roz-

množující, hned w adv, kruhy a j. spojená, w kausky
opt rozdlená.
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Podadí 1.

CHALLHOIVITÉ. FUCaCEAE.

Hroznowicb. Sabgassum. Beerentang.

Jalky uzlowaté. pauzdraté: w)'trusnice prowrtané,

zawírající wýtrusy bez wláken mezi nimi postawcných.
— Slólka lodybowíiá, s wélwikami lislowit rozšíený-
mi (listím) a s puchýi wzdušnatýnii , ú2labtkowými
nebo apíkatými, nožinaiymi.

//. obecná, S. vulgare A^. Poáfk* ob. 25. tvýk.

1012, Fucus nalans Tuni. t. 46. F. salioifolius ÍMtnonr.

fxx. f. \. /. 2. Lodvha icaulowá anebo nkoliko ste-
wíná, *,,— l" široká, silnji slabji smáknutá, silné w-
tewnatái jako ostatní díly hndozelená, za sucha tma*
wohndá; listy stídawé , 2stranné anebo na krátkých
wtwikách skoro swa/ené, kopinatooárkowilé, zubato-
pilowané, žilau prostední opatené, drkawé •, puchýe
knlowaté, lupe, nožinaté, I — 3'" široké; jalky úžla-

bíkowé, tenké, oblé, broznowité neb pílatowii naliro-

madné: wiwí J — 8" dlauíiých, asto sochatých. Po-
dlé západního a wýchodního behu Moe atlasského

a ostatních Moí teplejších.
Weliiii ro/.Síená nkazuje (teiiinolio ndrodkuw co do welikusti

rozwtwr^DÍ lo(]yl)y, )ako/ i co do tMarti ziilintosti podstaty li&tw a j.

//. oslropur/ii/ud . S. bacciíerum Aj:^. Fucus natans
Lin* Esp. t. 28. F. bacciferus /'«//*. /. 47. Sar{j;assum

littorcuni Uiimph 0. /. líí. f. 2. Welmí podobná pe-
dešlé ; lodyha alo mnohem wtewnaljší, listy užší (ár-
kowit**) bez drek, a puchýe obyejné hrotem ukon-
ené; plodv neznámé. — Okazuje se w jistých dobách
u náramnétn množsttví wolné plowaucí jakoby uslrowy
v^clik(< na Okeanu atlasském.

Jidikož |)lowajíri rostliny nikdá nebyly n plodem nalezeny,
doiiinfwdif 8e mnozí, že liroznowice ostropiirlijiiiA nt-ní nic jinéoo
nežli swriky liro/.n(iwir«í otornt*, na pomoí wVrliodním Aiii<*riky

jižné peol»PCn roítaiirf, pr.iinl^nfin MiriakViii odtržpn^mi a lilawnf!

iiic/i ostrowy zelemipedíioské a a/.orski^ /.ano^en^mi . ktor^ díl

nioe tiidy2 5I0W niocin ftar^asow^iii, nad jcilioí nárauinati oliitir*

ností coroní^ :ža!)naii plawci od asuw Kolniiilni-ia, jenž n«*jprw-

níjíf JB pozorowal, když na »w»5 prwnf cestí? pod 20" 1. «. Clýrh 14
dní iiinRil po moí 7flinni'in «f plawriti. TfnkrAf liyla lnuta, takie
pro««k6wa(i ••* iniisila, a'iy koráb iiiolil do pl>*dii. Nyní to nrní tak

zlé ; rozšíeny J!<an na zpAsob ontroww niu/i 27 a 38'* i. >. dCla)í«
Cf powrcli asi l'«0 mil twercn^cli.

Oba rody prV w" wntlP sladké moené a waené užíwaií mari-
nái portii$;alStí a holland^tf proti nednhrim moCowVm, a Amoriaoé
proti Woleti. • ;!; c-':ni\t roíTí*,- .-.•mx-wj :. ;i::.»je
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BOBULÁK. Macrocistis.

Wýlrusnicc uzlowiié ponoené w podstatu iistowau,

zawírající kupky wýirusw.
B. hruškonosnij. M. pyrifera A^. Fucus pyriferus

Lín. Esp. t. \-l\. Turn. t. JlO. Zdtílí 200— 300' 'u weli-

kéin skupení na moi plowající; lodyha oblá, nejdelší,

ztlauští brka husího nebo vvíce, zponenálila ztenující se,

aochatú
;
puchýe hruškowilé, ztlauští l", ztenené vr

stopku caulowau, oblau, na konci nesaucí list bezzilý,

nieoowitý, i' dhuhý nebo deUí. I — 6" široký, dole
zaužený, po kraji pilovaný, na dél rozwtvven swra-
skalý, hndozelený. — W moích horkých, obzwláál
od Pedhoí dobronadjského, až k Indii wýchodní.

Plowaje na wode cli"lá zpsob ostrowuw plowaucích, jež ja-

ko hroznowice ostropucliýná jaksi mže odporowati korábm.

PáteÍikowec. Cystoseiha. Schottantano.

Jalky uzlowaté, pauzdraté : wýtrusnic uzlowitých pro-
wrtaných a obsahujících wýtrusy wlúknowím promíchané.
— Píchytek štítowitý. Stélka lodvhowitá, oblá, asto dole
napuchlá, nebo listowit rozšíená a list po celé délce pro-
bíhající ; listy wyštrbené nebo socháte, bez pich : dolení

ploché, obyejn žilau opatené, hoení niowité, u pro-

sted puchýowit napuchlé a na konci plodonosné
;

puchýe obyejn 2— 5, ržencowii zpoádané
;
jalky

kopinaté, uzlowaté, nkdy ržencowiié.
P. banoivi' i'j . C. ericoides Ag. Fucus ericoides Lin.

Tnrn. t. 191. E. selaj^inoides et corniculalus E^p. t. 31.

69. Wyhlíží jako njaké bao a latowlt rozwtwen ;

listy trnowíté
,
pchusté; puchýe kulowatoelipsowité,

píkonené, ojedinlé, aniž rí^ižencowité, na konci n-
kolika trny wnené; jalky ze zpodiny trnw napu-
chlé, piblížené, a jako jehndu dlající, — W Moi
stedozemním a atlasském nejobecnjší,

P. luskaly, C. siliquosa Ag. Podlk, ob. 2ó, wýk.

lG3i. ob. 26. totjk. 1685. llalidrys siliquosa Lyngb. f. 8.

Fucus siliquosus Lin. Fl. dan. I, 106. Esp. l. 8, Lodyha
1 — ístewiná, smáknutá, sotwa l"' tlustá, zprohybaná,
wypaušljící wétvve stejné a po celé délce listv ploché,

úrkovvité, I — 2caulowé, '/;'" široké, ižilé, doleni brzo

n;ipuchlé \v puchýe, hoení w jalky
;
puchýe árkowi-

tokopinaté, klaubnaté, braninaté a tudy strukowité, asi

caulowé, {'" nebo wíce široké, smáknuté, apíkaté, li-

stem zobanité, vvlákny ro«vaobžaýaii protažené
;
jalky
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ku konci wtlvvi rozposlawené, puchým welmi podob-
ntf, árkowiiokopinal^, smáknuté, nejkratšeji stopkaté,

hružlatd ; ersiwý hndozelený, suchý nejernjšií. —
Obccuý w Moi sewerncm, též allasském a stedozeumím.

Chaluha. Fuccs. Tang.

Jalky na konci wtwiek uzlalé, bezpehrádené

:

wýlrusnice kulo*vaté, na konci drau prowrlané; wý-
trusy po slént* pipewnéné, s wlákny klaubnalými pro-

míchand. — Stélka kowilá nebo hstowitá, se iilau pro-

stedni nebo bez ní, obyejn rozsochaná.

Ch. uzlatá. F. nodosus Lin. FL (lan. t. 146. Esp.

t. 7. 60. ()l. Poiilk. ob, 2.S. uujk. Kil 3. ob. 27. xvijk.

lG8u. lialidrys nudusa Li/rigb. f. S. Píchytek homolowito-
stílowiiý ; stlka smáknutu, bezžilá, 2— istewíná, wyšsf,

2—3" široká, tu a onde naiauklá w puchýe tikrát
iÍ9iii, sochatá, a ješt wyštrbená: wtwí stejných, dole
ztenených, niowitých, smáknutých, cauhjwých anebo
kratších, nkdv jalowých, tupých, asto jalkau ukone-
ných; jidky iwaru promnného, obyejné hruškowiié,

nkdy ehpsowiie a árkowiié, dwakrát wtší iirachu ;

celá hndozelená, suchá erná, podstaty rohowité. —
W Moi sewerncm a atlasském.

Tau rostliouu liarwí Ferlití tkaniny na zeleno.

Ch. bublinatá. F. vesiculosus Lin. Esp, t. 12. 1 3.

83. 8i. Poátk. ob, 25. wi/k. I(jl4. Slclka plochá, listo-

witá, l"— r wysoká n wvšií, \"'— •/»" široká, rozsocha-
ná, se žílau prostední taktt^ž rozdlenou, po kraji celá,

hndozeleo, za sucha ernohndá, asto opatená pi>

<;hv ro/Ar.iušenými a s puchýi obyejné zapušiný-
nii, které obyejn pod úžlabíky po 2, ídko po I

anebo po 3 poliromad stojící, kulowat nebo wojcowild,

3— .->" tlusté; jalky konen, napuchlé, wcjcowil, elip-

sowilé, až i kopinat, ' j— I" dlauhé a delší, tup. —
W Moi atlasském, stedozemním, scwernm a baltském
podlé bchúiv w náranm hojnosti.

Tcu rod wpIiiií ac pruiiinuje.

Ch. bezpuchifrui, V. rcranoides /.'/*• StdUi. (. l.J.

Tiim. t. 89. Eni;L bot. t. 2lló. F. dislichus /;.»/>. /. 139.

i'odobá se pede>U! ; stélka lislouitá, menší, ^.iliialá, roz*

sííchaná, po kraji nejcelejší, wtvvick konených mno-
hem užších, mnohoklaných, plodonosných ; jalky árko-
wité, zakoníte. — VV Moi scwurnm podlé Ameriky
a Ewropy.
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Ch, pilatd. F. serralus Lin. Slakh. i. 1. Esp. l. ó.

6. Poálk. ob, 2iS. wijk, 1615. Ten rod snadno se po-
znavvá stélkau rozsochanau , žíloatau, po kraji wšude
pilowanau, jalkami ojedinlými, konenými, plochými,
po kraji pilowanými. — W Moi seweruém obyejný,
též we stedozemním.

Poslední ti rody a obzwIáSt prwní slaiiží k pálenf salajky

(sody). Jiiidá na (ihiercus mnrinn, mofski) dub) jakož i popel jejich

(Aetfiijops vegetnhilis) w lékastwí se poti^ebowali, ano i po dnes

proti woleti, napuchlým žlázám, krticem jsaii w užíwání a psobí pro

chaluzík w nich zawený. Též prý slaiižf ku krmení prasat a k

steliwu.

ROZTRUŠ. IIlMANTHALIA,

Stélka rozsochaoá, taseincowiiá, bezpuchýná, wšu-
de opatená wýlrusniceini uzlowiiýnii, drau wen se olwí-

rajicínu a obsahujícími wýtrusy s wláknv promíchané.
fí. emenowUy. H. lorea Lyngb. t. 8. Fucus lorews

Lin. Esp. t. 19. 39. Fl. dani t. 710. Tam. t. 106. F.

elongatus Lin. Píchytek štílowitý, malý, wvroslající w ka-

lich díwe kulovvatý, pak sHwowitý, konen poddulý,
nejcelejší 1" nebo wíce široký, z prosledka wypaušt-
jící slélku 2— 10' dlaiihau, emenowitau, 2— 4"' širokau,

rozsochanau, wetwí pímých, ostrých, tmaw fialowau,

za sucha ernau, koiowitau
;

jelikož plody wšude w
stélce a jejích wtwích )sau rozlraušenv, jest ona jako

jalkau. — W Moi sewerném a allasském.

ROZSOCHATKA. FURCELLARIA. GaBELTaNG.

Stélka lodyhowitá, šnrowilá, rozsochaná: wlwi-
ek na konci napuchlých w plod zawený, obsahující
wýtrusy we deni ili wrstw prostední a we wrstw
powrchní zrnka hruškowitá.

R. wrcholitá. F. fasligiata Lamour. Fucus fasligiatus

Huds. Fl. dan. t* 393. Slakh. t. i i. F. furcellatus Lin.

FL dan. t. 419. 154 4. b. F. lumbricalis Gmel. fuc. t. 6.

f. 2. Turn. t. 6. En^l. bot. t. 824. Píchytek tásnitý, pla-

ziwý ,- stélka na pi wysoká, oblá, ztlauští brka husího,

stejná, rozsochaná, vvrcholiená, t. stejn wysoká. jalowá,

koncw tupých, plodonosná napuchlých, zakonitých ;

barwa nati hndozelená, za sucha erná
;
podstata chru-

plawá. — W Moi sewerném a baltském nejobecnjší ;

na pomoí býwá w náramném množslwí wywrhowána,
takže ostatní rody mizejí.
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bpblatka. Laminaru. Riementano.

Plody na rozdílných míslech slélky wrostlé, na

níi dlají neprauidelné skwrny složené ze 2 vvrstew,

jichžto wnšná ohsahuje zrna prodlaužen hruskowitá,

wnilní ale wýtrusy.

K. jidomá. L. esculenta Lnmoui'. F. esculentus Liv.

Fl. Jan. l. 417. Tum. 1. íll. Esp. í. 126. Píchytek s Irá-

snémi oblými, co brko hawraní tlustými, 3— -i'" dlauhý-

mi, píwétewnatymi « lodyha dole oblá, pak smáknula,
zllauiití brka husího nebo prstu, na pí dlauhá nebo
delší, w list až dokonce bžící, dosplá u prosted wy-
paušti wtwc rovvnowážné, ploché , árkowítokopinaté,
tupé, 1— T' dlauhé, V" široké, dol w apík ztenené;
IinI zdélí 1— il) loket, zšíí 2— 8", árkowiiý, meowilý,
nejcelejší? plody na uétwikách dlají tu i onde skwr-
ny neprawidelné. Barwa nati nahndle zelená, leskla,

podstata blanowitá. — W Moi sewerném podlé Ewro-

py a Anierikv.
Žíla w listu prostední má clitif asi kapiistait, a protož suro-

wú oebo waoá slauží Farsk5iii co pokrm laiioili.

K. buhvalá. L. bulbosa ÍMinour. Fucus bulhosus
lluds. Turu. í. Kil. Esp. t. 123. F. palmatus Gmel. fuc.
I. -SO. Píchytek kulowatý, bulwowiiý ili hlízowilý, znící

wejcc .hawranílio až hlawy dítcí. dutý, tásnuii krátkými,

na skálu pilnulými ježaiý ; lodyha smáknutá, polostc-
wíná nebo delší, na caul nebo wíce široká, dole jed-

nau zkrauccná, lislowitokl-ídlatá, eabatokadeawá ; list

hezžilý, podlauhlý, 1— 10' dlnuhý, zmládí opatený pi«

t hy nejdrobnjšími , stvazcky friiausúw wypaušléjící-

mi, prslnal rozštípený : dípúw meowilých ; plody w
kr;ij lodyhy ponoené, nkdy zaujimajíci celau lodyhu
a dolejštk listu; barwa nahndle zelená, lesklá, za su-
( lia ernawá, bezleská, podstata kožowitá. — VV IMoi"!

hwernpiii- od I\iiskwli ostrowúw a Skotska až dolu
ke Kadixn

Wzru.,.» ...^^;, y..^i.M )i Kolwa muž uoésti mfiie.

A*, prsliiá. L. dí^itala l^imonr. F. di<;itatus lÁn,

FL dan. t. .i9M. Stackh. 1. 3. Tum. t. l(í'i. Lsp. (. 48. 49.

Píchytek tasní plaziwých , caulotvých anebo delších,

tlustších brka liawraního, tuhých, w(>|ini rozdlených,
we/pod žlabkowitých) koncem na skálu pípcwnných ;

lodyha 2cHulowá, I—38tew{ni a wy^iii, zllaušti brka
husího, wálcowilH, na konci Amaknulú ; li.st zaokranhlý
nebo wéjíowitýf bezžilý, 2—4 i wicc sícwícú dlauhy,
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1—2' sirok;ý, rozdlený na dpy píemnohé, meouitó,
jednoduchaunké, nejcelejší. W Moi sewernein.

K. cukrald. L. saccharina ÍMinoar. Lijní^b. t. S. Fu-
cus saccharinus Lin. Ginel. ftic. t. 28. Esp. t. 24. 5fi.

Pocifk. ob. 'i6. ?7//-. J ()28. rí<li]itek niozoIo\^ile n r<'f)o

tásní wypaušljící caulowýcli , niowitých , co brko
hawraní tlustých, ninoliodílnýcli , wezpod žlabowitých,

koncem na skály pripewnných ; lodyha píowá nebo
delší co brko labutí tlustá, smáknutá ,• chást celý, nieo-
witý, árkowiiopodlauhiv, i— ó' dlauliý, i—8" široký,

dole wejilý i plody rozlraušené na list tu i tam dla-
jící skvvrny neprawidelné ; wýtrusy nejdrobnjší; barwa
nati hndozelená, podstata chruplawá, lodyhy skoro dc-
wnaté. — W Moi sewerném, atlasském, též w zapan-

ském a kamatckém.
Ten a pedešlý rod ziiiládí jedí co zeleninu nebo salát. Slad-

kaii wodau umytá a usušená, dle jinjch w sud naložená, popíná se

praclieni zaslalým, jejž w nkterých sewerních krajinách na místo

cukru užíwají, aikoli na stolici žene.

K. wecoivd. L» potatorum Lamoiir. Fucus potato-

rum Labill. nov. Holi. 2. t. 257. Tnrn. t. 242. Lodyha
smáknutá, árkowitá, Scaulowá, sotwa 3" široká, ma-
liko zkraucená, z konce wvpauštjící chást srslnatodíp-

natý : dipw 10 neí)o wíce, dwojadých, podlauhlých,

bezžílých, Ví-í dlauhych, na dla širokých, dole užších,

po kraji zubatých, nkdv sochatých ; barwa kaštanow
hndozelená, podstata kozowitá. — Na pobeží Ped-
hoí diemenského.

Zemkowé pletau z ní zpsob kabeli, w nicliž wodu sladkau

sdíowáwají.

MÁCHALIKA. DlCTYOTA. GuRTELTAXG.

Wýtrus\ obklíené wakem prozraitým, w hro-

mádky nahlauené a pirostlé na chást bezzilý.

M. obecná. D. pavonia L/nmoiir. Porilk. ob. 25. wýk.

1622, 1G24, ob. 21). iv^k. I<)30. Zonaria pavonia Ag.

Uiva cucullata Cav. ic. f. 19 J. /. 2. /. U. pavonia Lin.

Esp. app. ulv. t. 4. EngL bol. t. 12(n. Fucus pavonius

Ein. F. maritimus Ellis cor. t. 3ó. k. c. Píchytek rozší-

enoštítowiiý, celý, složenýz wláken žahincowilých, sple-

tených, zelenohndých, wtewnatych, klaubnatych ; stél-

ky trsnaté, zmládí ztenené w lodyhu, sedawé, ledwini-

té, polookrauhlé, s polomrem 2caulo\výtn ; plody roz-

položené w arách saustedních , 1 — 2'" wzdálených,

stídaw obsahující hrotíky a wýtrusnice ; hrotíky drob-
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né, nakivené, árkon-ilé, erni'*, k slélce pill.iené,
takže jsau jakoby wytrusy ; wyirusnice dwakrát wétší hro-
likw, elipsowilé, nahlauené, y.leiika pipcwnené, takže
snadno sellríti se dají, obalené n)iškeni prozraitýni

;

na hndozelená, prachem bilýn) polraušená, sausled-
nimi prbami znan)enaná

;
podstata blanowitá, hebká.

— W iMoi jaderském a stedozemním, w atlusskéin

okolo Ewropy a Ameriky, lež vv Moi indském.
M. sochala. 1). dichotoma Lamonr. Zonaria dicho-

loma Ag. Ulva dichotoma Ilttíh. EngL bof.t. lli. Lifus^b,

f. 0. Priebytek štítowiiý, kauffelnatý ; chást dlaowitý nebo
deliií, óárkowiiý, I— 2" široký, sochaly, nejcelejší: iikro-

júvr pím.iiink}' ch, aniž rozewenych, na konci zaokrau-
hlenotupyrb ; wVtrusnie po chrástu rozlraušené, hojné,
puuhýni okem patrné, kulowaté, erné, obklíend mí-
skeni prozraitým ; barwa nahnedle zelená, dole nahn-
dlá; podstata blanowitá, tenká, dole pewnjší. — W
Moi stedozemním obecná, též w atlasském okolo Ili-

spanic, Gallic a Anglie.

Kystice. Spobochnos. Spitzbntano.

Jalky složené z tílck kcjowitých, klaubnatych, sau-

slednícli a se zrnky zakulalélými, drobnjšími promí-
chaných, na konci nesaucí kys z nití žabinowiiých, pa-
daných.

A'. Irnalá. S. aculealus Ag. Eclocarpus densns
Ltjngb. /. 44. Fucus ctmtoitus l.xp. i. i.i. T. n)Uscoideí

(imcl. fuc. I. 12. Exp. 1. í)ó. F. aculealus Liv. StucUt. t.

H. y>/rn.^. 187. Pííclivlpk mozolaiošlíloniiy ; chást 12— 3-

slrewíéný. dwojad nejwétewnaiejší ; stelka lodjhowiia,
nilnwiiá, dole oblá, ztlaušlí brka hanraního nebo kach-
ního, smaknutícká, posetá trny šídlowiiými , sliída-

w)'mi, hojnými, i — 2'" dlauhými, pímými; wtwe j;iko

lodyha a skoro její wýšky ; barwy ze žlutá hndozebí-
né, z.'i suiha asto hndoerné; podstata hoeního dílu

tuhá, rhrtiplawá. — W ÍMoi sewernc-m a atlasském w
llwrop, !'. 'íi'i

A", jarifkoinid. S. ligul.iins .íg. I>»'siiii,i li^^ulata Lifm;!).

I. 7. Fucus llf^ulatus Ltn. Turu. (. Í)S. Starkli. t. 20. Ff,

ilitn. t. ISÍ)2. AV/;. /. I(j2. Stélka 2— tistVewfná, na a.
píku oblaunkém a co brko bawraní tlustém, hned pak
plochém, árkowiiém, !'/»— 2 " širokém, píbczžilém, li-

stotvitá. blanowitá, dwakrát wy.štérbená : ikrojúw a ú-

krojkuw slínýcb, árkowllokopÍDat}ch , dole ilene-
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ných, po kraji šteíinatoziibatých d asto perowifotájsni-

tých ; barwa zelenohndá, pelesklá, we wzduchu brzo w
pomaranowau a pak plístowau se mnící

;
podstata ho-

ení blanowitá. — W Moi atiasskéni, od Oslroww far-

ských až k Bayon.

DUTAUŠEK. SCYTOSIPHON. HoHLTANG.

Wýtrusy nahé , hruskowilé , ocasaté , pokrýwající

celý powrch chástu.

D. st7ni7wwilý. S. filum A^. Poátk. ub* 25. wýk.

1606 (odrodek hružlaty). Chorda filum Lanioiir. Lyngb.

t. J8. Fucus íilum Lín. FL dan. t. 821. F. lendo Esp.

t. 22. Píchytek štítowitý ; stélka nejjednodušší, oblá, nio-
wilá, 2— lOstewíná, ztlaušlí brka kachního, dole a na

konci zponenáhla ztenCená, docela dula a prchodná,
nkdy bránicemi petržená mnohýini, jalowá mnohými
tásnmi porostlá; wýtrusy hruškowité , ocasaté, na

konci tupé a jakoby uaté, celý powrch stélky pikrý-

wající; barwy nahndlozelené
;
podstata chruplawá, kluz-

ká, tuhá, zpružná, za sucha kruchá. — VV Moi sewer-

ném, atlasském, baltském, okolo Unalašky.
W Indii wýcliodn jej potíebuj na místo uiotaiizu.

D. fenykloivý. S. foeniculaceum Ag. Fl. dan. t.

1595. y. I, Fucus sublilis Titrn.t. Ti\. Píchytek štitowitý,

malý; stélka stewíná a wyšší, niowitá , trubko witá,

oblá, co brko wrabí tlustá, zprohybaná, roztraušen
wtewnatá a zmatená wtwemi stejnými , stídawými,

rozdíln dlauhými, zakonitými, opt rozdlenými
;
plo-

dy neznámé; barwa žlutaw hndozelená, podstata bla-

nowitorohowitá; lípne na papír. — Na skalách a na

pedešlém w Moi baltském a w sewernéni okolo Ko-

dan a Anglie.

Tetiwatka. Chordaria. Sehxextang.

Chást celý složený ze wláken u wnit dlných,

wn ale wýstediwých. Plody hruškowité, mezi vlákny

wýslediwými rozpoložené.

T. obecná. G. flaa^elliformis Ag. Scytosiphon to-

mentosus Fl. dan. 1. 1594. Fucus longissimus Stackh.

ed, 1. t. 16. F. flagelliformis Lin. Engl. bot. f. 1222.

Turn. 1. 85. Conferva dichoioma F/.r/««. /. 3.ó8. Píchytek

malý, štítowitý ; stélkv nahlauené, stewíné nebo delší,

co brko wrabí wšude stejn tlusté, obyejn porostlé
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tásnmi z.TbincowiCvnii , ' dliiulivmi nílm drKšími,

klaulinaiýnii. pro/ranými, nttkkymi oLrosilé, nepravi-
delné, rozdtlené na wpiwe socliale a na wiuikv dwoj-

radé, kráiké, wzsiaupan*' ; nlákna saiistíední klinoTtilá

ilí kejoniiá, uatá, hnédo/elená, Khiiihniilá. n'.7.i nimiž

pi poivrrliu plody ; barwa Im«'d(uolrna\vá, -/a sucha
erná, podstata kozowitoc lii upl;t\v, klu/.ká. — W IMcri

sewernéni, kaincaickém, žapun.skcu), po kamení a jt«

ri}ch r|)alul)ácli.

Do sladkú wody uwržoá rozpaiiští se w slix a wUrusjr pak
woIdS plawau.

Podadí 2.

nUDUCHOJVITÉ. FLOHIDEAE.

RlDLCHA. DIÍLE8SEHU. DbLE«.SERIE.

Plody dvvojc: w^trusnire prosté, naplnné wj' tru-

sem kulowniyni, liust nalilauenym, a pak tironiádky

20 3 — 4 wýirusuw složené, do stélky zapuštné. — Slelka

lodyhowilá nebo listowitá, žilnatá nebo bezždá, bluno-

wiiobrnplavvá.

li. krumra. D. snnguinea Lamour. Lyvfb. /. *2. Dic(.

tmi. all. I. /. 39. Poiátk ob. 25^ tvýk. K.05. 16i0.o6.

:.'i. wýk. nu:{, nOa. Fucus sanguinous Liti. Gnid. ftir.

t. 24. /. 2. FL t/an. t. 340. Esp. (. 38. Tunt /.^i6.

Slélka d(de pedslawuje lodvbu viiewnalnu, sniaknU"
tau, jejíž wtwe na konei ro/šíené w list 2— 4" dlau-

by, V»— '" široký, podlaubly nebo wejcitopodlaubU,
tupý, celý, eabatokadcíawý

, proswíiawý, ninobožc*

brý , lenký « ružowý ai i karmínowV' ; w}lrusnice po
ubau slranáeb na áslre stélkoué d(>lení lodxbowilé
nnebo na žíle welwí lisiov%it(' pak ní-ro/šíen^ rb 107-

postawené, stopkaté, podlaublé nebo kopinat*', (Vj— 3"

dlaubé, tmauoíciwerjt'. — W Mi. i i mu trnem a balt-

ském.
//. IliulUtuti. I). IMo.intiiiin Al:. V. « 1 ( ( in<'Um

Lytufb, t. í). Fufus coerineus Hud.u 1 nrtt. (, fíí'. /.w^'/. la/.

t. \1\'2. F. Plocantiuni 6W/ /uc. I. 10./. 1. /-»/'. ( 2.

FL (ian. I. 15!"3. Slélka 'i— l'"
široká, rozsoebaná : wít.

wiek bebenowiié nyšlérben^eb uštíkv šídlowiivmi ! plo*

dy dwojí obyejné na rozdilnyeb rosilináb, karmino-
Tvé až i nachowé : wýtrusnice polokulowalé, ro ntákowé
scir.eno weliké, po krí>ji stélkonj^m posiaumé, ledawc ;

ni
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wýtrusy hromadné na posledních uŠtlcích stt^lkowých

kosowii nakiwenýcli. — W Moích wehni ro^ší^ená.
Dlají z ní líidlo, jež latinský slowe fucus, které jméno na

wšecky asowité bylo rozšíeno.

Smatulka. Halymenia, Hacttang.

Wy trusy w bradawikách do stélky ponoených. —
Stélka bu listowjiá, lalonatá, kožowitá nebo blanoTvi-

tá, bud' trubkowitá, erwená.
S. jedomá. H. edulis Ag. Fucus edulis Slackh. t.

64. Tiirn. t. 114. En^L bot. f. 1307. lactuca Esp. t. 64.

F. bullatus /^/. dan. í. 110. F. carnosus Efp. t. 7G. Píchv-
tek šlílowitý ; stélky nahromadéné, dole oblé, zilaušli

brka bawranílio, brzy rozšíené w list klínowity, pítfo-

wý nebo steníny, nejcelejší, asto na konci nepravi-

delné rozšlipený, nkdy prawideln na tré klany, hned
širší, wejitý, na konci zaokrauhlený, hned užší píár-
kowitý, tniaw krwawý, za sucha Imaw nachowý, kožo-
witodužnalý, šáwnalý; wýtrusy drobné, kulowaté, erw-
cowé, wšude roztraušené a w hromádky nahlauené,
dlající w listu skwrny hnízdiwé v\e slizi proswítawé.
— W Moi sewerném, atlasském, si^dozemním.

We Skotsku a Hybernii poád ji žwykajf, na Knryládi dlají
E ní kaši ; žene prý na stolici. Wodubarwi nacliow a woní fialkami.

S. dlanúá H. palniata Ag. F. palmatus hiiu Turn.

t, Ilá. Stackh. t. 19. F. rubens Exp. 1. 75. Podobá se

pedešlé. Stélka listowitá, kožowitá, plocl)á, dlanitose-

ná : úkrojiiw nejcelejších, klínowitopodlauhlých : wýtrusy

wšude po stélce roztraušené, sotwa ale do ní ponoené,
w hromádky skwrnowlté neprawideln rozpostawené,

mezi nimiž nesíslná, drobniká zrnéka. — W Moi
sewerném obecná, obzwlášt okolo Norwej^w, islandu,

Ostrovv ferských, na kamení a jiných chaluhách.
Naf hlanowitá, mkká, líbezn \roni asi jako aj, a dfiwá pH-

jemnau pící kozám a owcíui ; w as nedostatku i lid jí požiwá, což

na Islandu, kdežto &a\il slowe, od nejdáwnjšicb cus se stáwá.

Puchratka. Sphaerococcus. Knopftang.

Plody obyejn jednoho zpsobu, toliž wýlrusnire

rúznolwaré, obvejn ale kulowaté nebo polokulowaté,

zawírající wýtrusy pemnohé, pedrobné, w hromádku
kulowatau nahlauené.

P. kadeawá. S. crispus Ag. Fucus crispus Lín.

Turn. t. 216. 217. F. ceranoides Gnul. fuc. t. 1. f. I.

Esp. t. 98. /. 1. 3. 3. F. lacerus Slackh. t. 11. Slélka
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2— l?caulowá, plochá, ku.owilochrup)awá, siln rozso*

clianá, jasnji nebo Imaweji erwená až i íialowá :

ušlw árkowiiokopinaiych, '/j— 4'" širokých, oslr}ch

anebo lupych, plochých anebo kadeawýh, nkdy dríp-

nal<í- nebo brwiiolepeniiych
; plody polokulowalé na

tislících na wrchu piroslld, wezpod prohltibinu dlající.
— W iMoich ewrofxUych. obzwlášt w seweriíjsích.

Tafo rostlinu welini promnná potrelnije se jako nmolié toho

ádil rody k dol>)wání salajky, nedáwno ah* w^Sla w užitek I6ká«
ský a potebowalu se jako liseiník t^ili plirnfk islamlský. K loiím rf*

li sltírala se na poinuif liybernskéiit /ápadnim a w oIk liudii sluje

karrni/iihcnu^ karrayhcan, mech irlautlskt). Wodau wíelau dokonale se
rn7|>a(išt( na liuspeuinu , ježto ruzdilnýiiii písadami se zltawoje

cliuti moské.

/-*. sesalii. S. maniillosus Ag. Lyngb. t. ó. Fiicus

pnlyniorphus Lamour. t. 17. f. 37. /. 1 8. /. 38. F. alve-

olalus A canaliculalus Exp. t. 10. F. mamillosus Lin.

Turn. t. 218. Esp. t. \T1. ^'áramnS podobná pedešlí?,

rozeznúwá se ale slcMkami wíce mén žlabowiiymi, též

plody siln néjícínii anebo prekrálcc stopenat)mi,
kulouatynii až i homolowiiymi nebo wetenouiiynii. —
Tak(c'ž roziiícná.

S |>ede8lau pomíchaná pichází k nám obchodem.

P. huspcninowd. S. gelalinus Ag. Fucus gclaiinus

Esp. t. 101. /. 5— 7. Slélka na prst dtuuhá, smáknuto*
ploská, 'l'" široká, árkowitá, roztraušcné wtewnatá,
wiwikanii konenými wyrownanýini, prínahými, lep-

natá; plody homolovvilc, po kraji a na ploše roztrause*

n. — W ;M()i indském.
W Indii a ua Japanu dlají z ní husproinu, j<-/lo na kusy

dlanlié slížkowité roztažená a usušená obijiodfui se rozwáží, w relé

jiliowNcliodní Asii do poli^wfk, oiitáek u d. se dáwá. Též w na-
tích lékárnách býwala ((idatina inodora).

P. rhriiplawd. S, carliia(;inous As:. F. versicolor
Giiifl. Jar. l. 17. /'. 2. F. cariil;ij,'ineus íJn. Exp. t. |,

Turn. t, 134. Sie'lka chruplaivá, niowiiá, smáknula, 4—
okát wyšlrbenái wl«ví hlawnich a rownowáiiiých, tvc»

dlejsírli do pedu se zužujících ; plody na konci po-
sledních wtrtl ili .'•ndlkt*! clipsowit, hroinalé, pkri* lú-

žowé, za fiucha ale zbledlí. — Okolo Oslro«úiv kanár-

ských, pehojné okolo Pedhoí dobronadjskéluj a Cíny.
Oilrodck i«'if (setaci-ni) i»t npiwlwnaljií lettnowitji.

Olioji- odrodky, obztvláill poslední, jsau l/ilkau, z níž wlajfnw*
ky indské, tnlnmjnnnmi nazwaoé, dMiijí ft«ú hnízda j«domá. TéŽ
pichází do lékáren indskjlcli (Alga coralloides), akoli nepíjrnin?*

napáchá. Též ji jedí surowau, we modS díwe nmytau. Prolet, jest

drulijf rod znamenitém lowarem, jehož relé bedny naiházfjí se na
trzích w Makau a Kantone, ze Skapánu píwežeoé. finízda salaogani

117»
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n(jsau nic Jínélio nežli pucliratka cliruplawá we woletí tolio ptjika

rozniooni, peím i jiiijini ncristotami zurušvaii n6, protoi w CínC

s welikau bedliwos je istí. Ža|)aníi)é oddáwna la linízíla posoluijf,

roziiiiriujire pucliratku na prach, rozwárejíce ji na Iiu^peninii, kte-

rau pak na dlaulié niti jako niiclle lijf a jiod jinenfin ilZinztnt do

obchodu zawážejí. €ínané hnízda saniorodná a dlaná jí-dí w oniáf-

kácií s masem, Kwropané tam usedlí na zi)fiSoh huspeniu^, k témuž
obzwlášte se hodí džinžan tili Iiollandsk) rti/cr — ".'/fj jelikož hmotu
sncliá mní se w hnspeninu. necliáli walem se pejíti

;
|>ak pidají wína

nebo sfáwy owocné. Džinžan suchý na kusy rozkrájen) a do horké

poléwky uwržený w brzku nabjwá pohledu nudlí prozrac»>ch.

P. lišfjníkowitrt. S. licíienoidps v//.^ Plocaria cíiiuli-

da Nces. hor. hcrol. t. 0. Fiicus liclienoides l.in. Tuni.

1. 113. /• a. Esp. t. 50. Slélka rliruplawá, (suchá

rusá), nahromadná, pídowá , niowiiá, zilauiií brka

liawraního, zponenáhla se zlennjrí, ostrá, rozsochano-

nej«tte\vnal('jí>í, skoro nrcholioená : wetwí wzstaupawých,

odsíálvch, slídawych anel)o jednostranných, na konci

widlovvitých, rozewených ; wýlrusnice poh)kulo\val. pu-

penenaté, sedawé, wšude po stélce roztraušene', menší

semena kapuslowého, obsahující wjtrusy nejdrobnjší,

syle erwené. — W Moi indském.
Též z toho rodu dlají salangany swá imízda.

P. hlislomorná. vS. Hehninlhocliorlos A^. Fucus hel-

niinlhochorlon TonrcNe Journ. phys. 1782. /. J y. I — !'"•.

Tam. f. 233. Stélky chruplaué, tuhé, Irsnal, drnoniié

caulowé nebo tnálo delší, hiawní položená, niowitá,

plaziwá, druhotní slikv pímé, štiinowité nebo niowi-

té, bwn wtewnate, píísochaté : wluiek ztenených,
píarcholiených, napíío nepatrn hust žíhaných, tu a

onde uzialých; barwa jasn erwená. za sucha blawá .

— W Moi stedozemním ok(do Korsiky.
KorsiCané od dáwna jí užíwají k wypuzowání lilist; (epruwa

r. 1756. w Paíži moc její se poznala, odkud pak w ostatní Kwropu
se rozšíila, nyní ale o|)Ct w nepamet pišla.

P. haiilnrud. S. tenax J^. Fucus tonax ZV/r/í. /.

I2!j. — ann. bot. 2. 1. l.>. Stélky trsnatý, oble', niowi-

té, M/íCaulowé nebo wtší, ztlauslí brka hawranílu), nej-

wtewnaljší, píhiispeninale', kluzké, nahowlé. proswíta-

wé, (usušené lípnau na papír): wtwe rozepené, asto
nadhnuté, nejhoejší socháte, smítkw nadhnutýci) : wý-

lrusnice poiokulovvalé, píproswílawé, obsahující hroma-

du wýtrus kidowalých, stkwle erwených, obklíenau

whákny rownobžnými, — W Moi ínském.

U wode welé ro7.pauŠtí se w iiuspeninu petiiliau, již Cifiané

na místo klowatiny neboli klilui potebují.
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(IlIRLiSTlCIlA. CUUNDBIA. KNOaPELTANO.

Plody íltTOJe: w^irusnice h wytrusy liruškowitými,

noiikaiýini ze zpoJiny wynikajcíiní ; pak w^lrusy Iroj-

atnó |*() wlvvích ruztraušené a ponoené.
C/i. protisfnd. C pinnalifida .-/if. Laurcncia pinnalí-

fida [Minotir. Fuciis [)innatifidus Hucls, Slarkk. (. II. Exp.

t. {'-Ví. Tunu t. 'JO. Stélky lrsnat(', dlauowé nebo delší,

sinakauluploché, l lin('da uachowé, prosvviiawé, usušené
rZowé, žliitawe nebo zelenawé, cliruplawé, ááwnaté,

od prosieilka 2—•'krát wyširbené t úkrojú árkowi-
týli, jakož i úkrojknvv odstálycli, na konci maliko vol-

šienýcb a zllustlýcb ; plod na suiitcich : wýirusnice wej-

ilé, pnproswíiiívv*, liiedtí, zwici niákowbo semena, se-

davvé, ohsabujioí wyirusy liruikowiié ; wýlrusy nahé, po
wlwikácli roziraušené a ponoené. — W Moi scwer-
néin, ailasskéu) a'£ do lirasilie* lé£ \v jaderském.

Užitek jnko Suiatulky jedoiué \ diuli ale jest ostré, pepowité.

LlSKUNÚ. RlIUOOM.LA. FaSBIITANG.

Plod dwojí : vvyirusnice jedné wejilé, cliudowýirus-

n^^ zawírající wýtrusTMv 6— lO, prodlaužené bruškowi-
lýrli, tinawycli, skr/.e slny wýtrusnico proliJízojícícb ;

wýiriisnicow»i druhé luskowité, kopinalé, I — íadé, \v

kii/.déui lánku olisaiiiijici klubko erné z wýtruswr nej«

drobnéjšícli, kulowatýli, proswíiíuvycl).

L, zabntd. \\. dttuUt-i Ai(. Odontiialia d*;nlala Liftvj^b.

i. 3. Fuc*u< pínaniiíidus FL. dun /. 35 1 K. dentalus ÍAn.

Tam. l. 13. Sfarkh. t. IS. Prícbytek z m:tléli(> mo/.olu

lioinolowitélio ; slélka píowá, dole smáknutá, hned plo-

chá. 2"' široká, nepatrné žilnatá, sochatoprotiscná ; i-

krojuvv na prst dhiuliÝcíi, ancho delších, dole zauZenýeh,
vakrát wysl^rbenÝch, s iikrojky a iikrojekv stidawými,
árkowitnknpírtat^mi, na konci naseknutími; lusky ár-
kowíiokopinaté, úžUbíkou*.'*, lalné. nejkratieji stope-
naté o paur.dr.irli 'iadÝch. píšestislCnnyrh. n«'.stej«ié

wclikýrh ; wýlrusnire hro/.néué, slopenaté, wt^ecowité,

n/.lal)ík(Mvé n:i konei ufaté, % wylnisv nemnoltvmi, pí-
ocniatýfni. — W Woi !»«;»vern<tm i><| IJukIu m. K \ii.,!ii,

okolo Ameriky sewerin'.

L. toiiá. H. voluhili^ / I i I \>)lul»ilÍ!i Tam.
t. '2. Fucus spiralis fínrr, I. I •)(»{. ííllky ernolinédi',
U-Ntiaté, 3 — Iraulowéi árkowité, l'" široké, r<»/.iraušen

wctutvulé, nepatrné žilnaté, zkruuccué, iídlowitozubatc,
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wytrusnice drobné, kulowalé, na zubech konená, chu*
dowýtrusné. — W Moi stredozemaínij jaderském a

erném,

Chuchwalka. Ptilota. Federtano.

Wýtrusy podluhowalé, hust nahlauené w klubka,

obkh'oná príkrowem z lupeniW mnohých, šídlowitých,

wehnulých, na powrch anebo na kraj uštíkinv pi-
pewnná.

Ch. pérnatd. P. plumosa Ag, Fucus phjmosus
Lin. Fl, dan. t. 350. Esp. l. 45. Turn. 1. 60. Stdlka pí.

ovvá, díwe sochala, pak wyštrbená, sinaknutoplochá,
nahoe i dole ztenená, u prosted l'" široká: ušty ko«

pinaté, hebeiíowiioslíhaaé, ržoivonacljow, blanovvi<

tochruplawé. — W Moi sewerném od Grónska až k

pomoi anghckému obecná, na rozdílných asowitjch
rostaucí.

HOLAUSEK. PoLYIDES. WaRZENTANO.

Bradawice stélku obkhující, nahé t. pokožky
zbawené, haubowité, z whiken stejnodlauhých sloze*

né, m(*zi nimiž klubka wýtrusw wejcowitých anebo
elipsowitých. —

- Slélka chruplawá, mkká, nachowle
hnodá.

H, skrkawiný. P. lumbricalis As- Fucus rotundus
GmcL fm. f. 6. / 3. Tam. t. h. Stack/t. t. 6. Fl. dan. t.

I.ól. a. Slélka na pí wysoká, zllaušti brka hawraního,
niowitá. rozsochaná, wrcholiená, — W Moi sewerném
až dol ku Gailii.

Nelen. Liagora.

Plody na konci slélky umístné a obalené wlákny
sochatými, kejowitými. — Stélka niowitá, trubkowitá ne-

bo mellowitá nebo sochala, wn wrslwau wápennau pi-
krytá, u wnil mkká.

N. rozlo^.end. L. dislenta himnur. F. distentus Met'

lens in Rotk Cat. 3- 1. 1. Píchytek šrítowitý ; stélka

n^wlhoená žlutozelená , s konci nahnedlymi ,
píkru-

chá, wn kluzká, dlaowá nebo delší, dutá, niowitá,

usušená smaknutá, dole zllaušti brka hawraního, ku
konci ztenená, nejwlewnaljší : wtwí mellowitých, mno-
hých, rowaowážnych, opt rozdlených, na konci so-
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cliatydí; plody neznámé. — W Moi stedozemním a

okolo Gibrahúru.
Není dosawad rozhodnuto, zdali jest oprtiwdu rostliaau €ii'

zwíretcin a jmenowit b51ožilcein.

Podadí 3.

POROSTOWnÉ. ULVAGEAK.

PoHosT. Ulva. Watt.

Wytrusy wšude roztraušené, w kži stélkowau po-
noené. — Stelka kožovvitá, sklípkatá, roy.siíená, nebo
raurowii zawcná.

P. diípaltj. U. laeiniala Li^hff, t. 33. Stélky na-

hromadné, 3— icaulowé, dole zauženó, brzo rozší-

ené, hluboce a rozlin drípaté, eité, hlanowité,

peúllé, erwené nebo crwenawé. — W [Moi allas-

tikém od Ewropy až ku Pedhoí dobronadjskému.
P. nejširší. U. latissima TÁn. Esp. iilv. 1. I. Stélky

klanowitd, peúllé, podlauhlé nebo piokrauhlé, široké,

na stcwíc diatihé , zelené , nepoiíukaté ; wjtrusy ne"
poádné roztraušené. — We wíiech Moích. i

Potel»nj« se jako následující. Jindá i w lékaslwí se uzfwaln.

P. locyhouuj. U. Lacluca Lín, Trcmella ma. Dillen.

f. S. /!l. Hiélka rozliná, divve traubowitá, pak na kon-
< 1 pukající a rozkládající se, lakže konení* pcdstawuje
bhinu asto wcjitiui, obyejní* neprawidelnau, rozdíln
lalonatau a roztrlianau, asnatokadeawau. syt nebo
žlulaw zelenán, skoro husncnínatau, za sucha hladkau a

Icnklan, proswííawau, 2 — <j
' širokau. —W Moích cwrop'

skjích a Moi jižném.
Stélka swrrží podi)S.4 ne jakžtakž listu locykowéinii, a jf se w

rozdnn<c!i krajinádi, uli/.wláit- w An};lii .

P, kndfianuf. U crispa. Li)íhtf. U. terreslris Roth.

Tremella terrestris l)Hlrn. t. 10. /*. I "2. Píchytek žádný;
8lélky prost na zemi položené, bublinal<<. asnaloka-
deawé, swraskalé, wr.stcwnal nahlauené ; ústrojnost

pcozdobná jelikož pod okau zwStšowací okazuje tro-

je polika jakoby zahradu: polika wlší, oddlená p-
šinkami, obsahují menší oárkowilá. rovrnobžnú, též pé-

iinkami rozeznáni a rozdlená na záhonky twercowé
8 wyirusy taktéž rozposlawenými. — Na nWsiucli slin-

nýcii vvihkych, na stechách doškow)ch, na zpsob wc-
likých alaunúw.

P. ktfškowý. U* ioteslinalis Lin. Dut. se na/, a/l. 1.

/. 3). Trcmella mar. lubul. DilUn. t. 9. /". 1. Sllka
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tr;iubowitá , nafauklá , jednoduchá
, jasn zelená , pak

iliilnaucí. — [Netoliko w moi. anobržiwe wodé sladké,
po Ewrop, Africe sevverné, Indii wýchodní.

Nn zíiiátkii wyliliíf jako nit žaliiuci podotjná, pak ale rostano
ndSlá se z ní traiiba jeilDodacliá, tebas 1' dlauliá a L" tlustá, ne-
s|«iná škrceniiiiiiii a ro/Jítíirnaini ; nkdy obsa'uij« hubliny w-
trné ; Mána z níž sestáw.í složená z*^ sklípkuw zakulatlýdi ; wýtrii.

sy po 4 rozposíaweoé, ježto na matce klCíce wzrostajf w trubiriky

ttiuké, zproliyiiané.

Wakcska. Valonia. Valomb.

Stélka wecowitá nebo wálcowitá, jednoduchá ne«
bo peslenai wtewnatá, šawau naplnoná a u wnitr po
stn prachem zeleným potraušená. Wýtrusy mezi wél»
wemi pntrojoé a míšky wyirusnaté.

ÍF'. miowád. V. Aegagropjla Asr- Valonia Ginn. !
e. 4. / 9ó. Trs kulowatý, 2" široký; stélky ze stedu
trsu irubkowite, Vi ' tlusté, šawau naplnné, píklaub*
naté lánkami wálcowiiými, l" dlauhými, u klaubu wv
paustpjícími wtwe peslenné, slejné, tupé, píkejowité

:

celá rostlina twriaunká pro vvodu zawenau, blanowitá,

bezbarewná, pi\íškem ale wniíním sikwle zelená ; na
ustjšené ni;lzc žádných wlákea widóti. — W lokwách
benátckých, též w Moi jižném a allasske'm.

^jkte^í se doiiiníwají, ze zplodiaa to žiwoišaá.

Lazucha. Caulerpa.

Stélka niowilá, položená, dol ženaucí príepkv,
wzhru wtwo rznoiwar!, jednoduché, jazykowité, roz-
wlwené, podstaty blanowité nebo haubowiié, na konci
wétwiCek cerweným prachem polraušené.

L. lisoUstá. C. taxifolia A^. G. pennata Laruour,

Jaiir. bot. I80Í). t. '1.
f. 2. Lodyha oblá, niowiiá, ztlau-

ští brka hawraniho, stewíná a delší, plaziwá, wvpauští
dol píepky kolmojdaucí , niowilé, na konci tás-
nalé, wzhru stélkv listowité, dlatiowé nebo wvšší, do-
le jednoduché, brzo ale wyštérbenohebenowiié : uštw
kopinatých, na konci ztenených, stinvch, piblížených,
rownobžných, písrpowitých, asi 3" dlauhýh, iráwow
zelené; kmen podstaty rohovvilé, listí blanowité, tenké, —

r

Okolo Indie západní.

L. proroslaivd. G. prolifera Lnmour. Fucus ophio-

glossoides Tivti. t. 58. Lodvha jako u pedešlé plaiiwá,

wzhru ale wvpauálí chást na apíku caulovvém be/.ži-

ly, arkuwit eliplicný, nejcelejší, dlaiiowj' oebo delší.
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íoUva árku široký, l kraje a powrohii wypaušljící w'
t»viky chastil podohné, menší ale, trávvow zelený

leskly, Manowiiý. — VV \Iori ailasske'in až ku Kadivu,

wtí sleduzeiiiníin až k Alexandrii, w Vrrhipelagu eckém.

Mechacka. Brysosis. Moosuatt.

Siélka wlasowitá. trubkowitá, lesklá, sochala nebo
ro/.traušené wéiewnatá, na iioi^ením konci rozdlená na

wvlwo pérovvité rozpostaivené nebo stechowilé, w nichž*

to itáwa zelená se zrnky pedrobnými.
M. priifá. B. plumosa Aíj^. B. í^vnjijbyei Fl. dan.

t. Ifi03. Lynsb. t. II). Conferva lenax Hoili. Slélka 2—
Scaulnwá. šllinowjtá, od prostedku stín a dwojadé
wélewniiá, wiwí píjednoduchydí. piblížených aniž

slechowiiých, 2— "i
" dlauiiých, wzhru se zkracujících,

nékdy opt peených. — VV Moi sevveraém,

POSYPANKA. VaUCHERIA. VaLCIIERIE.

Sllka niti dutých neklaubnatých a noprawideln
n.ililauených, wlewnalých, u wnil prachem posvpa*
ných a nesaucích wn mchýíky, wýirusem prucho*
witýni naplnné.

P. sochala. V. dicholema A'^. Lyn^b. t. Id. Fí. dan,

t. \Vl\. Din, se. uat. atl. \. t. 31. /. Li. 32./. I. Po~
díL ob. 2íi. wýk. I63S. Wsech nejwlší; trs '/j' široký;

stlka 7. lodyh stíinowilýc;!), pímých, prostých, ro/so-

chaných, na V stejné wysokých, málo lluslší nežli št-
tina; méchýlky weliké, sedawé, roztraušcné, s menšími
promíchan. — W píkopech Kwropy prostední.

/*. hfiliatd. V. hnmala Dccand. Lrjn^^b. t. 20. Fl,

dnti. f, n2(>. Diet. se. naf. I, e. f* 2. Eciosperma hama-
la anch. f. 2. f. 2. Tra žlutaw zelený, uložený z

lodyii niovviiých, ro/.traušen wlewnalých ; njchýky
ro/.traušcnd, ojedinle. posa/.uné na slupku, z jejížto

prostedku wvniká roli podhnuiý. — W potocích oa
dew a kamení po Kwrop.

P. zemní. V. terresiris. Dccand. Ectospurma ler*

restris Vaueh. t. 2. /. 2. Kclosperma frt^ida íices, mu*.

proft. f. 1. Stélka z lodyh niowilých, tuhých ; méchýi-
kv poboní polokuluwai, sedící na zádech stopky ro*

liuté. — Na zemi wlhkd, ano i oa donicccli we skloníku.

P. Irsimld V, caespilosa A:. í^ynfh. C '26- Fl.

dan. í. n26. /. 1. tíicl. se nal, 1- / c J. .j. Eciosperma
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caespilosa Vaach. t. 2 /. 4. Trs hustý, haubowitý, nej-

spletenjší, stkwle zelený; lodyhy niowité, rozsochané,

dole prozraiié, nahoe zelené, l" i wíce dlauhé, so.

chatf? ; mchýíiky dwojnaté, konené ržkem oddlené.
— W pramenech podlé kraje, w jae plodonosná.

P. hroznatá. V. racemosa Decand. Lyn^b. t. 23-

Fl. dan. t. 17127./. 1. Diet. se. nal, 1. c. f. 4. Ectosperma
racemosa Vauch. t. 3. /. 8. Trs spletený, hustý, plowa-

jící ; stélka z kmenu skoro co lowí wlas tlustých

pDístejných, zprohybaných, roztraušen vvtewnatých ;

stopky rozewené, roztraušené, kráiké, nesaucí 4— 5

mchýíkw na nejkratších stopeckáoh. — W píko-
pech sladkowodních w Ewrop po celé léto.

Podadí 4.

KORALlfsOlVnÉ. CORALLINEAE.

ZÁCLONITKA. ACBTABULARIA. SCHILDSCHWAMM.

Stélka jednoduchá, trubkowitá, korau wápennau
potažená, na konci nesaucí klohauk jakoby hauba,

složený z trubek wýstediwých, otewených.
Z. obecná, A. mediterranea Tubularia acetabulum

Donati adr. t. 2. Cavol. t. 9. /. 11. Diet. se. nat. zooph.

t, 66. Stélky trsnaté, I—2" díauhé, pímé, bílé, na kon-

ci klobauk 2" široký, okrauhlý, prohlubený. — LNa ka-

mení a skoápkách mkkýších w Moi stedozemním.
Tento roii jako ostatní toho podadí poítají nkteí k ži-

wocicliuin
;

jelikož ale na nich není wideti austrojí ani úkonúw ži-

woišných, lépe k rostlinám se poCítají.

KORALINA. CORALLINA. KORALLINE.

Stélka kowitá, wyštrben wtewnatá nebo roz- \

sochaná, na lánky oste obmezené, hladké rozdlená,
|

korau wápennau opatené, u wnit se denm z tru-

bek rohowitých složeným; smítky asto puchýowil
napuchlé.

K. obecná. C. oíTicinalis Lin, Ellis cor. t. 2 4, /. 2.

Diet. se. nat. zooph. t. 6ó. Stélka pímá nebo wzstaupa-í

wá. Vit— i" wysoká, nebo wyšší, nkolikrát rozsochaná^

wtvví jednoduše nebo' dwakrát peených vvtwikaml

2strannými peblízkými, jednak tupými jednak ostrými í

lánky dolení lodyhovyé a wtvví hlawních píwálcowiié,

hoení dwojseaosmaknuté, klínowité ; na klaubech
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smíiko^v^cli asto po obau stranách hrolíek zdélí ne>

bo kratší lánku ; barwa celé rostliny bílá, crwenawá
nobo siivá, podstata welmi kruchá. — Hojná w moích
teplých, ob/.wlášt \ve sledozeniníin.

Jinttá |>ri{:ítali tu rostlioii k žiwo^icltiiin ; jelikož na n ani

strojf ani likontiw zwíericli znamenati není, lépe uiezi rostlinami

•tojí. Ped asy potebowala se w iékarstwí.

J-J ' „.;:

VVÉJADLéKO. HalIMBDA.

Stélka kowitá, wéjíowitá, složená le lánkw bí-

lých , ledwinityclí , ploskosmaknulých , wypauiitjících

wlwe potrojn, korau wápcnnau potažených.
fP. obecné. II. Opuntia Lninoiir. Ellis. cor. 1. 2o. /".

Ji. %.E^).siipp.%. t. 1. Poátk. ob. 2.S. wýk. (62(; Flabcl.

laria Opuntia. Nabýwá sie dlaowé a sestáwá /e elán-

kiiw bílých, ledwínilých, tri wclwikj' wypaušljících, ni
kau dohromady spojených, eitých, dolejších zwící

achlu. — VV Moí stedozemním a okolo Ameriky.

Podadí 5.

BADHOJrilÉ. SPONGIEAE.

Radkiia. Spongilla. Flcssschwamm.

Stolka tlust wiewnaiá, kruchá, sestáwající z tru>

bek blanowiiých, nelánkowaných, ke spolené 'oso

snióuiícicli, \\\vl\ nimiž rozpoložená wcliká zrna, žlula-

\vé orwcná a naplnná hmotau blawau, drobkowitau,
bilkowitau.

B. jrzemi. S. jacustris Link. Badiaga lacustris

Schivabr. ipon<;ia lacustris Un. Ksp. zoop/i. 2. /. 23. 23.

A. f. I — 7. Silka kíikowiiá, na pí wvsoká, rozdé*
leriá na wéitve zelenawt' žluté, .šnúrkowitó, tupé, opi
wí«ic\vnaté, kruchd, so zrny ilutawymi. — VVe wodách
stojatých, obzwlušté jozerách, w hlaubce dosti weliké po
Ewrop.

Ryby ji j«(lf i proto! ilowe r^hi chléb. Západi wydáw4
zwíecí.

Naokcník. Ephydatu.

Slélki strupowitá, haubofvilá, zelená, pak wypau-
»tijící wélwc zplosiénó, prstnatowCtevvnaté a cele slože-

né jakoby z ástí huspcninoviatých, z kterých wychúzejí
osií prozraitá.
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IV. ilnij* \\. íluvialilis Lamour. Uadidg^a fluvialllis

Jandz Spungia (liivialilis ÍJn. Jdfj. zouph. t. 1'6. A. /'. 8.

10—13. — VV potocích a íokácli zponenálila tekaudch,
na dríwí nebo rozdílavcli rostlinách po Kwropé.

SpuiiA. Spongia. Meerschwamm.

Stolka hh'zo\vitá, haul)Otwará, kfíkowilá, složená
z útlých trubiek, spojených látkau tuhau, blanowiiau a

ítwrtaná drami hwézdowiiými.
Nalézají se we wše li morícli ua dno pewno iiíirostlé. Skládají se

z trubiek preiitl^' li, ro/.wílwenviii, prozraCitvcIi, liraniceini nepretr-
žf-njcli, jakoby nalírnutúli žabincw. W podstat roztraii5ená jsaii zrn-
ka drobni a ostí Mii iiioty lilifowité z kyseliny kreiiifkowé .slože-

né. Na nich žádného zwííecího iiUiání není znamenati, kroiní usta-

wiCného |)raiizení wody z dr, kteréž snad pochodí dýcháním anebo
okysliowáníin. Laiiiark popsal 141 rod.

S. obcemi. S. communis Lam. Príihowitá, zaokrau-
lilá, na wrchu plochá, we/.pod wypuklá, mkká, tuhá,

hrub drkatá, pich welikých a na powrchu preídko
s lalokv. — W Okeanu indskéni, Moi rudém a ste-
dozemním.

6". lalonatd- S. lacinulosa Lam. S. oíFicinalis Esp.

zooph. 2. t. 15— 17. iMalíko zploštila, sotwa stíhaná,
mkká, plsovvilá, predrkalú, na powrchu s peninoliý-
mi lalookami. — W (ých/. moích.

To jsaii liauliy muski/ini iielio lii:,eltníini, Jinak úficlniccini na-

zwaué, ježto netoliko w domácnosti k utírání a n:íwl!icowánf, anobr/.

i w rozdílných enieslecii se potebují; též w lékarstwí jednak pro-

apíwají co takowé, jednak na uiilí ziiáleué užíwají se proti woleti,

nepo-liybní" pro ihaluzík w nich obsažený.

Za Cerstwu jest hiido/.lutá, sliznutá a kluzká, takže z ruky

presnadno se wysiiiekne, což mli za znamení žiwocišnosti. lak mi-

le z moe wytažena, musí sf wymyti, sice w 'ir/.ku hnije. Sušením
zkehne a do obi'li'>du p?-ich:izí ni^rist.i, obzwlást s pískem a nkte-
rými kamožilci. Nyní uauili se ji bíliti.

S. lui^jtroiuitá. 8. ílabellitormis Lam. Seha. 3. 1. 9ó.

f. 2— i. Stlka wjírowitá, príokrauhlá, pímá, dole w
kmen ztenená, krátká, složená z wláken hrubých, hn-
dých anebo erwených. — Okolo Indie, Austrálie.

S. pcnzilcná. 8. usilatissima L<im. Stélka nálew-

kowitá, mkká, tuhu, plsnatá, wehni drkatá i pichy

na niterne'm powrchu skoro w adv rozpostawcné. —
Okoli> Ameriky.

Ten ro ! |)otre!)aje se iiko prwni 'Kv", je-^t a!e ji h lítlejíí.

S. Irauboioitá. S. fistularis Lin. Esp. zooph. 2. t.

'<!0. 21. A. Siélku sestáwá z jednoduchých trub zdélí a

zilauští ramena, nojdoleji spojených. — Okolo Ameriky
jižu.
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S. okald. S. oculaía Lin. Ksp. 1. c. 1. 180. Ellis

tor t. 3'i. y. F. Scha. f. 97. /. ó—- 1. Sílka kio«iiá, na
pi wvsoká, w(M\ví wzslaupawvh, ohlycli. picliú obšír-

nvcli. ohraubcnych, obyejné dwojradjcb. — Okolo
celé Ewropy.

Podadí 6.

ZAin^CO }Vl TÉ. COKFKRVE A E.

^ITllOSEDKA. Lk.AIaMa. LeMANIB.

Slclka niovviiá, klaubnal. dula, hrii/.latá. Wyirusy
w šicCce nabromadcné a u wfiit |)í'ipe\vnnc r)a nit

w í)áe položenaii.

ÍN'. nakitiitná. L. incurvata lionf ami. iniis. \'2. f.

2l. f. 1. Diet. se. nnt. atl. I. /. 2í>. Conferva toriilosa

fíoth. Dflw. t. 7. f. 48. Slélky Irsule, ttijaw zelené, usu-

šené nálincdé nebo erné, jednoduché, kiwé, cbrupla
wó , klaubnatd a bru/lalé lánkv u prosted napu-
clilýnii. — Hojná we wodácb lekaucirb podld bebuw.

K. korálouui. L. cor.dlina Hory I. c. 1. 'i\-J. -. Dic.
se. nal. 1. e. L. fluviaiilis Ai^. act. halm. 181 í.'/. 1. J. 2.

J.yv^b. t. 2í). Polyspernia fluviaiilis Vaueh. f. \. /. 3. ct t.

10. y. I— M. Pomocí píhylkúw cbruplaw^di pripeun-
ná na díwi pod wcjdau, sesiáwú z trsu stélck šlti-
nowitýli, 3— 7" dlauhýcli, nahn{>dlc zelených, jednodu-
chých, hru/.latých a složených ze lánkuw na ohtíjiin

konci nadualých. u prosted tenkých, plkr.U dcli.ích

ní/li iluslších. — Obecná w polorich rychlé bžících
|M) Ewropé.

Objetžwka. Cladostepiiih. SciiweifpaDbn. ]

Slélka nífowiiá, tuhá, klaubnalá, peslenowii we-
iivvnalá. Wyfrusniee nich}owilé.

O. liijntihí. C elavaclorniis A-^. Conferva clavac-

forniis Uolh. Spnnf. betl. Shvj^nz. I8()í). 1. (>. OUvi aifr. f.

8. /. C. Slélky jednoduché, kejovvilé, wšude porostlé

slétinauii nejliustéji altecliotvítýnii, no 3 ozubee rozšli*

pnými, tupvnii. — W IM'ii ntlassktn n stfcdozcmniin.

NVKTAUnRK. >Ml>llArKt.AntA. HnA-NOKAURN.

>**(élka niowilá, tuhá, pecauwlcwnatá, pinýuii
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žíhami z barweaé látky znamenaná. Wytrusnicc w na*
puchlých koncech wlwowích.

S. pérowitd, S. plumosa Lyngb.t.^Q. Ceramiumpeu*
natum Fl.dan. L 1481. Stolka z píchytku mozolowiieho
slétinowitá, ^" dlaiihá, žlutaw zelená, preuélewnalá,
zmatená, s wtwemi hoeními sméstnaná, pérowiié roz*

postavvenými a složenými ze lánkvv jak dlauhých lak

tlustých. — Hojný na kmenech a rostlinách w ftlori se*

werném, obzwlášte w zim.
5. chivostislowý S. scoparia Lyngh. t. 31. Conferva

scoparia hin. Esp 1. 12 7. Ceraniium scoparium Roth.

Diet. se- nat. atl. 1. t. 33. Slélka nejwlewnatjší wt-
wemi smstnanými, swazenými, pídwakrát peenými,
smítkami pímopillaenými, stídawýn)i, zakoniiými,
ze lánkw jak dlauhých tak tlustých, nahnédie zele-

ných. — Na skalách w Moi sewerném. ^

Wraponitkc. Rytiphlaea. Runzelfadeíí.

Wýtrusnice uzlowilé, naplnné wýirusy hranatými
nebo kulowaiými. Stélka úzká, smáknutá, na pi ár-
kowaná, nachowá, za sucha ernawá.

Jf^. banvlrský, R. tincloria Ag. Fucus purpureus
Tiirn.t.2^Á. Esp. L bS. Píchytek štítowiiý wypaušti n-
kolik stélek 2— tí' wysokých, kožnatochruplawých, plo-

skosmaknutých, ^,'2— l'" širokých, na pi swraskaIVch,

nachowých, (za sucha ernoerwených), dwakrál anebo
tikrát wyštrbenowtewnatých, se smítky šttinowiiými,

plodonosnými ohnutými; wýtrusnice mchýowité, kulo-

waté, sedawé, roztraušené po boku smíikw. — W Mo-
í atlassk^m, stedozeniním, jadprske'in.

Zawírú w sob mnoho barwiiiy Perwené, kterau pauStf jsa ino-

Zen u wod mkké. Jest to Fuais starých HímaDiiw, odkud fucnre

tolik co líciti.

Kykatúska. Dasya. Haarbuschpaden.

Niti wtwité, nachowé, nepetržené, wypauštjící

wtwiky kystné, lenaté, socháte? wýtrusnice zobáni-

té, slopkaté a jiné podlauhlé, obsahující kuliky oddS*

lene, po kraji prozraité.

K, ozdobná. D. elegans Jg. — VV Moí jaderském,

podld Ameriky wýchodosewerné.
Obsahuje pepknau barwu nachowaii, již snadno pauští we

vrod sladké.
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Obhlbnbc. Gkiffithia. Griffithie.

Stplka niowitá, nejwétewnaljší, klaubnatá, (rúžo*

Rá). Wýtrusnice huspeninau obhrnulé a do ní ponoené.
O. kordlowij. G. corallina Ag. Callilhamnion coral-

linum Lyngb. Coníerva corallínoides Lin. C. barbata

Engl. bot. t. 181 i, Slélka nejwtewnatéjší, klu/kú ; lán-
ky itiusilé, deUí nežli širší. — W Sloi allasském a

stedoxemnim.
Barwf za erstwa wodu ríCnaa a studoiCoau pknu na na-

chowo.

6ai.b. Ceramium. Krugfaden.

Slélka wétewnatá : wlwí niowiiých, celistwych,

klaiibnalýrb, erwených. VVvirusnice po wtwícb roz-

Iraušené, obyejn pikrowem opalcnc', kulowaté, zawí-

rajicl mnoho wytrusú.

n. prositawé. C. díapbanum liofk. cat. 1. /. h. /.
1. lyngb. 1. 31. PoCálk. ob. 26. wýk. 1636 C. forcipa-

tum Decand. Coníerva diaphana Lift/if C. nodulosa
Uuds. C. nionililormis, clef;nns, j^lobulosa el rastij;iala

íioth. Sl('!ka sochala, nejwéicwnatjší: smílk rú/.kowi-

l^rh, lánkúw wálrowiivh, jirozrailých, klanhú zdu-
níailych ; wýirusnice [)i^íkrowalé. — Na jinoch asonio
l}rh we wšech skoro moích.

KRASONITBC. CaLLITHaMNION. SCHÓNSTRACnFADBN.

Slélka w^lewnatá : wélwí nlfowiiych, (rúžowých),
kl.iiibnalých, w láncích trubkau tliisiau délnau opale-
nyrh. Wýtrusnice po wlwích roztrnušené. králkoslopené.

K. imvtnij. C, ruscuni Lyngb. (. .39, Ceramiuiu ro-
seum Hnfh. Coníerva rosea DUlw. Wibrr. Con/. t. í7.

U«'i\*p 3" dlauhé, co wlas ilusU', pomnožné, z píchvlkii
w>nikl<í a rozdlené na wéiwe slidawf^, rozložené a

mnohonásobné peené; lánky iHkrái dclši neZlI iliist-

hÍ. — IJ wclikém množstwi na skalách a jiných rostlí*

nach w moi okolo celé Kwropy.

A' sfroniÁotif/. V. arbuscula Lt/ngb. I. 38. /'. 1 — 6.

Ceramium arlMiscula Ag. Coníerva arbuscula Dilw. I. Só.

Slélka nifowilá, 3caulowá, nahoe rozdIcnA na mnoho
wélwí krátkých, sméslnaných ; lánky stojn dlauhé a

tlusté ; wýtrusnice drobné, jcdnostrann<', smstnané.tvétiii

na konci. >— Hojn na skalách mezi ^odau a wélrem.
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Žabinbc. Confkrva. WassehfadkN.

Slélka niowilá, složená ze sklípkw wedlé sebe
na dél zporádanýcli, oddlených, slejnych, jednodu-
chých anebo welewnaiých. Wýlrusy w lánrícli zawíe-

né, a roztrháním clánkAw wycházející.
Hody tolio pokolení nalé/ají se ii veliké hojnosti we wode

sladké a slané na /psob |>lstí plowaurícji, ježto l)oij(cc wodii a
W/.ducli kazí. Moliaii se místo hnoje potrehowati.

Z. potoní, C, rivularíá JJn. FL dan. t. 881. Vauch.

t. 14. /. 1. Lytiííb. t. 4 6. Slélka jednoduchá, co wlas

lenká, na 2—4 lokte dlaiihá, rowná, stejné lluslá, sla-

b lesklá: lánkw 2

—

ikrát delšícli nežli tlustvch, za

jcerslwa naplnných zrny zelenvmi , usušená slíidaxv

smáknutá a zrna obyejn pi obojích koncerh lan-
kowých. — W potocích a íekách nejwišího díl Kvvr()-

py powlekuje asto obšírná místa.

Jindá se potrebowa! w lékarstwí na rány, a nyní sprostý lid

jej pikládá na lehké zpáleniny, k Cenuiž i ostatní rody tobo poko-
lení nepochybn se hodí. S jinými pomáhá dlati raselinu.

Z. pásat ij. C. zóna ta Wch. et Mohr. Fl, dan. t.

1838./. I. Lyngh. t. 4b. C. lucens Ddlw. 1. 47. Stlky
niowité, jednoduché, tenké, kluzké, pro/.raitozelen i

lánkw skoro jak dlauhých tak tlustých, se zrnky w
pásek píný nahromadn) ují. — VVe wodách stoja-

tých na kamení a na hladin plowající na zpsob drn
co dla welikých, w Ewrop.

Z. shlauený. C. compacta Roth. Cat, i. t. 1. /• 1.

Lyngb. t. 45. Stélka niowilá, jednoduchá, petenká, kluZ"

ká, jako pavvuina hust spletená, prozrailozelená:

lánky l'Ukrát delší nežli tlustší, se zrnliy skwrnu lyr-
úhlau dlajícími. — W jae dlá we wodách stojatých

drny husté, obšírné, anobrž i tráwu na wlhkýrh lukách

popíná.

Z. klnbkalý. C. glomerata Lin. Lyngb. t. 5.?. Póly-

sperma ji;lomerata Vanch. 1. 10. /. 4. Stélka niowitá,

pewlewnatá, co wlas tenká, 2"— l' dlauhá, slkwéle ze-

lená, do žlutawa nebo tmavvozelena nkdy padající:

wtwí stídawých, smitkw pímých, stejn wysokých,

píjednostranných, a wíce mén we swaiky nahroma-
dných ; lánky stélkow oblé, 4krát delší nežli tlustší,

zcela naplnné zrnv, jež usušením na koncoch každé*

ho lánku w kraužky se nahlukují. — ^a kamení, a

díwi pirostlý, we wod Ickaucí anobrž i w n)oVi po
celé Ewrop.
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Z. miowitý. C. aegafjropila Tmi. 7f^» et Mahr Rcise

t. 1. f. 4. a. b. Dilw. l. 87. Lt/nfi. t. ó:\ Stélky niowi-
té. tuhé, oej%vle\vnatjší, lupaunké, ze spoleocho niisla

wvcliázející a dlající Irs poloKuIowaiý, zelen), co oerli
wlaský weliky : lánkw prozraiiVch, 3— óLiál delších
nežli tiusíších. — Popíná dna jezer slaných a poduhi
se kulkám kamzicím ze clilupw složeným.

Tbnaténka. Hydrodyction. Ketzfadbn.

St«'lka pyilowitíí, složená z trubiek kralíkycli,

nionitých, klaubnalých, zelených, dohromady spojených
na zpsob sít. We wsakém lánku zárodek jako maika
wjhlížejíci.

7'. pílihranitild. H. pcniagonum aiidi. (. 9. /. 1 — 10.

Dicf. se. nnt. ntL I. /. 21. Coníerva reliculata ÍJn. Esp.
app. I. '.V6. Lynirh. (. ó8. Pedstawuje pyíel asi 6'"— l'

dlauliý a I ' i" llualý, složený ze samých ok ó — ano i

i— (i
— "hraných anebo z tolikéž trubiek složených,

co v%las lluslýcii. — Tato pepkná rostlina zelená wolné
plowe na wodách stojatých, sladkých, wrstewnalé ná-
hlá uená. Petžko dá se sbírali, obyejn se trhajíc

a pak wyhlížejíc jako krajky. Oka jsau ro/.diln \vclil<á :

mladá jsau drobná a hustá, pak ale nabýwaji délkv

3Vj" . lánky pod zwtšowací okaii okazují u wnitr
rostlinu staré docela podobnau, owšcm menší. — VV

Ewropf.

J.4ÍI.MATKA. ZygNKMA .ToCIUTADEN.

Slélka siozcoú ze trubiek dinuhých, niowltých*
lánkovaných, tu a onde neposlednft kolfnkami ne-
bo pomocí utvviek dohromady srosiající, zúšující a

ii neprawidclnau dlající. W^lrusy pak w hromádky
spojené.

J kolénkulii. Z. jjenullexa At^. Lyn<;h. t. ^S.Df.sc.
wL rrfl. I. /. r». /. 2. /Wrf/X-. oh. lii. wýk. 161(5. Trub-
ky 1-2" dlauhé, tu a onde kolénkowité a «ío\vii spo-
cné, zelené: UukAw ikrát dcUích nežli tlu5l>ích, w
nichž místem hrouiádky wýtrusowé. — Wc nodúch
sladkých.

SHArBATKA. SaLMACIS. SCHRAlRRXrADBN.

Stélka složená ze trubiek dlauhých, niouitých,
Mánkowaných, tu a onde pomocí kraiíKc b wítwick
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sroslajíclch a jako ebík wyhlížejicích. VVýuusy spojené
díwe vv pásky na závvit w trubkách roziažeoé, pak w
každém lánku w hromádku kulowatau se shlukují.

S, ptkowá. S. quinina Bory. Diet, se, nat. alL. 1. t.

18- /. 1. Coníerva quinina IVdcr C(mf, t. 3. C
inflata En^l. bot. t. 2476. C. sticiica End. bot. l. 2-463.

Trubky pedlauhé, co wlas tlusté, klu/ké : lánkw 3-

krát delších nežli širších, w nichž wytrusv na záwit

rozpoložené a tudy jako Y wyhlížeji. Ol)yejná w pí-
kopech, dlá drny obšírné, žlutawé zelené.

S. dcsítkowá. S. decimina Bory. Zygnema decimi-

num A^- Jfíbir. Conf. t. A. f- C Conferva spiralis /.n^/.

bot. t. l6oo. Podobá se pedešlé; lánky její ikrát del-

ší nežli tlustší a wýirusy bžící we dwau záwitcích proti

sobe, ^lakže se kižujíce dlají X. — S pedešlau.
S. lesklá. S. nitida Bory. Diet. se, nat. atl. 1. t, 18.

Zygnema nitidum Lyngb. Conjugata princcps Vaueh. Fl.

an. t. 819. TK et Mokr. Conf. t. \. f. C, Trubky kluz-

ké, lesklé, zelené, lánk jak dlauhých tak tlustých;

wýtrusy w nkolika záwitcích. — [Na stojatých wodách
co plowající drny.

Zdwojenka. Leda. Zwillixgsfaden.

Stélka z trubek niowilých , lánkowaných , pak
se spojujících , naplnných zrnv barwenými

,
jež po

spojení \v každém lánku se shlukují na dw hro-

mádky-
Z. nahncllá. L. ericetorum Lynisb- t. 47. iVcber Covf.

1. 1. Sestawuje drny na dla weliké, peútlé, fialowé,

složené z trubek nahndlých, tenkých, položených a

zmatených, jichžto lánky P/zkrát jsau delší nežli tlustší.

— Popíná pdu wlhkau , barinatau: hojná jarního
asu.

Zabísím. Batrachospermum. Froschlaichfaden.

Stélka niowitá, wtewnalá, huspeninatá, lánkowa-
ná, na uzlech nesaucí wtwikv ržencowité, w pesién-
ky rozposlawené, na nichž pupenv.

Z. obeené. B. moniliforme Roth. IVtbcr Conf. t. ti.

/. 32. Bory ann. vius. VI. t. 29./. 3. 4. Lyn^b. t. 61.

Diet. se. nat, atl. I. t. 30. Conferva batrachosperma
IVeiss. crypt. f. I. 2. Stélka z píchytku štílowitého, 3
— 4" dlauhá, dole ^/V" tlustá, štídaw a odstále wtew-
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natá , lánkowaná , na pohled uzlaiá uzh iložcnvini

ze samých weiwiek klaubDaiych, wetcnowit prchuslé

rozpostawených a nesaucích strbauly z pupenúw slo-

žené. — ^'a kamení w studených pramenech ze skal

wápenných poátek beraucich po EwTop.

ROZCIILUP, Draparnaldia.

Siélka wten'natá, niowitá nebo stuhowilá huspe-

ninalá, jakol)v klaubnalá : welwí prwnírh páskowan} th,

smítkw kystnaté nahlaucných. Zrna w lániich tu a

onde roztrau.šená. —• We wodé sladké ; zelené a po-
míjiwé.

fí. pétowUd. D. plumosa Ag. D. hypnoides íionj

nnti. mus. 12. /. 3^). /. 1. 'i. Diet. se nat. atl. i. /. 28.

H.ilrachospermum plumosum faiíck. 1. H. /". 1.2. Con-
ferva lubrica Engl. hof, t. 2081. Nejwlewnalj.ší w«*twe-

mi a wétwikami nejsníéstnanéjšími, mnohodlenýn»i, ii-
tikowiiyini, zkrácenými, ostrými, pímými. — Na ka-

mení a di^íwí w bystinách po Ewrop.

HUNICHA. TlIORBA.

Stdlka netcwnalá, niowiiá, neklaubnalá, husle pi-
krytá wétwikami klaubnatými, husté chlupatýuú.

H. nrjwfltwnalfjsi, T. ramosissima Bory ann. muf.

12. /. 18. /. 2. Dici. se. nat. atl. \. t. 2.S. Slélka 2"

dlauhá, kluzká, celistwá, nej»lewnaiejí>í : wetwí niowi*
tých, pf'ehusté porosilÝch smítky chlupowilými, zelena-

wé hndá, za sucha fialowá a rohowitá. — Na zhnilém
díwí ue wodáh stojatých a ekách.

KlUZKUNIT. MBflOGhOlA. SciILCPrBRFADBN.

Stolka nejwtcnrnat^jii, sliznatn, klnubnalú: néiwl
lánkovvaných

, peslenowiié ruzposlawcnýh, na konci

wýlrusnice nesnuci<'h.

K. riidd. iM. multiílda A^. Hivuloria inuliifida /f

.

el Mohr lir ise t. ''\.

f. I. Chor(Íaria muliiiida Lifiu:;b Ff.

dan. t. IGti!). Stélka socliilá, nifowiiá, r\.šawa, na pi<f

dlauháj co brko wrahi tlustá i úžlabít-kn okrauhlená;
smítky rozewené widlowilé. — Na kamení « Moi se-

werndm a wyhiíži jako swazek derwúw usedlých, plo-

vajících.

118*
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NaPCHANEC. SPnAftROPLEA. KUGELFADEN.

Stélka z jednoduchých nití, naplnných kulikami,
jimiž wyhlížejí jakoby krauzkowané.

iV. ccrwený. S. annulina Ag. Confcrva annulina
Roth. cal. 3. t. 7. Stélka zelená, pak naphiuje se' kuli-
kami co cilila erwenými, a tím zerwená. — We wo-
dách tekaucích.

KOŽOXIT. SCYTONEMA. LEDEIlFAniíX.

Stélka z nití kolmo stojících, kluzkých, neklaub-
nalýcb, uschnutím zkehnaucích, zkoslrbatjících a na-
plnných adau zrn, jako snrau perel.

K. hnédy. S. myochroos Ag, Weber Conf. t. V.).

Lyngb. (, 27. 28. Trs " tlustý, I—3"'
široký ; niti w-

tewnalé, z hndozelená žluté, wtwí dwojatnýcb, je-

dnoduchých, jednostranných. — Letního asu wšude
na kamení a díwí w potocích.

POBODANKA. BaXGIA. DlPFELFaDEN.

Stélka niowitá, nelánkowaná, blanowilá, jednodu-
chá a vvlewnatá, neslÍ7ká, obsahující zrna elipsowiiá

nebo kulowatá, jimiž wyhlíži jakoby napí pobodaná.
P. hnfdonachowá. B. fuscopurpurea Lyngb. t. 24.

Conferva atropurpurea Dillcn. t. 92. 103. Stélky jedno-
duché, niowité, rouné, nepetržené, hndé nebo na-
chowé, nestejn napuchowané ; zrna píptatná, w pá-

smech píných rozpostawená. — a skalách w Moi
atlasském, stedozemním, sewerním.

Drkalka. OsciLLAToniA. Shwixgfadex.

Stélka niowitá, trubkowitá, prozrailá, kluzká,

wnit mnohými pásky anebo kraužkv znamenaná. -

Tylo rostliny dlají se we wšech poiewech rosllinnýcb

a popínají stny nádob zelen. Niti sestáwají ze dwau
rur do sebe zastrených, jichžto wnitní obsahuje zr-

na zelená. To ale jest znamenito , že sebau drkají

a že wytrušují zrna, jež jako polewníkowé se hý'-

bajíj takže zdají se býti zwíala dlením se roz-

množující.

D, wochiiLwit. O. Flos aquae Ag. Conferva Flos

aquae Eolh, Sestáwá z nití nejtenších, nejmenších, plí-

stowitých, na zpsob blány wodu popínajícich, spojených,

i



piozrailvcli, rownobiiiych, nepatrné na pi pásaiydí.

— Na wsecli wodácli slojaiych. Sucliá wyhlíií jako plista.

I). iít/f/ní. O. (untinalis //xr. Sestávvá z nití pelcn-
kych, {'i— 3") králkydí, tuhycíi a píuiÝch, nahlaue-
nýcU w lis popciawé zelený, pak plístowý. — Ma ka-

mení a rosllitiáelí we wod. ^edrká sebau.

D. uiú/iowá. O. labyrinlhirorinis y/^% Llva iheriua-

li& lam/tlíi ifurm. patav. t. '1. (Niti nejienší. nahlauené
we skraiaupy peobšírné, ruznotwaré, zelené, liuspeninaie',

pucbýiit a síowité, pak ze/.lutnaucí a zkostrbatjící.

— We wíídlecb popíná wšecky nádrže, Irauby, takže

asto je náleží istili. T^ž wypauští náboru šry ni*-

kolikostewiné, kteréž rozšiují se we skraiaupy pucbý-

ité a naplují zponcnábla cclau nádrž.

D. korowá. O. decorlieans Ltjn^b. Conferva cyanea

Engl. bol. t. 2ó18. Nili nejlenší, modrawé zelené, zki-
wené spleteny jsau w drn zeleny nejliustší. — Na dí-
wi wllikéni a na kúe stroniowé.

/J. zdnl. O. n)uralis Ag, Diet* se. nat. atL I. t. 1(1,

Conferva parielina Vaach. 1. l.S. /. 8. Weber Conf. t. 7.

DilUn. t. 7. Niti sucbé, tlusté, zelené, zprobybané, splo-

tené w busty drn, napí bust úrkowané a sebau ne-

Itvbající. — Popíná co skralaup slewíny wlliké zdi, ob-
xwláilé proli seweru položené, léž w koslelícb cblad-

nyrb, zlucbiyeb, asu jesenníbo a zituníbo. Sušením se

netn&ní.

J). hlenowij. O, liinosa .7a'- O. princcps 1'aueh. f.

15. yi G. Conferva fontinalis Dillen. t. (ii. Niti jednodu-
clié, rownc, wyslrcdiwd, niodraw zelcnd, ze slizi tma-

wozciené néjíeí, na \" dluubé. — Dlá skraiaupy co dlaíi

široké na blenu w píkopecb, rybnícícb a pulocích ne-

náblyrb, jarního a Iclníbo asu.
Niti (erstwí: rostatice za nnc teliaa o 1" |)MI>^w.iÍ{ a w té

doltC prostém koncem liýbijf, iiarawaáwaifne ástky r.kiwMuú, annlto

prnhyliuiíu rowné, nSkJy {ako se pla^frc , íin<l^ sahati ciikaiícti

Cíli (rliajfco, krátké koncem to^Jce , w jin: doli scliaii klálíijfcn ;

wSeliké to pobytiuw&aí neiewi niž&ilné prawi<i«!lnosti ro do Cusii, Ir-

W&d(, am^rti a rychlosti. I)« Ittainville a piul nim I)e Saus.oiirt* po-
zorovali patrná, in drkalky niuliun tiwé mfsto dokonale promnili
a nowi'; /aiijinaiiti, a posNídni widl. Iv. w minut)': iir.i/( '/|o"'> **'*-

ráž fi-rstwost rowná sp poliyli<iwán< ruiky liodinowc na w«'likVc!i

iiodinúrl). NrktrH /pytatrlowé pokládají to po!iyl»ow6nf za samo-
tvolni';, jiní zasu je piíiítají sp(^-«n*'-mii IjIiii .7faw, • nímž rycIiK zrAst

jest apujcii.

D. zemni. í). terreslris lennU. I. \h. /. 1.3. Dillrn.

/. 'JO. Ltjnííh. t. 27. Nili prcdrobné, zelené, lubé, smé-
sioané a rownobžoé w pošw prozrailé, kluzké. — Na
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bezích spojuje písek, též na wlhké zerri podlé poto.
kw, na ulicích, w jae a lét.

Pošwy caulowé co žínS tliistó, asi 24 neprozraCitýcIi nití ob-
sahu jicí, ježto, když sliinco swítí, po písku lezau a jej drnem ten-

kým na nkolik sáliuw illanli^m po|)ínaií, jenž tak kluzek, že sotwa
po neuí jíti. I'oíwa jest wla^^tne stará nit, mladé w sob5 obsahující,

ježto Cerstw rostauce w pošwy se promCíují.

D. zprohi/bfnxi. O. fle.vuosa Aí^. dcc, t. 19. Bory
dici. class. f. 1. a— C. Niti soiwu widitelné, tinawozelené,

kluzké, drkawé, u wriil s trubkau jako šnrau perel.

— We wod stojaté co blána papírowiiá, solwa pro-
zraiiá.

Ten rod nejwíce se poliyhuje, netoliko kiwC se, aaobrž i po-
sauwaje se ; na koucedi rostlin wodoídi dlá husté plsti, z kterýcU

jako motauzy lOcaulowé wzstupiijí a nu hladin se rozdlují w
malé trsy bublinami zawfenými plawající, na nichž prosté niti drkaji.

KiiísT* Hygrocrocis. Wassebflocke.

Nití petenké, prozrailé, šnúrowité , wtewnaté,
spletené we skralaup anebo kupky huspeninaté a oby-
ejn plovvající na kapaninách se kwasících.

K. iivníf. H. cerevisiae Dcsmaz. obs. t. 8. /". I.

Škralaupv žlulaw hndé, swraskalé, na piw zwtra-
lém.

K. ivinný. H. vini Ag. Bubliny blawé nebo kupky
slizké, na wín zkaženém nebo na skulinách sudnich.

K. inkaa.ilonu). H. atramenti ^^^. Gonferva atrainenli

hynsh. f. 07. Hustá spletenina z nití blawých na sta-

rém inkaustu. Zplozuje se z klowatioy do inkauslu pi-
dané ; díwe dlá skralaup po kraji, který pak na dno
padá.

Podadí 7.

NOSTOKOJflTÉ. NOSTOCHI!\\E.

NosTOK. lVostoc, Nostok.

Stélka huspeninatá, u wnitr nesauci wýtrusy (pupe-

ny) rúžencowit zpoádané.
N. obccnij. ÍN. commune Vaiich. t. 16../. 1- Dici. se.

nat. ad. 1. t. 12. Tremella Nostoc Lin. hantr. conf. t.

7./. 12. Fl. dan. I. 8S3. /. 1. Hcdw. Irem. f. 1-3. Stél-

ka rozliná, zakulatlá nebo hranatá, 1— 2" široká, a-
snatoeitá, swží mkká, huspeninatá, hndozelená, za

suchu kožowitá, hnédá nebo eraawá ; niti u vvait
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zprohyb.in»'* a zkraucenií, složené ze zrnek ili wlastno

bublinek kulowatvcli. — !Na zemi w jae až do jesen,

na paslwinich, polích a zahradách, na zdech a skalách,

obzwlášt po dosti teplém, silném, spšné u wclikém

množsiwí se wvskytující, a slunením teplem taktéž ry-

chle wvsyrliajicí.

Jelikož ta podiwná rostíina |)o de$ti nálile se wyskytuje a to-

liko zwolnu na zeiiii zdá se býti pripewnná, doinníwali se, žo pa-

dá ze W7.duchii ; jiní ji mCli za limolii, ježto cistním se liwzd
powstáwá Jindá pokládali ji za poátek huspeninný njakého lišej-

DÍka, až Wallrotli její plody okázal a ji predce k lišejníkiii posta-

vil. Jindá ji potebowali w lékai'stw( u alcliciiifkowé jí pripisowali

náramné moci. iiivona polítá ji k žiwoicliiu.

WoDosLiz. Undina. Wasserschleim.

Stélka huspeninná, u wnitr naplnná w^lrusy rú-

iencowil zpoádanými , pak dula, prázdná nebo ka-

paninaii naplnná a korau kožowitaii opatená.
Jf^. slwowild. U. prnniformis Fries. Nosloc pruni-

forme y^^. Lyn^^b. t. 68. Diet, se. nnt. atl. \. f. 12. Ulva

pruniformis Un. IFei^. ohs. f. "1.
f. 4. Kulowatá 'Z?— I"

tlustá, u wnit dutá a wodnalá, nejhladší, tmaw zelfná

do nahndij. — Na rostlinách w jezerách a rybnících

Ewropy chladnjší a Ameriky sewerné.
W Sibirii )i ímunují woJnim máslem a pikládají ji na nohy

• oCi oteklé.

ff. hrachowild. U. spbaerica Fries. Nosloc sphaerí-

cum yaiich. t. Ifi. /". 2. tllva pisiíormis Hiids. Kulowatá,

zwicí hrachu, hladká, u wnit prázdná. — Na rostlinách

ue wodách sladkjch Ewropy celé.

BaWONOHKA. CilABTOPIIOEA. BoRSTBNTRAOBH.

Kupky sli/.naté. podluhowaté nebo znkulallc, na

konci brwiié a obsahující niti klaubnaté, rozbíliající se,

wélewnaté, w nichž kuliky barwené.
li. šlfrháhnvilá. C endivincfolia A(í. Vtutrh. t. \'.\.

f. 1. 2. L]in<j:h. (. 8.S. Poáálk. ob. 'l^\.wijk. I Gól. Trcmel-
la Hedw. Irem. t. 4—7. Stélka chásluwiiá. 1—2" dlau-

bá ,
\"' tlustá, plochá, dinnitoscná, pkn zelenu a

kluzká, 8 nitmi nejwtewnaljsími , odstálými, stejné

wysokými. '— Dost obyejná na diwí a kamení w po*

locích a rybnících letního asu.
B. ozdohnn. (]. elcjjans Ltpv^b, Diet. sr. vaf. atl. 1.

/. 27. Hivularia clegaos liolh. Uairacbospcrmum intrica-

luni yauch. Stélka kuluvraiá, zelená, lesklá w'yp:iušlí ní-
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ri fiochaté, n;i konci ztenené, stejn wysoké: lánkAw
dwakrát delších nežli širších. — Na rosthnách w je-

icrúcli a tnéch.

VVyTÁnLlKA. RlVULARIA. RiVULARIE.

Slélka kpkowitá, zakulallá, huspeninná, s nitmi

jednoduchými, rownýnii, rozbíhajícími se, w nichž hmo-
ta barwená dlá skwrny, nikoli zrna.

)V. vcrná. H. a tra Rolh. Engl. bot. 1. 179. Linckia

alra Lyngb. t. 57. Tremella haemisphaerica Lín. Jf''^i:igl>

obs. t. 2. f, 3. Slélka polokulowatá, celistná, nejiwrdší,

zelenawt* erná, huspeninná, s nitmi rozbíhajícínii se

a na konci trásnalými. — Welmi hojná po celý rok w
jezerúch slaných a moi, na kameni a býlí na "zpsob
semena konopného pewn sedící.

W. rohatá. 11. angulosa Roth. R, calcarea Engl.

bot. t. 1799. Linckia natans Lyngb. í. 07. Gaillardatella

natans Bory in Diet. se nat. 1. t. 123» Tremella natans

Hcdio. ihcor. 3. /. 3l). f. 7— 10. INiti nalilauené w kup-
ku co hrách anebo lískowec welikau, zakulatelau, hr-

batau, rohatau, w)stedivvé, nejjednodušší wyniklé ze

zpodiny kulowaté. kopinaloárkowitt>, kraužkowané, kí«
dlalé, šltinowit ukonené. — Hojnu mezi okehkem
w le't a jeseni.

Jalenilka. Palmella. Palmelle.

Slélka zakulatMá nebo plochorozšíená, huspenin-
ná , naplnná zrnky oddlenými, kulovatými nebo
elipsowitými.

J. zdní. P. cruenta Ag. Powle'ká skralaupem
stojným, strupowitým, jako krew sražená wyiiližejícíni

wlhká místa na zemi a zdech.

RUDOKRETKA. HaEMaTOCOCCUS. BlUTKORN.

Kuliky nahromadné , erwené nebo mchýky
takowými též kulikami naplnné.

/?. sn//iow(L U. niva lis Ag. Uredo nivalis /?• Brown
et Bauer in Jonrn. of Scienc. li. Lepraria kermesina
JFrangel. Corda in Sfurm 2. /! 18. t. 1. Sestáwá 7. kuli-

ek pedrobných, mnoho zrnek w sob obsahujících.
Tato rostlina Cerweaí snili wný na liorá-h nejwyšsicli a

kraj/iiácli pr/toí!nowých široko daleko. Mají za to, že kuliCky se

zplozují na skalách, s nicliž pak woJau na sníU picházejí.
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Podadí 8.

ROZSIÍFKOJFITÉ. DIATOMEAE.

DwojcATKA. Desmidilm, Bandalgb.

Mchyky dvvojalné, niCowit zpoádané a w trub-

ce slizké obsažené.

D. ubfcnd. D. Swartzii Ag. Lyngb. (. fil. Conferva
desiliens Eni.4. bot. t. 2i64. Niti jednoduclié, ploché,

Z(•ikowanc^ po krajích bcbarewné, u prosted zelené :

lánkw dwakrát širších nežli delších. — Malé swazky
nití na žabincích. Tlaili se nožeai> hned se rozskoí
na lánky, ježto ztíhranatjí.

Slizoxit. Gloionema. Schleimpadev.

Mchyky clipsowilé nebo lunkowiié, plné zrn,

niowil zpoádané a w trubce slizké zawené.
•S"- podiwnd. G. paradoxm A^. Litblcin in hol. 7.cit,

1830. 1. t. 1. /. II. Kiitz. /. 102. 'Niti zelené, pak žlu-

tawé, pedlauhé, zkiwené w kauli, sliznaté; w každé
niti leží hned jedna, hned dwé ady mchykw. —
We wod sladké. Pro slizkost lipn na papír.

JbŽULKA. EcniNELLA. Ecni.VELLB.

Niti húlkowité, wálcowité, zrny naplnné, utkwélá
w klípce slizowé.

./. pramntilá. V., ricciacíormis Ag, KUlz. 1. G. f.
101. Dlá kuliky slizké, 1

—

V dlouhé, se zeleB)mi
tílky nahoe širšími a zejkowanymi a prozraný pásek
majít^dni, z jednoho stedu jako paprsky wy<'házcjícími,

nkdy se oddlujícími a jako poícwníci pl(nvajír/ml.

Celá ki'i|)ka wyhlíži jako žabí polér, ncpromfiuujc so

ale po mnohých týdnech.

llW.ZDULKA. MiCRAHTERlAS. ZbLLRN.STBRN.

Drobky zakulatelé nebo podlouhlé, hwzdowiie do*
hromady spojené. Hozmnožujc se dlením.

A', podhnfi. y\. paradoxa Ag, Mrtfru in Act, Iropoltl.

li. '2. 1. \'i. /: 31. 38. Délá hwzdy zo dwau drobku,
dúwajících lyry paprsky. Wc \Tod sladké.
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RozMRWKA. Fragillaria. Brucufadkn.

Niti jednoduché, klaubnalé, ploché, welmi /lomi-

telné, dokonale se rozdlující na lánky pílyrúhlé, u
prosted erwenawau skwrnau znamenané.

R. hcbenalá. F. peclinata Lyngb. 1. 63. Dialoma
peclinale Ag. Fl. dan. I, ló98. /*. I. Nilsch. infus. t. tí.

f. 7. Conferva pectinalis Weber Coi\f. t. 24. Stužky ilu-

tawé, lánkw tikráte širších nežli delších, u prosted
proswítawých , tu a onde oddlených. — Na rostli-

nách w potocích.

RoZSnVKA. DlATOMA. SciTNITTALGE

Hliky tyrboné, díwe jako lístky na sob le-

žící, pak se oddlující a na rozích slrídaw spojené
zsláwajíci. Podobají se tasemcm, obzwlášl když se

zaínají na lánky tyrúhlé rozdlowati.
R. tenká. D. tenue Ag. D. fenestralum Lyngb. í.

6i* Killz. t. 5. /. 60— 6í. Vibrio paxillifer MUll. infus. t.

7. y. 3— 7. Niti jednoduché, ploché, hndé, ze lánkw
3—6krát delších nežli širších, hned docela spoje-

n>ch, hned stídaw toliko robami a tudy klikatých.

—

Wšude we sladké wod na žabincích.

R. obecná. D. loccosuui Ag. Kutz. t. h. f. 66. Con-
ferva floccosa Rolh, JVeber Conf. f. 28. (Niti jednoduché,
ploché, prozraitohnde , ze lánkw nkdy delších

nežli širších, napí árkowaných, pak stídaw roba-
mi spojených. — VVe wodách stojatých, potocích na ža-

bincích co drny maliké, sotwa patrné, žlutawé.

Praporuška. Achnanthes. Fahnenálgb.

Drobty úzké, ploché, w lupen tyrúhlý spojené,

a na stopku pipewnné jako praporec.
P. králkoslopkatá. A. brevipes Aíí. Echinella stípi-

tata Lyngb. t. 70. Carda in Stárni 2. /. 18. Poátk. ob.

26. wijk. 1669. Mrwky prohnuté, o 2 tekách na krátké

stopce. —• We wod slané a sladké.

Neiitulka. Gomphonema. Fadexkeil.

Drobty klínowité, eliptiné nebo lunkowité , na
stopce jednoduché nebo socháte.

iV» dwojatné. G. geminatiim Ag. Lyngb. t. 70. Gre-

ville scat. 5. t. Vi'i. f, 2. Vorticella pyraria Máli. m/us.



1881

/. 46. /. 1 — 4? Sestáwá z nirwek dwojatných, klínowi-

i}cli, se stužkami na stopkách wtewnalých a w drn na-

hlauených. — W ekách.

WJÉRICIIA. EXILARU. FÁCHELFRUSTEL.

Pruiinkv ploclíé, proáté a dlauhé, wjíowit podlé

sebe nahromadné.
IV. irá. K. crystallina Grcvillc. Licmophora crystalli-

na Ap. Erhinella íasciculata Lyngb, t. 70. Kiitz. t. 3. />
\\. Sestáwá z prutinek hndých anebo strakatých, úz-

kých, wpjíowil wedle sebe rozpostawených, na žabin-

cich WC wod sladké a slané.

ROZCHODITKA. MeRIDION. StRAHLFBUSTEL.

Prutinky klínowité, ploché, pramenowit w kotau-

cek spojené a obyejné slizí oblité.

R. okrnuhlá. M. circulare ylir. Lfiblcin in bot. Zeit

1830. l. 1./. I. KiLz. t. a. y. 31. Skládá dokonale ko-

tauky a zwétšuje se, an mezi jednolliwými mrwkami
délaji se brázdy. — Na žabincírh w potocícli.

Mrwatuhka. Frustulia. Frustulib.

Drobty anebo prutinky dtyrboné, na obojím kon-

ci ztenené, na dél arau znamenané, dle nii se roz-

délují.

M. ostrá, F. acuta Aí;. Navicula acuta Li/n^'b. f. 69.

Corda in Stiinn *2. /. 18. Sestáwá z prutinek wirclenowi-

lých ili lunkowiiých, u prosted tmawým páskem zna-

menaných, w >li/.i bcztvvaré, ipinawé iluté, huspcnino-

waté 7,aol)alcn>ch. — Na wymclých žabincích na zpú-

gob kuliek sliznatych, co oech welikých, drobnými

zrny naplnných; za sucha slrupowitá.

M. rsoivild. F. 8Í(;moidea A^. yi/zsck ínfiis, t. 6.

/. 4—6. AV//Z. /. 2. /. 33. Skládá se z prutinek dost

welikých, hndých, zprohybaných, na jednom konci a«

strýcli. na druhém tupých, u prosted prozraitau skwr-

nau opatených. — Obyejná we wodách sladkých a

pauhéiDu oku již patrná.

M. ilulozcUná. F. olivacca Lyni;l)» t. 10. f, 1—3»

Poátk, ob. 2tí. wijk. 1676. Lunulina olivacca fíonj in

Diet. se. nnt. atl. \. t. I. /. 3. b. Mrwky msíité, u pro*

•ted 8 jcdnau nebo dwéma žlutýma skwrnamo, nahro-

madné w huspcuio wálcowiléj žlulo^elcaé. — ObttC*
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ná nn kameni w potocícli, též rostliny wudní powléká
skralaupem na prst tlustým a na pí lauhým.

Wretenowka, Clostericm. Spindelfrustbl.

Prutinky wetenowité, zelené, obyejn zkriwené,

naplnné zrny swllým páskem petrženými. — Naléza-

jí se mezi žabinci a nkteré se pohybují.

Tf^. mSsuita. G. lunula Kiitz. t> 1. /. 80. Na obojím
konci tupá a páskami tmawými opatená. — Obyejn
w polewech a wodách stojatých. Nepohybuje se.

If^. je.hlowUá. C- acus K'itz. t, 7. /. 81. Na obojím
konci prodlužuje se w dlauhý ocas a má u prosted
jasný pásek. — W rybnících mezi žabinci. Pohybuje
sebau pímo, nikoli w ale w arách kivvolakých.

Pokolení; praponiska, nelitiilka, wjeficha, rozchoditka, ob-
zwlúšt ale inrwatuška a wreteauska pibližují se wíce kts zwíatiiin a
jmenowit polewaíkiiui, ku klerýu) je mnozí zaaiiienití pírodozpyta-
telé skuten stawí.

ád -255.

HAUBY. HViMENOMYCETES.

Podhaubí wláknaté, ídko blanowité nebo dužnalé,
(hlízowité), asto koenowité. Plodnice obyejn nejwl-
ší díl rostliny skládajíc rozliná (klobaukowitá, kotauo-
wítá, íšowilá, kejowitá, kríkonitá a d.) sedawá nebo
nožkatá (tenitá, hlaubenatá), wždycky wrstwau powr-
chní vvýtrusonosnau ili rauškem powleená, w nmžto
wecka, w nichž anebo na nichž se nacházejí wýtru-

sy obyejn urit, nkdy toliko wytrusy nahé, bez
wecka.

Podhaiibi' obyejn poiníjiwé, ídko stálé ili mnoholeté a n-
kolikrát plodonosné. Ploduice Imspeninatá, diižnatá, lianbowitá, kor-

kowitá, anobrž i dewnatá, w jirwních pípadcích ponnjiwá, w posle

'

nídí trwalú, barew perozinanitých, perídko zelených. Zmládí plo

ed-

nice docela zastená dwina blanawia. jichžto wn.sná, plachetka (>ol-

va)j pukající nalioe, pro(iauštejfc hanbu a zstawující dole zbytky;

druhá wnitní, záwoj (veluiu), býwá srostlá s celýni hoením powr-
chem plodnice a triiá se kolem tenS, a slowe oponka (cortina), zíi-

Btanauli zbytky na kraji klobaukowéiii, nebo prsten, obojek (annulus),

jestli ty zbytky jsau na teni ili hlaubku. U nkterých bu plachet-

ka chybuje, bu srostlá jest se záwojem, naež poslední se pijímá

;

ngkdy ob ty blány chybují. Wýtrusy po 4, ídko po 2—6 nebo 1
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oa feclialce keek pnwrclinfch, obyííejiiS noikaté, anebo po 4, 6,

8 w íCchto weckárli obsažené.

N>d{ zD'JÍí asi 3(MK) rodvT) « <>6 nebo 78 pokolení rozposta-
wenjcli. Po celém swtt jsau rozs/eny, leda kde uiráz wetný
zrostu pekáží. Bují oa zemi a pod ní, n:t rostlinách žiwých, &a-
stji na zl)ynul)cli, traucliniwiíc-fcti, též i na ástkácti žiwoišných.
Stanoviišt jejicli preruziiianité, nt-jobytejnjsi ale lesy wlliké, stin-

né, kdežto na mnoze mují ástky rostlinné a wláhu k swénui zdaru
nfwyliniiteln potrebnau, protož widíine je plodonosnc w dobácii

wliikjik a ol>zwlá?tS w jeseni u nejwtSí liojnoiti. Nedosalmjí zna-
iiienitú welikoRti, nejwš nkolika slewírfiw dospfwajf w Sír a wýš-
Ústnijnostf swau rozeznáw.ijí se ode wSerli rostlin sklíjxM" natýrii

nadtiwedi-u)cli ; málokteré jmcním podobají se lisejníktim a nostoko-
w't5m z fasowitÝcIi. Též slaurnstwím cliemickún liší se. Hlawní
jejicii ástka , totiž sk!ípko^%ina , docela lií se od sklípkowi-
ny jinýcli rostlin, a tndyž slowe haulotviniiu (Funfin); též drnli5'

prwek jejich podobá se jichowin welmi ; dále w nich jest tuk wor-
Hrio^in podobny, olej, cukr lMibn5 a bílkowina ; k tPm picházejí
jeítn pryskyice, rozdílné kyseliny a soli a d. Mnohé jich jsau
prwkem mámiwoo8tr5m jedovaté, mnohé ale neškodné, jedomé, takže
w nkterý eli krajinách jsan welmi dležitau potrawau, obzwlášt
cliud.HÍho lidu, a nkteré náležejí k lahdkám. Jelikož jedowaté a
neškodné sob tuk tuze se podobají, náleží je welmi pozorn a pro-
•/ícteln jísti, ehož tím wíce poteba, jelikož není wseubecnélut
rozdílu mezi hubami jedowatými a jedom5mi, protože i hauby, zniládí
jedomé, dospním nab^wají Skodliw^ch úinkiiw. Wíibec i nejlepší
Jiauby tžké b^wají ku ztráwení. Málokteré nyní w lékastwí se po-
tebují. Z nkter5ch dSlá ae trand, hubknu nazwaoý.

Rozdlují se na osmero podadí :

1) KÍ.OILÍl'K.iT/'^. Plodnicc rozsicnii, kotaiiowi-
lá nebo klobaukowitá, asto hlaubkcm ili Icnm po-
depená. Hauško zpodní powreh piodnicc zaiijímajicí,

riznotwaré, (lupenowiié, žílowité, irubkowité, ostauuiic,

a d.), pohdku rowné, poniak (bladký nebo bradawina'
1^) dlající.

2) KUliÁTKOJnrÉ. Plodnicc na dél wy tažená,
kcjowilá nebo wúleowiiá, jednudurbá nebo wtewnalá.
lUiiško délá powlak bladký po cclin powrchu. W'}'-

Irusy wn na werkách, ídko w nicb.

3) SMíáOtnii:. Plodnice klobaukowitá nebo Ida-
woTvitá, koiauowilá, baiikowitá nebo íáov.itá, na Irni
nebo sedawá. hauško pokrýwá powlakcm bladkýni
anebo swra!>kalým boení powrcli. Wytrusy wc ucckárb.

4) liOSOLMUHOUHH. Plodnicc rnznolwará, bu-
speninatá, w.šudf, potdku loliko na líci, rauvkem powlc*
cná. Wýirusy obyfejné na weckácb.
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Podadí 1.

KLOBALKATE. PILEATI.

eleJ 1.

Bedlowilp. Agaricinei. Rauško asnatolupcnat^.

Katmanka. Amanita. Eyerpilz,

Plodnice klobaukowitá, dužnatá, wezpod s rauš-

kem dlalajícím lupeny ode stedu wyslediw se rozbí-

hající a složené z wrstew dwau powrchních, wecka
wýtrusonosná , na dél rozpoložená, obsahujících a z

wrstwy prostední klkaté nebo bublinatosklípkowand.

Plachetka a záwoj oddlené.
K. císaská. A. caesarea Pas, Kromhh. t. 8. Pocátk.

ob. 28. ivýk. 17i5. Agaricus caesareus Schájf. B. auran>

tius Bull, t. 120. Císaka, peárka. Klobauk díwe po-
lokulowatý, pak rozšíený, naddutý, kraje straužkowa-

ného, pomaranowý nebo tmawé ryzí, do erwena, i^id-

ko mowa nebo béla, 2'/2— 10" široký ; asy lupenowi-

lé, peširoké (tebas l"), žluté; ten ili hlaubek sted-

ní, 3— 14" wysoký, */«— 1" tlustý, dole hlízowité ztlustlý,

hlinožlutý, plný, u wnit bílý a nahoe obyejné žluta-

wý, nad prostedkem opatený prstenem wisutým, tak-

též barweným, dole obklíený plachetkau bilau, obšír-

nau. — W lesech obzwlásté dubowých a kaštanových

EwropY jižné, wšak i w Cechách dost obyejná.
Ta liaul)a krásná a za Cerstwa seííkein slabS wonící má se

za nejlepší a nejchutnjší wšech jedomjcli, a již staí Kímané si ji

libowali welini a boletus, vnlvn, elvelln nazýwali. Rozeznáwá se od

imi<liomorky Cerweué a šetliwé žhitostí ras raiiskowjch a lilízowito-

8tí blaubku^ od biezowky také žluté rauškein žlutám a trenein hut-

ným, dole hlízowitým.

K. miichomorka. A. muscaria Pcrs. Kromhh. 1. 9.

Agaricus muscarius hin Schaff. t. 27. 28. A. pseudoau-

rantiacus Bull. t. 122. Muchomrka, muchomorka, mu-
chomor, muchotrawka, muchomrka erwená. Ozdobná
to hauba, od daleka swau pknau barwau patrná. Klo-

bauk dosplý rozšíený, naddutý ano i plochý, pak ná-

lewkowitý, 3 — 8" široký, po kraji straužkowany, asto

hladký, obvejn stkwéle erwený, též miniowý, poma-

ranowý, až i belawý a tmawé hnédý, obrostlý brada-

wicemi bílými, pak scházejícín)i ; asy ranškowé ísle

bílé, husté, nestejn dlauhé, Hmocné. 3— " široké, nej-

delší, do wnit se zužující a na ten pirostlé, kratší na
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wnitním konci ualé, wšecky po kraji dolenim zcjko-

wané -,
ireii 3—8" wysoký, */«—•' llusty, bílý, wálcowi-

ly, pak zdaupnatéjíuí až k dolejšku lilizuwitéiDu, nad
obojkem podbnutým, rozlrbanym, bílým obyejn pe-
útle brázdowaný, pod nín) bladký, aslo klkalý, anobrž

i bupioalý, až ku blize, ježto, dopola w zemi zapuštná,
ztuha srostlá s placbetkau, jejíž toliko hoení polowi-
ka prostá, na weliké šupiny roztrhaná. — Obyejný w
lesech, obzwlášlé w bezinách u borech asu letního a

jesenního.

erstwá inuclioinfirka nemá ani zápachu ani clititi a nicniúaS

jest wsecU hub iiejjedowaljsí. Neliezpt-cná jest obzwláslu jiro po-
dobnost k císare, od níž ate se lisí hloslf, braduwiceiiii klobauko-

wfini, místo nícliž rísaka má Supiny weliké, tlusté, ploskopiléliajf-

rí, bílé nebo žluté ; dále žUitostí ras raulSk<)W)ch a trvi\lí a

olizwlústrf plarhetkau, ježto u císarky obšírná, weliká, wsudc prostá,

po stranúcii nepirostla. Fokud uiucliouiíirka jesle w plar|)etre za-

wrena, jest na Cecbalce zatlarenú a na powrchii neruwnú ; císaiku

ale w té dobu jest wcjcowitá a liladká a proíznutá má již asy
žluté. Jed jpst prý prwek prudký, lakmus Cerwenící, wodau u lihem
rozpustiteln^ a slowe mitchonioikowinn (amanitinum).

Hauba moí lowka a zwiata, nejménS škodí býložrawcnm :

1— 2 hodiny po |)ožení psobí oškliwost, staltow:'iní hrdla, úzkost,

dušení, horaucí žízeí, straSné hryzení, dáwení, prjem, studeny pot,

mdloby, tesení, nadýmání žiwota, zmodrání nosu. pysk a tiprnw,

blauznní, keCe, ano po l'i— 4s hodinácli smrt. We mrtwolácli pak
jaau žaludek u strewa plynem roxšíená, památky zánStu a mrti, w3e-

cky žíly peplnné krwí ernau, hustau.

Ji-d uiuchomorkowý náleží k jedm prudkým inámiwým, Prwní
pomoc proti otráwení (íin záleží w rychlém wydáwení, kdyby tau

restuu hauba nebyla jeilítC wywržena. Jelikož mámiwostí jedu cit>

liwost ž.iliidka jest utlumena, poteba welikého d;i«ku daMÍdel. Win-
n) kámen dáwiwý dáwá se po 8 gránecii we sklenici wody ; kdy-
by ten ))rwní dawek nepsobil, náleží po ''4 hodinu takow^

-

též poskytnauti. nezpenCjSÍ jest nickaminek bílý líW skalice bí-

lá, ježto po O— l(J gránecíi najedn:iu se po<láwá. Kdyby tPch lékw
po hotow nebylo, staí lehtání hrdla pt-rem nebo prstem, anebo
pití mnoho wlažné wody. Když h.iuba wywržena, pestanau i ne-
bezpené pípadky. |'ro jistotu wlJÍ poskytují se kli.ttéry nebo léky
na stolici ženancí, jako sl glauberská, hoká, winný kámen, ol»-i

skof-cowý. Proti wení krwe do mozku a mámení slauží puu.^icní

krwe, ntiiiiené olikladky na lilawu a páte, obkladky a kaitpele polo>
winí z ociu Nyní tepruwa možná pejíti k wínu, hofmanským knp>
kám, tešti sirkowé a octowé, ^pawku, erné káw? s octem rili Sfá-

wau citronowau nebo bez nii-li. Kdyby znamení zapálení | bicha •«
jewilo, jako silné hryzení, náleží podáwati nápoje slizké, u p. Twa>
eninu ze Inínt^, hybisku, teplé mléko, obkludky obrnSkCující mokré
I teplé, klistéry slizké, též i žilau pustiti.

Murhomorka ale také w lékaitwí ae potebnje proti wo(lna«
telnosti, padaurnici, zžidnutf a ).

Na ku.<<y rozkrájená h we mléce moená slauií k moení much
domácírh

; též na kaSi rozeteoá na lžka rozmazaná zahání stínky.

Mmhoiuorka kaott^atcká zdá ae od oalÍDské býti rozd(ln4,
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protože klobauk na ícrhalce jest wyw^Sen a íi5y ranSkowé jsan

žluté. Též autinky se liší od nasinské, podobajícími se spí.5« opi-

jowjiii nežli nilíkowým. KamcatCané, Korakowé, Osfákowé, Saino-

jedowé a j. dlají ze šfáwy její a wrliy úzkolisté nápoj, jenž inírn

l)ožit obweseluje, u-wCtíí míe ale piisoiií wšeohecné teseni, po pl
liodinu blábolení iined weselé, lined smutné. Ti liaiiby suché pro

sebe nebo s rybikami (|)ors) rozmlnními, anebo zpaeoina z niiU

dlá weselost, pak blábolení, cliut k tanci, biiu, práni se, padání,

plá, pak i spaní, z nliož se probuzují zemdlení a newdancí, co se

s nimi dalo. Wtší ninožstwf moí.

K. hezoivka. A. spadicea Pers, Kromhh. t. 10. />
6— 9. Agaricus vaginatus Bull. 1. ól2. /. i\'. A. plum-
beus Schd[f\ t. 85. 86. t, 24 i. •245. Bezowka. Wyška
welmi nestejná, nikdá ale jako císaky ili peárky,
obyejn Scaulowá, též i 4— tícaulowá ; klobauk piM'-

zwonkowitý, u prosted naddutý, po kraji straužkowa-

ný, krucliý, hndý , bled žlutý nebo poniaranowý

;

rauško blostné; hlaubek šupinatý, nahndlý , dutý,

wzhúru tenející; plachetka pošwowitá, obyejn na 3

laloky se trhající. — VV rozdílných lesech Ewropy, w
erwnu až pozd do íjna.

Náleží mezi hanby podezelé, jichžto slnší se warowati. Za-
páím nemá, cliuti ale nepíjemné, pak nahoklé.

K, cerwcnaxvá. A. rubescens Pas. Krombh. t. 10. f.
1— 5. Agaricus myodes Bolt, t. 189. Schaff. l. 261. Rlu-

chomrka šediwá. Klobauk díwe jest kulowatý, pak
zakulatle naddutý, konen plochý, anobrž i nadmuiý,
po kraji hladký aniž straužkowaný , dosplý na po-

wrchu ervvenawý, lesklý, wšude bradawicemi drobný-
mi, okrauhlými, rohatými posetý, býwá ale také špina-

w nahndlý; rauško a prsten blawé ; ten bélawý nebo
plowý, celistwý, dole hlízowiiý, 2—4" wjsoký. — Oby-
ejná a ojedinlá w lesech listnatých, wlhkých, též na

úhoích od erwna až do íjna.
Též náleží k hubám podezeljm, akoli we Francii, Lom-

bardii a Rusku ji jedí bez uskození.

K. hlíznaíd. A. Phalloides A. bulbosus Scliajf. (,

241. A. citrinus Scha/f. t. 20. A. phalloides F/7x. Aro/«/yy^.

e. 28. /. 1—10. Poáf/c. ob. 27. icý/c. 1707. Zemanka je-

dowalá. Klobauk po kraji hladký, neprawideln šupina-

tý, 2" široký a širší, rzno()arwý t. bílý, žlutý, jasnji

nebo tniawji zelený, hndý ; lupeny rauškowé prosté,

obak okrauhlené, bichaté, široké, 3— 4 mocné, pismst-
nané, píncjcelejší, bílé; ten od hora až ku hlíze du-

tý, plachetkau srosllau hlízowitý, Scaulowý. — W dau-

brawách wlhkých w lét a jeseni.

Welmi nebezpená, smrtí i skrownau trocliau lid a zwía-

I
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ta a psobí po 1*2 liodinfirli oškliwost, zkost, in-llolm, iláwpnf, prfi-

jeiii, ospulost a konen smrt. OlizwlástC zniláilí poiloliá se císaíce,

liSi se ale krom nuduWKdenýcIi znuktiw ješl sin radlu wostí a hez-

diiitnostf.

K. iiibard. A paniherina Krombh. t. 29. / 10—13.
Agaricus panlherinus Dccand. A. inarulalus Sc/ia/f, f. HO.

Muchomrka šediwii. Klobank dííwo kulowal}, pak pod-
duty, hndý nebo žlulawý, okoralý, snadn ullinauoí,

po kraji slraužkowaný, posetý bradawiceini stejnými,

písauslednimi, l)élawýini, diíwe niaunalvmi, l)lanatý-

mi ; rasy rauškow 2— iJniocné, široké, nejcelejší, pro-

šlé, nábichaté, blawé ; Ieh píihomolovviiý, oblý, lysý,

bílý, u prosted obojkatý, pod prostedkem šupinatý,

dole pihlízowilý, celisUvý ; obojek prchawý
; plathctka

poswowitá, ol)raubená, kožowitá, bílá. — W lesech su-
chých, písitých.

Tlauba siaJjp smrdí a skoro mírn a nenepPíjemn <liii(ii;i ;

niniiént^ zliaiilinf! pnsol>í jako iiuichomurka jí podol)ná. W Lomliardii

celá rodina po ní iimla, inori-ata, lioliil). kiiknrka, zwonck a rfžek

dostali po ní tt-eseoí, záwraí, ouiámeoi a d., pu ase wšak zase o-

kísli.

Bbola. Agaricus. Blátterschwamm.

Podobá se pedešlým (kntmankám), liší se ale, že

nemá plachelky, nébrž toliko záwoj, jehož ostatky pak
wzroslnutím Ijanby zbýwají na teni co obojek ili pr«

sten, nebo na kraji klaubkowéni co oponka.

. I. Blowýirusné. Leucospori. Rasy rauškowé ncpro*
mnné. Wýtrusy bílé.

B. prsmvifd. A. mastoideus Frirs- Kromhh. (. 1\. /,

1*. 18. Amastocephalus /íuíf. (, 10. A. Prašiwka brada*
vvinalá. Klobauk nahndle bílý, polokulowalý, u pro-
sted jakoby sesec wypauštjicí, drobn bradaninalýf
1*2" široký; asy rauškowé bílé, 3— ikrát širší nežli

tlauška jesl klobaukowá. dwojmocné, Irnkc ; \\v\\ 3—4"
wvsoký, štíhlý, tenký, píwáleowitý, blauý, hnd <lrobné

tekowaný, nrjdoleji hlízowit napuchlý ; obojek ihislýf

7,e 2 blan slotený, stalý, rozšíený. — VV hájích w Itálii

a Cechách.
B. odená. A. excorialus Schii/f. 1. 18. 19. Kromhh.

t. 1. f. 9 — 10. Podobá se wclmi pedešlé, wždycky alo

menší, tei nižší ; klobauk není lak siln sescatý, nu
powrrliu bled hndý a netoliko poMrchní kú/.e nnobrž
i pod ni položená se laupá po kraji až do prosted t

tic nad obojkem dwojnásobným bradauinaiý, (u pe-
lil)
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deSlcho hladký), pod ním liladK;f, bílý, dolo w hlízu

bledé hndau napuchlý. — Na polích a rolích raueji

se okazuje.
Ta a predella jsau chutné a jedí se.

B. hdwnatá. A. clypeolarius Bull. 1. 40S. 506. /. 2.

Krombh. 1. 25. /. 26— 30. Podobá se b. zlepilé, menši
ale jest. Klobauk polokulouotý, tenký, ilutawý, zpruž-

ný, 2" široký, jehož pokožka laupá se šupinami pío-
krauhlými, hndnaucími ; asy rauškoné piblížené, mno-
honiocnó, w zadu zaokrauhleníí, široké, blawc ; It- ten-

ký, útlý, bledý, dutý, klkatošupinatý nebo hladký; obo-

jek dokonalý. — W lesech listnatých, stinných, w za-

hradá(;li, paištích.
Ani chuti ani /'ipachu nemá ; klobauk nemá duininy, nicinéne

kehký a jedomý ; ten wláknatv, warenún mCknaucí.

B. kruchoircnitd. A. ermineus Fries, Krombh. t» 25.

f. 3 i. 35. Klobauk naddutý, 2—2V2" široký, hladký,

bílý, lesklý, s hrbem zakulaceným a nahnédlým, po
kraji hedwábitý, 3'"—

'/s" tlustý, útlý, mkký, snadné
vvysýchající ; asy 2mocné, nchusté, iitlé, bílé, nejcelejší,

w zadu zaokrauhlené ; ten 2

—

2^iz' wysoký, 3— T" tlustý,

bílý, dole hladký, nahoíe s obojkem roztrhaným, útlým,

bílým, welmi prchawým. — W hájích, na úhoích a

lukách.
Nemá zápachu, a akoli chuti etkwowité pece jest jedomá.

B. šupinatá. A. ramentaceus Bull. t. 595. f. 2.

Krombh. t. 25. /. 21— 25. Klobauk hrbatý, naržowelý,
piewnatošupinatý, se šupinami a hrbem hndnaucími ; rasy

rauškowe prosté, široké, píokrauhlené, bílé; ten ce-

listwý, wálcowitý, pístejný nad obojkem odstálým hlad-

ký, nahý, bílý, pod ním ale šupinatý, piewnatý, jako

klobauk barwený. — W kowištích a lesech.

Neškodliwá jest.

B. holcmd. A. robustus Alb. ct Schwcíu. Krombh. t.

25. yi 15— 20. Dužnatá, pewná ; klobauk poduško«itý,

široce hrbatý, pewný, dužnatý, dvíwe bledé erwený,
pak cihlowý nebo hnédý, lesklý, peúde wláknatý, po

kraji podwinutý, tepenitý, bledý ; asy rauškowe duž-

naté, odlehlé, prosté, zpedu zúžené, ostré, w zadu za-

okrauhlené, bílé; reu dužnatý, krátký, tlustý, dolozten- ;

ený, wzhru tluslnaucj, nad obojkem nedokonalým, ?

uláknatým blawý nebo bledý, pod ním jako klobauk i

barwený. — VV borech ídkých, písených, blízko pši-J
nek od srpna až do podzimku,

Ohlíbeoá pastwa plžúw ; též jisíi se mže.
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B. wdclatvka. A. melleus Vahl in. FL Jun. t. 1013.
Krombh. t. 1. /. 13. t. 43. /. 2—6. A. obsucrus Schalf.
t. 7í. A. annularís Bull. t. 377. 5i0. f. 3. A. con^rci^a-
lus Bolf. t. 140. 141. I3fi. Wáclawka. wáclawky. Trsna-
lá ; klohniik nadduiý, dužnalý, žlutý, medi)\vý nebo spi*

naw hndý, ídko pIetowohní'dý, bledý, nepatrné zhr-
bolowaljící, laupajírí se šupinkami sm^vslnanými, chlupa-
tými, wzstaupjwými, ernawýmir po kraji podwinuiý, su-
chý nebo wlhký; rasy rauškowé mnohomocné, bilé,

bledé, pak rezaw neb hnd skwrnalé, priroslld dol
sbihaivé, odstálé krátké', w zadu okrauhlcné ; iVen dlauhv,
pííwálcowity nebo dole ztlustlý, zprohybanv, cclistwý,

wláknalošupinatý, díwe bledé pleowý, pak zsínalý ne-
bo z popelaiva hndozelený ; obojek wisírí, obšírný,
odstáwajíoí, árkowaný. — Na paezích a koenech Irau-

chnjících w lesech listnalýcli.

Cluili slaJkoDÚwiaoé, zápachu zasladlúbo dáwá pokrm iliulný,

sytý.

fí. bílokoslná, A. eburneus Bull. t. JI 8. ó5l. /. 2.

Krombh, 1. 1. /. 14. 15. Schajf. /. 39. A. virgineus llalsch

cLt. 12. Celá blostná; klobauk 2—3" Široký, hladký;
asy rauškowé široké, odleldé: Icíi blošupinaiý, pak
zdaupnatjící. — W lesech obyejný w srpnu až do li-

stopadu.

MtVžc se jfsti.

B. holubinka. A. Russula Schiiff. t. .í8. Trati, esu
t. 0. A. roscus Stlin/f. I. 75. Holubinka. Klobauk pi-
spleštilýf 3" široký, riižowý, lepký, zrnaiý ; asy bilé,

prosté í Icii cclislwý, rúzowý, na konci šupinkowaný,
caulowý. — Obyejný w lesech asu jcsenDÍhu.

Podobu se prascniri rilí wrliawce (w. doleji), od níŽ nle ro7.r-

zoáwá se duZnínni) prwnaii, drolto.iu, sladkati, zúpnrli^ui pi/jiimjin
a Pusami tu>.S{iiii. Iloltiliinky jsaii olilíbcné jídlo. Tofí se zaliodf

a blána s klobanku itarSIÍho se iilaitpne.

B. rusozíleiuiwd. A. ílavovircns. Frs, Krombh. I. 1.

f. IG. 17. A. aurous Schff. /. 41. Klobauk ní-pra^idel-

né okrauhlý, zprohybaný, cclislwý, mlce naddulý, su-

chý, hnédožlutý, w zim zelenawý, 3

—

1> široký, piiu-
pinatý ; rasv rauškowé wykrojenó, sinstnand, sirkowS
žluté jakoi i ien krátký, palce neprowyiující mnoho,
tlusiý, twrdý, šupinatý, u wnit bílý ; obojek wehni pr-

( hawý. — VV borech suchých píjdlé cc*t w zái ai do
prosince.

Chii( mírná. Jedomá.

1I9*
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2. Žlulowýlrusnó. Cortinaria. Záwoj pawuinný. Wý-
trusy hlinožlut^.

B. plawonsá. A. bivelus Frics Kroinbh. t. \. /• 23.

A. arneosus Bull. t. 598. /. 2. h. A, sericeus SchHff. t,

2i. TrsnRlá ; klobauk z mládí naddulý, pak wvrownaný,
nejtupjší, 2—5" široký, hned lesklý,hned bezleský, ídko
šupinatý, po kraji Iásnitý, jakož i asy wykrojené, pí-
odstálé, plawé ; ten nízký, 2" dlauhý, blawý, dole

hlízowit napuclilý, celistwý; obojek wehni prchawv. —
W lesech, wesowištích. Od lipna až do íjna.

Jedoiiiý.

B. sJioiccnvá. A. cinnamomus hiin. Balt. t. lóO.

Sowerh. t. 205. A. croceus Schajf. t. 4. A. squamulosus
Batsch. (i. f. 117. A. iliopodius Bull. t. .^Stí. ^g. ivftr. Klo-

bauk ploskaunký, nepatrn šupinatý, 1—3" široký, málo

dužnaíý, tup hrbatý, hedwábitý, barvw skoro skoico-
wé nebo žluté ano i zelenaw nahndlé; asy rauško-

wé pirostlé, smstnané, široké, lesklé, bu krwavvé,

skoicowé, Saíránowé, žluté nebo zelenaw nahndlé ;

ten 3"' wysoký, 2 — 3" tlustý, stejný, tásnilý, pak

dutý, žlutawý nebo žlutý. — W lesech obecný. Od
erwna až do prosince.

Cliuti etkwowé a koreuné.

3. Rezawowýtrusné. Derminxix. Záwoj nepawuinný. Ra-

sy barewné, pístálé. Wýtrusy rezawé.

B. kostrbafát A. squarrosus Mfill in Fí^ dan, /. 491

(spalný). Krombh. t. 44. y. 18. 19. A. squamosus Bull-

t. 2()6. A. floccosus Schiff. t. 61. Trsnatá. šupinatá ; klo-

bauk weliký, dužnatý, tupý, pízwonkowitý,. pak wvro-

wnaný a poduškowitý, po kraji bitký, pínadchlipeny,

rusý nebo žlutý, w nepatrný hrb wvwýšený , posety

šupinami hustými, nadwinutymi, píwláknatými, šafráno-

wrezawými; asy široké, mnohomocné, bled hndoze-
lené, pak tmaw skoicowé, prsiy barwící, kraií>í w zadu

okrauhlené; ten hutný, oblý, šupinatý, dol tenející,

jako klobauk barwený ; obojek klkatý, nepatrný, suchy.

— i\a paezích trauchnjících stromowí listnaiého.

Chuti dobré, zahoklé, w5nE nesilné. Neškodný sire, nejí

se ale.

B. rozsednlá. A. rimosus Bnll. f. HSS. óí)9. Sowerh.

t. .*')23. Krombh. (. 4 4. /. 10—12. Nikdv trsnatá; klo-

bauk díwe píhomolowitý, po kraji podwinutý, pak roz

šíený, po kraji podchlípnutý, I — 1' 2" široký, wykrajo
waný a zprohybaný, tenký, kožohndý, na dél rozse*
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dalý, u prosted podnesly w hrb osi/, lys), hladký,

Imawjší i rasy široké innohomucné, bled žluté nebo
morautné, pirostlé, písinéstnaoé, w zadu ztenené, nej-

celejší, pak poprášené a wraubekowané, kratší nestej*

né, obak ztenené; ic naliý, oblý, zproliybaný, stej-

ný, asto dole blizowitý, na konci poprášený, bílý, ce-

lislwý. — (Na tráwMÍcícIi, zahradách a lesech.
Náleží k liul>6in wlini jfdowatým.

B. Iiydlíwá. A. faslibilís Pers. A. gilvus Schajf. t.

221. A. crustuliniformis Bull. 1. 308. óí6. A. ceraceus,

lateritius, subtestaceus, clavus Bafsch cl. f.lSih^ 198, 199.

Náramné se promenuje; klobauk tuhý, tupý, príwykra-
jowaný, mdlý, wlhký, lepkawý, bílý, slámowý, rusý, hli-

nožlulý, plawý, ryšawý nebo tisawý ; asy zaokrauhlené,
sméslnané, s wýtrusy rezawoblalowými. bledé pleowé,
nebo blalowé, asto zejkowané t. krpje prýštící ; teh
l'/j— 3" wysoký, pístejné tlustý, pak zdaupnatjícf ; zá-

woj suchý, tenký, prehawý, na kraji klubaukowém wi-

sicí. — W lesech na zemi. Od lipna až do listopadu.
Smradlawá, liniisná, jcdowatá.

4. Hnédowýirusné. Pralclla. Záwoj nepawuinný. Kasy
barewné, nilhawc, roztíkající. Wýtrusy hndonachowé.

B. iihelka. A» campestris ÍJn, Fl. dan. t, 701.

Schdff, t. 33. Sowerb. t. 30.S. BoU. (. 45. Traft. ess. I.

/. 1. Krombli. t. n. /, 1—8. A. cdulis Bull./. 13 í, áli.
Lhelka, cikánka, peárka, peurkn, cauralka, zemanka,
žampion. Z mládí jest kulowatá, na krátkém tení, od
nhož bží záwoj ku kraji zawený ; klobauk dríwe
hladký, lesklý, bélawý, šu[)inatoplewnalý nebo dr(»hno-
brada\vi(>natý ; dosplý tná klobauk polokulowalý, po kru>
ji podhnulý, bílý, hladký, skoro hedwábn lesklý, ane-
bo žlutawý, šupinatý nebo piewnatý ; dužnina asi (" tlu*

gtá, bílá, akdy potom Óerwenawá ; rasy prosta, u wnit
luptf, wn ostré, díwe bílé, pak ríižowé nebo masowéi
konen fíalotvé, anobrž i hnédé a erné ; tuíi dole
wždyckv pilili/.owatý, 3

—

V wysoký, oblý, celistwý, tu-

hý, hladký, le-iklý, ni'bo pídraslawý : duzninv jakí» klo-

bauk, tužší ale a wláknaljši; obojek na hoi-cjši tetina
trehowé, blanowitý, klkalý a na klobaiiku na /.psob
tásní a lateek. — Po celé zemi, nejradše blízku do-
niúw, kdežto hnj kuhský ležel, na winicích, špargluw-
nach, pastwinách koských ; obzwlášlé kde trochu stínu.

tlliflka oúleží k liuli.iiii nrjužitfrnCiKfin a nnichiiliiiAíin, a w
tom oIil»'dii ni DiuskuridHs (uvxrjc nttóitifitj), I'liniti« (riillo riilteos)

a Apicius (fuuguli) o oi su ziuiAujt. Neloliko saiu> pro sebe rocdílu
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pPistrojené se Jedí, anohrž do jídel zadSláwan5cIi se pidáwajt. Nej-
chutnCjSí jsau, pokud klobuulc w kauli jest zawíen, otewiené náleží

olaupati a ras zljawiti ; od staršícii i tfen se zafiazuje. Dea staré

xiž Ceraají au asách a dostáwaji Cerwy. Hanba ta náleží k weliiii

úrodným, nebo kde se jednán okázala, jistS každý den erstwá se

žebrati mže, obzwláStC když tfei se ulomí, nebo uízne a newy-
tbne. Nyní umjí také ji rozmnožowati. K tomu cíli dlají záhony
z kosklio hnojí?, jjikryjí drnem luním a uwrhnau na nu rozkrájený
klobíiuk té haiiliy. Po 8— 14 dnech puí už iihelky.

Na místo úlielky prawé zl)írají úlielku owcí, lesní, pariStní

nebo hladkau ; toto ctwero rod podlé nížepoloženýih popisiiw a
obraziw uwedených snadn se dá ro/,e/,nati ; k tomu ke w.seiim

omyl není diil^žit, jirotože ty hauby jsau neškodliwy. Též pomíchati
se muže s bedlau odrenau a ztepilau, obma za nejedowaté, po-
psanýma. Od pýchawek, s nimiž mladistwá iihelka pomíchati se mu-
že, snadno se rozezná tím, žo rozíznutá okazuje klobauk, rasy, teH
a záwoj, jež pýrhawkám naprosto zcliázeji. Penebezjiecné ale jest

poniíchání s katmankaii hlíznataii (Amanita biilbosa), která ale má
teu dutý, dole hlízowítý, plachetkau a záwojeui opatený, klobauk
málo dužnatý a asy bílé.

B. úhelka lesní. A. sylvaticus Schaff". Kromhh, t. 23.

f. í)— 10. A. campestris. sylvaticus Secret. Klobauk zaku-

latélý, u prosted hrbatý, pletowý, šupinami drobnými,
hndymij chlupatými pikrytý, dužnina tenká, 2 — 3'"

tlustá, po kraji a pod hoejší blanau erwenawá, ostat-

n bílá, mékká, autle klkatá ; asy skoro širší nežli

dužnina jest tlustá, naped a \v zadu zostené, 3—4moc-
né, diwe ržowé, pak tisawé, nikdá nezoernající jako

na i\helce prawé, po kraji útle zejkowané a wždycky
bíle jínaté ; tei štíhlý, 3 — i " vvysoký, wálcowitý, pí-
mý, rowný, hladký, lesklý, bilf, u prosted dutý, ítnž
od úhelky prawé se rozeznáwá, nahoe nesaucí obojek
sehnutý, autlejší nežli u úhelky. — [Na lukách lesních, w
hájích, kowištích, zahradách, od srpna až do konce
záí.

Chuí a zápach má jako helka a jako ona se potebuje.

B. pedrka, A. edulis Bull. t. bii. Tralt. ess, t.

K. Kromhh. 1. 23./. It-U. t. 2']./. 9— 13. A. arven-

sis Schaff, t, 3!0. 311. Peárka, zemanka owí, úhelka

ow6í. Klobauk pizwonkowit polokulowatý, hrbatý, béla-

wý, pílysý, poídku hndotasnatý; asy prosté, ržowé,
pak naryšawlé. w zadu ztenené, nejcelejší ; ie dlauhý,

dutý, piwáloowitý, dole nakiwený, píhlízowitý : duž-

niny bílé, pak pomaranowé ; záwoj blanowitý, prídwoj-

nisobný, neprawideln rozštípána, na kraji klaubkowém
nebo teni pirostlý. — (Na wrších, nejradše w zahra-

dách, na tráwaících , auhorech , kdežto hnj koský
zakopán.

Jí se jako úhelka, akoli není tak chutná.
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li. raní. A. praecox Pus. A., candícans Schd/f' t.

2 i 7. A. cereolus Scha/f. t» SI. A. appendiculatus So~

wrrh. t. 32 i. Klobauk nadJutoploský, tupý, lysý, 2"

široký, duinatý , kožowoilutawý ; rasy spojené zubem
sbíliawýni, bledé lindé ? Ieii stejn llustý, 2— Scaulo-

wý, dosi pewný, pak dutý ; obojek piodslálý, árkowa-
ný, bílý, prchawý, nkdy roztrhaný. — Na Irawniícli

w jae a lét.
Jest k jídlu.

H.NOJNÍK. COPRINUS. MlSTSCHWAMM.

Klobauk jako u bedel. asy prosté i s klobaukem
rozplýwající. Wýlrusy erné, we welikých wcckách
tyradé. iMachetka zniládí celý klobauk zislirající, pak
pukající, nejdoleji zústáwajici a teií pošwau obulu-
jící.

H. obecný. C. comatus. Agaricus comalus Miill. Fl.

dan. t. 8jÍ. Šchmid. ic. t. 10. Kromhh. t, 'ó. J. Wh. (. 30.

/ IS—2J. A. porcellaneus Scha/f'. t. 46. 47 Alyphoides
Bidl. t. 16. t. hiil. f. 2. Ilydropliorus comatuš Bntl. t.

26. B. Ilnojnice, hnojník. Spoletiný, weliký ; klobauk
mladší wálcowiiý, brzo wejoowiiý, potom homolowitý,
na powrcbu laupajici se w šupiny weliké, skoro sire-

chowiié, prosté, nikdú ncbrázdowaný, bílý, m eehalce
šudoliiiédý ; asy díwe bílé, pak ržowé, potoui ern^,
rozplýwající; llreh wálcowitý, dole skoro blízowitý, dutý,

bílý, lá.snií'kowaný ; obojek pohybllsvý, rycble prcbawý.
— (Na hnoji a jiných wccch liníjících.

nrttw Dusbiraaá inluJistw^ liuiil>a jest lalioiln.i jako ulielka

prawá; •tarší ale neiiodí se k jídlu pro leukuiC, rycliló ii)í/.ení ja-

kož i pro ijiísto, kde roste.

Klkmák. Volvam\. Ijschwamm.

Klobauk , asy též i wneka jako u katmanek a

bodel. Kasy rozplywawé. VVecka tma^vú, hojná. Pia-

chctka zmiádi rclý klobauk obalující, pak pukající a

zústáwajici oejdolcji ro poswa na teni, /áwoj žádný.

K. blostnij. V. bombycina. Agaricus boinbycinus

SihH{f. t. 9{. Kromhh. 1. Í'^.
f. 15—2t. Amnnnif.i. in-

carnata Pirs. Mladý w plachctre zawený jest, podobá
se wojci podluhowatému nebo kcjowitému ; klobauk
2—8" široký, mladý zwonkowitý, pak plochonaddutý, u
prosti^ed nahrballý a pikryly blanau hustau, aullc áu*

pinaiau, bílaU; pak ^lulawjíci aebu ilisawéjící j du&aina
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klubaukowá, kehaunká bílá, wláknalá, licdwábn lesklá,

sotwa V?" tlustá ; asy na 2— íV" od tené odstáwající,

bichaté, široké, smstnané, aulle wykrajowané, teníké,
proswítawé, wodnaté, rozplýwajítí, dívve bílé, pak na-

ržovvallé, konen zešpinawjící, nkdy býwají co ci-

hla erwenéj jindá pleowé, innohomocné, zpedu širší,

w zadu užší a wšude zaokriiiihlené ; teíi wzsiaupawý,

dole hlízowiiý, wzhru lenejioi, nejhoeji opt tlustší a

do klobá uku pecházející, hladký , co hedwábí lesklý,

blostný; plachetka asi na l" s dolejškein teowým
srostlá, pak prostá, díwo pewná, tuhá, blawá, hnd
skwrnatá, konen zwodnatéjící. — (Na paezích trauch-

njícírh, bukowých, lískowých a jiných w jeseni.

Diižnina tehtá málo wydatná a nepíjema cluitnajfcí nehodí

se k jídlu, nicinéaS Micheli dí, že we WlaSícli ji jedí, poraucí

ale jej díwe w octC muiti.

muWKA. RUSSULA.

Klobauk, asy, wecka a wýtrusy jako u bodly.

Plachetka a záwoj žádné.

1. Klobauk dužnatý, pak zpleštilý. asy stejné, bez-

^šawé. Wýtrusy bílé. Ten stední. Russula.

C. prxlnisá. R. lutacea. Agaricus alulaceus Schaffl

t. T6./. (j. Bull. t. 509. Krombh. L \. /. 21. 22. Klo-

bauk pítuhý, asto lepký, pak po kraji strauzkowaný,

ržowý nebo z šedá nachovvlý nebo modrý, anobrž i

hndozelený ;» zlaulkowý; asv ''2" široké, stejné, ko-

7.ow barwené ; ic pewný, tlustý, celislvvý. — VV há-

jích, w srpnu a záí.
Chuti jsauci mírné, jí se.

C. ivrhawka. R. emetica. Agaricus emeticus Schliff.

t. 15. Krapf. t. 2. 3. Fl dan. t. 1009. A. sanguineus

Batsch. el. J. 13, A. cyanoxanthos Síhajf t, 93. A. vi-

rescens Schaff. t. 9 i. A. Georgi Bull. t. 509./. R. Pra-

senice, wrhawki. Jmním podobá se pedešlé, chuti ale

jest ostré. Klobauk 2— icaulowý, zmládí zwonkowitý,

celistwý, tuhý, pak po kraji strauzkowaný, mnohoba-
rewný. n)orautný, siwý , modrý, hndý, hndozelený
nebo rusý; asy široké, pístejné, blostné, žílnato-

spojené; Ie pewný, celistwý, aniž prodlaužený, u wnit

wždycky bílý. — W lesech nejhojnjší. W léi a pod-

le ti.

Od podof)nv,!i sna.lno rozezná se zápaijiein linusným a chutí

páleiwau. Jediný kus její s jinými hubami o:ne<lfnÝ násiln wzhru
a dol žeae, psobí záwrat, mdloby, anobrž i smrt Tebas 10
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dnf snipoá a dlaiilio wa?ená ona sama jakož i poléwka a maso s ní
waené^jsati jeJowaté.

C. erii'fná. R. rubra. Agaricus ruber Wries* A. san-
guineus liiill. t, 42. Schac/f'. f. 4 2. Fitfad. t. 38. /. 2.

Nejoslejší a jako žlu hoí-ka: klobauk luliý, suchý,
liladký, nekruhý, slohu skhpenatého, ržowokrwawý,
po kraji hladký; asy smsinané , sochald, bélosíné;
Ic celistwý, 3caulovvv, asto ržouý. — Neobyejn}',
nejwíce ojedinlý w lesech a kowišiích.

Jakkoli cliuí má welmi oilpornau, niciiiéu není píkladu, žeby
byl jedpwat.

C. bnkoivka. R. helerophvila. Agarirus helerophyllus
Bull. t. 509. /. L. M. N. A. íivescens BafscL f. 67. Bu-
kowka. Mírná; klobauk zploštily, pokraji hladký, 2— 3"

široký, uprosted asto tniawjší, nkdy obzwlášním
spúsobem ro7.pukal()swraskalý; asy sochatd a polo-
winé, blostné; icíi celislwý, dost pewný, bílý, '/jcau-

lowý, tlustý. — W lesech listnatých a wresowištích o-
becná, od lipna až do listopadu.

jr se.

2. Klobauk zplestílý, pupenatý; dužniny tuhé, sáw.
nalé j asy mlénatjící, nestejné, asto socháte, úzké,

w zadu ztenené, pirosilusl)ílíawé. Wýtrusy bílé. Teh
stední. Galorkaeus. Ryzce.

C. abkatá. R. scrobiculata. A. scrobiculatus Scop.

SchH/f. 1. 227, 228. Weliká ; klobauk široký, lepnaiý.

po kraji wausalý, žlutý, bezpásý , naplnný mlékem
bilvin br/.o žhitnaucím : ten duly, rusý, nahoe dub-
kowanoskwrnatý. — W jedlinách wllikydí meciiatých
obyejná. Od srpna až do í)na.

l'raSiwá a ttnly nfjcdoiii.'!.

C. krawská. \\. torminosa. Agaricus torminosus

SchiUf. f. 12. Sowerh. t. 12. Fl. (lan. t. 1 06b. Krombh. t.

l:{. /. lú— 23. A. necalor null. t. 529./ 1 Rv/.ec hu-
íialý, o«í, kravvsky. Klobauk zenládi n.iddulý, u pro-
sted wkleslý a po kraji podwinut), pak wlilcslojší a ko-

nen nálcwkowilý, uprosted lyftý, hladký, blí/.ko kraje

pisnatý n po kraji wausatý chlupy blawymi, hustý •

mi, zniatenýini, díwe erwenawy, sotwa do kola pásaty,

pak ale tm-méjší s pásy saustcdniuii, patrnými, crwc-
njšími nebo pototn bledtimi ; asy ili epele bledé
masowé, rozwtwené, 'iniocné; ten nctejn wálcowiiý,

obyejn krátký, nkdy Jcaulowý ncl)o wyšší, Mt— I" tlu-

stý, dutý, stené sikoivaného, žlutawého, wn hladký,

aslo (rubkowaný, bledší nežli puwrch klohnuku ; mléko
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we wSecli dílech bild, wodnaté, ostré, nemnící se. —
Na wesowišlich, auwralech, trávvnícich , \v borech a

buinách obecná, od erwna až do íjna.
Zápachu npíjemnúiio a diuti prudké jsaiic nehodí se k jídlu.

Nedáwtio ji cliwúlili proti hlízám plicaíin. Wenkowský lid proti nk-
terým neuioceia howSzílio dobytka ji potebuje.

C. moiivá. R. necator. Agaricus necator Balí. t.

14. Krapf. t. 5. / 1 — 4. Kern. Schw. t. 6. /. 3. 4. Fl.

dan. t. 1913. Podobá se pedešlé; klobauk lysý, pásatý,

zelenaw hndý, po kraji huatý, asto plochý, tero-
whý, lepký, tuhý, po kraji pak rozwinutý ; asy bla-
wé, též žlutawé a masowé ; tie krátký, ztenený, bled.sí

klobauku, u wnit bílý, celistwý. — Tu a onde w lesích

a bájích.

!Poeítají jí k hubám prašiwým.

C. nepatrná. R. vieta. Aj^aricus vletus Frics. Krombh.
t. 14. y. 15— 16. Ryzec nepatrný. Klobauk málo dužna-

kruchý, skoro dutý; mléko bílé, nkdy šcdivvé. — W
bezinách, topolinách, na místech wlhkých, mechatých
obyejná, od srpna až do listopadu.

Cliuti prudké, pálciwé, západní ietkwowého, nehodí se k jídlu.

C. leplawd. R. blennia A., blennius Frics. Krapf. 1.

4. /. 11— 13. Klobauk pewný, zpleštilý, bledý a špína-

w zelenawý, pí'ískropený, bezpáskowý, zmládí podlinu-

tý a lysý ; asy a mléko bílé ; teíí celisiwý, nkdy
dutý, krátký, pewný, napopelawéle zelený. — VV bui-
nách obecná, od lipna až do íjna.

Pro micko welmi prudké neuuiže se jísti.

C. ryzec. R. deliciosus. A. deliciosa Ijin. Schd/f, t.

1\. Sowerb. 1. 202. Fl. dan. t. 1131. Krombh. t. 11. /. 1.—7. A* zonarius Bolt. t. 141. Ryzec nebo rezek. Oby-
ejn ojedinlý ; klobauk hned zmládí polokulowatý, u
prosted wklesly'^ a konen náléwkowitý, po kraji hlad-

ký, zoblený, na powrchu pomaranowý, hned tmawjší,
hned bledší, anohrž i zelenawý, zmládí jednobarewný,
pak ale mnohými pásky znamenaný, díwe hladký, pak
maliko plsnatý, 3— 7" široký ; asy žlutawé, cihlowé,

pomaranowé, wždycky bledší nežli klobauk, 2—3inoc-

né, husté, úzké, rozwtwené, po teni maliko dol b-
žící, ronící mléko tmaw šafránowé ; toíi wálcowitý,

bledší nežli klobauk, hladký, nkdy ubkatý, konen
dutý} dužnina klobauku a ten belawá, podlé powrchu
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mlékem šafránowá. — Wšude po Ewrop a jedlinách

wysokýcli po píwalu, w lipnu až do listopadu.

Od j)ra.Viw><;li podotinyi h obzwlášt liší se inlékem safráno-

wVin Jiel)0 co cilila ferwenviii. W záí jest nejcliiitnjsí a mladá,

když dtižnina její tiiliá a Sfáwnatá , náleží k nejleiisím hubám.
Rozdíln se itriprawiije ; též se nakládá do octa, do soli nebo do
oleje drewenélio.

C. hHornléká. R. insulsa A. insulsus ¥rics- Krombh,

t. i2.y. I. (). Ryzec blomléný. Welikostí, twarcm, bar-

wau podobá se rvzci prawémU, rozeznúwá so ale dosta-

ten barwau bledší, asami smslnanýnii, bledými, ple-

owymi a ricjvvíce mlékem a dužnínau bílými, jichž

poslední konen zešerá wsak nezežlutne. — W dau-

brawách od lipna až do podzimku.

Západní ostrt';iio relkwowélio, chuti stále prudké, protož ne-
hodí ae, k jídla, akoli jest jisto, že není jedowatá.

C. iliUoinléká. R. zonarius. Agaricus zonarius Bolt.

t. lil. Kroinhh. t. 12. /• 1— li. llyzec žlutomléný.

Klobuuk bled pomaranowý s pásky saustíedními

wíce mén patrnými, žlulošerými, hladký, diíwe naddu-
tý, pak u prosted wkleslý, potom rozšíený, konené
nálewkowilý, iVi — 2' široký, po kraji naíauklý ; rasy

bledé pomaranowé, 3 — imocné, skoro široké jak klo-

bauk jest tlustý a rozmakané roní mnoho mléka bílé-

ho, potom sirkow zežlutnaucího { dužnina klobaukowá
welmi šávvnatá, bílá, na wzduchu ryehic žlutnaucí

;

Ie oblý, dolú llustnaucí, dole opt lenší , l^/i—3"

dlaiihý, G" i wíce tlustý, pak dutý wné bílý nebo ble-

d píeowý , dužniny ídké, bílé. — W lesech, od
srpna až do listopadu.

Od ryzce pra>*('!lio, jeiiuiž welini podobná, Ii5í se mlékem sir-

kow žliitVm Cliii n>á prelinusnau. pnidkaii, dlaubo páUiwaii, mdlo-
by, oifcliwost a nucení k dáwi-ní psobí. Jest tedy praSiwá.

,6'. btlnpiiHslá. R. pubescens. Agaricus pubcscens
Fries. Kromhh, 1. 13./! I— li. Ryzec krawský. Klobauk
ploskaunký, mladší zlehka, starší hluboce pupenalý,
bledé masowý, bezpáskowýf suchý, lysý, bezleskV, po
kraji ()odvvinutý a blaw plsnatobrwiiý, 2— 2'/i' širo-

ký ; asy bledé masowé, pirostlé, skoro dolíiw béžící,

smstnané, ii/.ké, im»)cné; ireft nejnižší, '/V" sotwa wy-
soký, hladký, masowý, nahoe erwenawý, dole bložlu-
tawý a ztenený t mladší pícelislwy , starší se teném
sklípenalým snadno wadnaucím ; dužnina kiobaukoná a

teíiowá bílá, pcwná, nepromcnnú. — VV roklích tlubo-

wím nebo bczowítn zastínných po deštích, od záí až
do listopadu. '

^'^*^^^^
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Mléko l>ílé, ostré a jiaé znaky dSIf ji oJ ryzce obecného. Chu-
ti jest ostejší nežli Cirwka krawská a protož jak ona nehodí se k
jídlu. ^

C. syroiválkowd. R. gynaecogala. Agaricus gynaeco-
galus Oltu. Kromhh. t. 40. y. 15 -l(J. Laclarius serifluas

Frics. Klobaiik dužnatý, zplešlilý, potom pínalewkowi-
tý, nahý, lysý, lesklý, z erwena hndý, po kraji prí-

podhnutý, wykrajowaný ; asy 3mocné , prawidcln
rozposlawené, jednoduché nebo socháte, obak ztene-
né, kratší w zadu okrauhlené, hlinožlut ryšawé, pak
zblednaucí; Ieíi dlauhý, oblý, zprohybaný, lysý, hladký,
masow ryšawý, bledý, pewný, pak nkdy zdaupnatjící

;

dužuína bílá, ponahndlá, tuhá ; mléko ídké, wodaalé,
bílé, mírné. — Po zahradách a lesech \v jeseni.

^huti dobré jsaac jí se.

C* plslnalá. R. lomemtosa Agaricus tomemlosus 0//o.

Kronibh. t. 40. /. 17. 18. Klobauk díwe hrbatý, pak
zplešlilý, potom nálewkowitý, špinaw masowý, polom
náryšawý a hndý, litle plsnatý ; rasy skoro dol bží-
cí, žlutaw masowé, 4mocné, asto socháte, kratší w za-
du okrauhlené; ten oblý, díwe plný, pak dnupnatéjící,
bledý, lysý, hladký; dužnina tuhá; mléko bélawé, mír-
né. — Spolená po mladých borech w záí a na zaát-
ku íjna pi powtí teplém a wlhkém.

Mléko nemnohé, bSlawé, zasladlé, uiírné. Nemá zápachu, a
proto se jí.

C. rysmvá. R. rufa. Agaricus rufus Scop. Kromhh. t.

39* y. 12— J 5. Klobauk oste hrbatý, polom zplešlilý,

po kraji podhnutý, hladký, suchý, bezleský, tn)a\vé z

erwena hndý, pewný, dužnarý; asy žlulawé, ídko
hlinožluté, 4inocné, neprawideln rozposlawené, kratší

w zadu zaokrauhlené, delší pirostlé ; ie dlauhý, oblý,

nahý, hladký, plný, masony, dol hndnaucí ; dužnina a
mléko blawé, potom erwenawé, peostré a pláiwé. —
W lesech jehliných od jara až do jesen.

Lid wenkowský ji Pasto beze wšelio nepohodlí jídáwá. Po-
dlé zkanSek ale není newinná, protož od požíwáuí jejílio mže se
zrazowati.

C. ukopténá. R. fuliginosa. Agaricus fuliginosus /^rí^j.

Kromhh. t. 14./. 10— 12. A. azoniles Bull. t. bbl. /. 3.

iMléinec sazowitý. Klobauk díwe naddutý, pak plochý,

potom prohlubený, na tu nebo na onu stranu žlabowi-

tý, konen nálewkowitý, obyejn na dn s nkolika
neprawidelnýiui hrby, po kraji podwinulý, erwenaw
popelawý nebo swtle rezawý, 3 — 4" široký i rasy dí-
we isle bílé, pak pomaranowé; potom rezawé, 3mocné,
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tenké; ten bílf, celislwy, nldy iitlau plstí powleený,

dole hned ztenený, hned zihisllý; dužnina blostná,

poranná nebo pí)niakaná hned erwenající ? mléko

bílé, díwe zasladle', pak pepáliwé. — Pod duby,

bezaroi.
Zápach nepHjeniDv, cliu jako inowá, bnusná, a tudy nehodí

se k jídlu.

C. páUiwd. R. pyrogala. Agaricus pyrogalus Bull.

t. ó29. /. I. Krombh. t. 14. /. 1--9. Ryzec páliwý,

peprník. Klobauk dosplý docela plochý, u prostied

nílce prohlubený, pak nálewkowitý, suchý, zelenawý,

nahndlý, erwenawý, sediwý, modrošedý do fialowa,

pásky znamenaný nebo bez nich jsaucí ; wlákna blány,

klobauk powlekující, dlají asto prameny nepetržené,

preaullé; podstata klohauku ale wzdycky bílá; asy
iiuslé, 4 mocné, díwe bílé, pak ponaerwenalé, potom
žluté, kruché, tlustaunké, 3 ' široké, po teni maliko
dol héZici, oddlené ; ie pVímý, rowný, nSkdy kriwý,

erwenawé bílý, nahý ; ntléko hojné, bilé, pak žlutawé,

asto modrawé, díwe zasladle, potom zponcnáhla wíc

a wíce pálivvé, preostré. — VV lesech listnatých a je-

hliitých obecná.
N«"jlípe jpst té lianliy ak neptíiniinc cliutnajfcí se warowati.

C. modromlétvá . \\. violascens. Agarius violascens

Otto. Krombh. t, 14 f. 13. 14. Hyzec zmodrající. Klo-

bauk hladký, popelawý, saustcdné páskowaný, 3" širo-

ký , u prosted wkleslý , po kraji podchlipený j asy
blawé, naped širší, w zadu auzké, nest<*jn dlauhé, 3*

mocné, ntnohoíslné, šáwnaté, na niíslcch zhntených
fiiilouéjící < teíi celislwý, nestejné tlustý, asi 2" dlauhý,

skoro jako klohauk harewný } du/nina jakož i nileko

bílá, zponenáhla modrající. — W zái a íjou w lesecii

obecný.
Clnif díwe zatladlá, pak trorlui pál7<iwá solwa inftže lákati,

lit>j ae Jfdin ; tŽ u wCl&íin utoožstwí, 7.dá se, žetty Hkodila.

C, pepiyiik. W, piperala. Agaricus piperatus Stop,

Bolí. t. '21. FL (lan. t. 1132. A. amarus Schal). t. 8:5.

A. acris Bull. 1. 209. Peprník, podborownlk, kranina.

Twrdá, pcwná, lysá; klobauk 1 — 2" široký, suchý,

ziniádí podwinutý, polom nálowkowitý, po kraji pod-

chlipnutý, bílý, nékdy narusalý \ asy nejužší, smé.stnané,

pVítuhé, rozsochané ; tcíi 1 — 2" dlauhý a skoro taku'i

tlustý, hladký, bílý ; mléko pehojné, bílé, nejostejší.

— W lesech.

Ii-.st jedoniá. Mléko \f\[ te •yrnprm wyiokoiléiowím prý ie-

ne- n;i lllo^ a rozdrobuje kámen w inSdiýFi.
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3. Klobauk dužnaty, zmládí naddulý. asy nestejné,

bezSawé. VV) trusy bílé. Ten stední,

C. luní, \\. pratcnsis. A<^aricu3 pratensis Pas, A.

fícoides Bull. 1. 587. Atj. iiiiniatus Schtijf. 1. 313. A. cla-

vaeíorinis Se// ci/f. t. 301 . Klobauk díwe bomolowitý, pak
hrbatý, polokulowalý nebo roztáblonaddutý, pexvný, su-

chý, lysý, lesklaimký, barwy niasowokožný neb poma-
ranowý, pak blednaucí. po kraji tenký ; asy dol bží-
cí, odslálc, tlusté, dužnaté, 3— 4inocné, nejcelejší, ble-

d ponažlutlé, dole žilami spojené, nejcelejší, kratší o-

bak ztenené, asto vvráskowiié; ten oblý, dole zten-

ený, pevvný, celistvvý, ídko dole daupnalý, bílý, hlad-

ký; dužnína bílá, pewná, nezmnná, nkdy pedce na-

býwá barwy bled pomaranowé nebo žlutaw'é. —
Na lukách, pastwinách, n)ezech w lét a jeseni.

C. payunskd. R. virginea. Agaricus virgineus íFulf.

in Jacq, Coll. 2. f, lo. /^ 1. A. niveus Scop. Sc/ui/f.

t. 232. A. ericeus Bull. t. 188. Blostná; klobauk ten-

ký, wlhký, naddutý, pak pupenenatý ; asy dol bží-
cí, žílnatospojene, odslálé ; ten trubkowii dulý, tenký,

dol tencjící, '2" dlaubý, lysý. — ^a wesowištích a

lukách mechatých, w záí až do listopadu.
Jedomá jest a chutná.

C. hicbíkoivá, R. oreades. Agaricus oreades Balt,

t, lol. Kronibh. t, 43. f. 1 I — ! 6. A. pratensis Soiverb.

t, 247. A. caryophyllaeus Scha/J'. t.ll, l\lalá(:i"), spole-
ná; klobauk díwe homolowitý, tupý, potom kulowato-

naddulý, rozšíený, plochý nel)o eitý, široce hrbatý,

dužnatý, hladký, pewný, barwy kožn, bezleský, po kraji

bitký hladký, pozdji straužkowaný ; asy bled, prosté,

pewzdálené, pevvné, široké, nejcelejší, 3mocné, jichžto

kratší w zadu zaužené, delší tamtéž ostré anebo u Iren
uaté, u prosted bichat rozšíené ; ten tenký, pímý,
celistwý, pewný, píhladký, šáwnatý, bílý, dole huatý

\

dužnina bílá, nepromnná, píwláknatá, zápachu píjem-
ného, silného, chuti slab koenné. — W lét a jeseni,

na tráwnících, lukách a podlesích.

Jedlá, diuti wýborné w poléwkácli , do nidižto Iilawac se

dáwá.

4. Klobauk dužnalokožowitý, plochaunky. Wýtrusy bílé.

Tcíi stední.

, palika. R. esculenta. Agaricus esculentus JFulJ,

in Jacq. Coll. 2. f. U. /• 4. Tralt. css. t. F. A. clavus

Li?i. Klobauk pídužnalý, tupý, hlinožlutý, nkdy na*
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hndly, */i" nebo w/ce široký, nkdy érkowaný ; asy
písmstnané, široké, spojené, bwné, bílé ; teíí lysý,

ilutawý, nedokonale duly, koenující. — Na pastwinách,

auwratecli obyejný, obzwlášl w llakausích w dubnu a

kwtnu.
Jedoiná, hoká ale, protož náležf ji siln koeniti.

ó. Klobauk blanowilý, zwonkowiiý. Wýtrusy bílé. Ten
stední.

C. zajahmvd. R. galcricula. Agaiícus galerlculatus

Srop. Schiilf. 1. 52. Sowcrh. t. 165. Kromhh. 1. 1./. 31
— ;{3. A. campanuiatus Lin. A. llslulosus Tiull. t, 518.

A. pseudoclypeus BoU, t. 154. Wclmi promnná, ne-

wonná, bezchulná, bezšanrá, tuhá ; klobauk wíce m-
n blanowilý, písnraskalý , wíre niént* árkowaný,
dirívve nídinédlý , liomolowitoz.wonkowilý

,
pak rozšíe-

ný, z prolílubeniny hib wvpau.šlející, hndý ; asy l)-

lawé, pirostlé, zubem dol bžící; ic hladký, tuhý,

sotwa lesklý, nahoe lysý, dole líbelcowiiý. — INa

kmenech trauchnjících, w nich zakoenná , tž i w
jeskyních, sklepech, dolech ili báních, kdežto nabýwá
podoby potworn.

6. Klobauk blanowilý, t. dužnatoblanowitý , zmUidí pu-
penatý. Wýtrusy bílé. Ten stední.

C. králowská. II, tubcr rcgium Frics. Tubcr regium
Jiiimph II, /. 5tí. y*. 4. SitMka pedstawujc hlízu zwící

psti a wtší ; ten 3— -ícaulowý, stejný, Ivsý ; klobauk
nálewkowitý, hrl)olatý, lysý, popelawý, po kraji pod-
hnulý, pak rozštípány, I—2" široký. — Na Oslrowecli
moluckých od dubna až do íjna.

Mladá mr-kká w:iTÍ se k jídlu, stará bauževnatá. Koen po*
TMxTÍ se proti lifliawce a jiniin cliorobáin.

' tltistonoínd, R. S«jor caju. Agaricus Sajor cajii

irn.u Ihuuph 11. t. íití. f. 1. Pedešle podobná; tícú

solwa I" wysoký, 2—3'* tlustý, lysý ; klobauk naddulý,
hluboce pupenatý, lysý, bílý, isabciowý, Cenvený, po-
pelawý; asy tenké, stejné. — [\a wtwích opadalých
a koenech starých na Vmboin.

Mladá jest k jídlu, stará ale liauitewnatá.

1. Klobauk záslední nebo pobooí. Wýtrusy bílé.

C. hlíwa. K. ostreata. Agaricus oatreatus Jarq. ausf,

t. 288. Curi, lond. f. 110. Tratt. rss. f, O. Kromhh. 1.

41. f. 1, 5, 6, 7. A. dímidiatus Ihdl. f. 508. A. nigricans
/'/. dan. 1. 892. lilíwa. Trsoalá, slechowii nahlaueDá,
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asto dohromady splýwající ; klobauk obyejn polo-
Tvíný, záslední, lysý, píbezleský, šedohndý nebo
ernawý, hladký, po kraji obyejn nadwinuiý

; asy
ninohooíslné, doh°i bžící, na zadním dílu rozwtweno-
spojen, oste, ncjdrohnji vvrauhkowané , bílé; tíeii

bu žádný, bu králky, oblý, asto neprawideln sro-
stající, stejn tlustý nebo hlízouiiý, blawý nho špina-
wý, dole hibelcowalý , poidku lysý, celistwý, plný;
dužnina bílá, chuti mírn, zápachu maukoného. — W
rozsedlinách korowých, na stromech starých, listnatých,

w jae a jeseni.

Chutná tato hanba welini oblíbeným jest jídlem.

C. masowka. R. saligna. Agaricus salignus Pcrs.

Kromhh. t. \\.J.2 — 4. A. ochraceus Traft. Schk. t. \.

f. 8. Masowka, Hauba weliká, Irsnalá , Vz— ^/Z weliká
;

klobauk poboní ili polovviný, wjírowitý, rozšíi^ený»

eabatý nebo plochý, dole stlaený, duznaiý, pewný,
hladký, hndý, asto jínatý, po kraji bitký, lysý; a-
sy smstnané, mnohomocné, širok, nejkratší a nej-

delší, w zadu ostré, delší a prostední w zadu oLrauhlené
;

ten celistwý, dužnatý, bílý, plsnatý, pak nahý, pewný ;

chuti mírné, zápachu obzwláštního , píniaukowitého 5

dužniny mkké, bílé, wlhké nebo šáwnaté. — W jeseni
a zim obyCejný, na starých paezech listnatých wrb.

2, mládí se jí ; stará jest hatižewnatá,

C. wjíowitá. R. flabelliformis. Agaricus flabellifor-

mis Bolt. t. 157. Kromhh. t. 42./. 1. 2. Hauba wjío-
witá. Trsnatá, dole se teni anebo klobauky srostlými ;

klobauk polowiný, wjíowiiý, neprawideln lalonalý,
eitý, dužnatý, haužewný, hndý nebo náryšawý, po
kraji bitkaunký, hladký, za wlhkho powtí mazawý,
lepký; asy mnohoíslné, dol bžící, mnohomooné, pí-
wtewnaté, bledé, kratší w zadu zúžené a ostré ; ten
krátký nebo žádný, dýmowý nebo blawý a plsnatý;
dužnina bílá , chuti mírné, zápachu žádného. — Na
stromech churawých, hynaurích w lét a w zim.

Jako obe pedešlé se jí.

C, swraskaivá. R. stiptica. Agaricus stipticus BiilL

1. 140. 557,/. 1. FL (lan. t 1292. / I. A. betulinus

Bok. t. 72./ 1. A. semipetiolatus Schalj\ t. 203. Tralt.

ess. f. 2. Trsnatá; klobauk kožowitodužnatý, ledwinitý,

barwy skoro kožowé, s pokožkau w šupiny plewowité

opryskující; asy úzké, pkn síkowanosrosllé, pí-
skoicowé

; ie krátký, wzstaupawý, poboní, wzhru



1903

se rozšiující, jínalý. — Na paezích stromúw lislnatych

po Ewropé a Americe sewerné. Od ríjnn až do dubna.
Cliiiti swraskawé a neprfjeiiiné, takže sotwa kdo do pokušeof

pijde najísti se jí. Ostatn psobí hryzení a>hliawkii.

8. Klobauk dužnalý, naddutoplochý, stední. Wýlrusy
bledé erwené.

C. jnájouka. R. Prunulus. Agaricus Prunulus Pcrs.

Krombh. t. 2. / 2— 6. A. albellus Schiif 1. 78. .4.

mousseron Bull. 1. 112. A. pallidus Soicerb. (. I í3. We-
likosti a podoby promnliwých ; snadno ale poxná se
po zápacbu mnukau erslwau ; klobauk 2—4'' široký,

asto wvstedny, po kraji hranatý ili eabaiý, celistwý,

ploskaunký, bílý nebo bledé hndý: asy píík masone^
teíi caulowý nebo wyšsí, 3— tí"' tlustý, bílý, dole hua-
tý. — [Na podlesí obyejný, hojnjší we VVIaších. Od
erwna až do íjna.

Máiowka jest liatiba DejchQtnSi.ií a nejwzácnCjSí. ObySejnS
stojí w radách rowných anebo saustedn^cli, jakoby toliko tam rost-
ly, kdfžto dobytek jest se wyinoCil, lioed ojedinlé, hneil srostlé te-
niii anebo klobaiikein. Takowé ady co ron okazují se okolo
tébíiž stedu; zponenálila ty kruhy se rozSiují, ai se roztrlinau,

naež hanby stojí w arácli rownxrh, potom ale docela zmfzejí. Kdo
nalezl tedy jednu, mže ostatní snadné naleznatiti a podlé welikosti
kruhu wypofítali, nmoholi let nj témž mí^t iiauliy sbírati se da-
ly. Když purí, widti látku zemS wlákny bílými (slélkau) spojující;
pak wynikají bílé kuliky a klobaukem nahndlýui jako hrách brzo
se otwírajícíui a zexwonknwaljfrím

;
pak klobauk se w>rowná, wy-

transí mnoho wýtrus, zwailne a hmyzem se zežere. Píjemní' woní
jakoby Cerstwau niankan, chutná ale náoste a newelmi lahodn ;

suSeiiím jeSt wíce ZMoftawi, protož na niti nawIeCená, anebo na
dél rozkrájená se suli. Tak pichází do obdiodu, takže we VV iaSíiti

s.im<rh prodávají libru za 10— 14 frankfiw. SuSené potebují toliko
ro koení. Protože tak CasoS rufte, nenifiie se jio^ini tak inad-
nu puiuícliatí.

9. Klobauk naddulý, dužnatý. Wýtrusy ríow^.

C. jtlcní. \\, plulna. A^^aricus pluteus Bafsh. Krombh.
I, 2. /. 7 — 10. A. lypeatus Lin. A. cervinus Schd/f. t.

10. A. lividus Bull. i. 382. Klobauk naddutý. pu kraji

sehnutý. 3 — .S" široký, hndý, ilutaw lindý, bledý
nebo bílý, lysý, dnz.natý ; asv niiry.viwc j ten rellstwý,

bílý, stejný, 3caulowý, erné túsnitý. — \V.<ude na

paezích, od kwina až do listopadu.

Stroek. Cantharrllua. Faltbnpii.r.

Klobauk dužnniý nebo kožowitýt wezpod s asami
paprskovité rozbíhajícími, obyejn wtcwnatýml, tupý-

120
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mi, málo wystíiwajícimi, kteréžto jakož i brázdy mezi
nimi puwlcené bianau wreckonosnau.

1. Ten stíední, nesauci klobauk nálcwkowitý, patrný.

S. liška. C. cibariiis Frirs. Kromhh. I, Ah. f. 1
—

11. Agaricus cantbarellus Lin. Sc/tá/f, t. 82. Bull. t. 00.

Ó05. /. 4. FL (lan. t. 26 'i. Bolí. t. 62. Tralt. css. t. P.

Liška. Zlaulkow žlutý, nkd^ belawy, pofidku zcela bí-

lý, lysý, na omak mastný, u wnil žlutawe bily ; klobauk
diwe naddulý, pak polokulowatý, konen ihowilý
anebo pínálevvkowitý, po kraji podhnulý, eabalý, wy-
ezáwaný, I— ?>" široký; asy tlusto, M2— P/?'" široké,

wzdálené, po teni dolíi bžící, diíwe jednoducbé, pak
wiewnaté; ten pewný, dol tenející, J—2" wysoký
nebo wyšší bez pbicbetky a závvoje. — \V lesech list-

natých a jehliilých na zemi, welnii rozšíený. W léi
a jeseni.

Z3j)achu píjeninébo, chuti náostré, neskodliwý, obyCejný na
stolecli,

S. pomaraníoívij. C. aurantiacus Frics, Kronibh. t.

46. /. 3— 6. Agaricus aurantiacus IViilJ. in Jacq. Coll.

2. t. 14. f. 3. Merulius aurantiacus Pcrs. Podobá se

pedešlému, liší se ale klobaukem dužnalfm, plsnatým,
na omak jemným, jakoby aksamit, siln pomarano-
wým, blaw nebo nahndle mawým, u wnit žlutaw
bílým ; asami úzkými, hustými, rozsochanými, hojnými,
až ku teni bžícími, pak tmawejšími klobauku; teíi

I— 2" dlauhý, oblý, obyejn kiwý, žlutaw bílý nebo
jako klobauk barwený, dole tenší, zmládí hndý, pak
zernawjící, celistwý. — ^'a paezích stromw jehlic-

ných, ztrauchniwlých.
Po zápachu a chuti podobá se pedešlému, jest ale jedowatý.

S. rohaivitý. C. cornucopioides Frics, Kromhh. /.

50. /. 10— !3. Pnátk: ob. 28. nujk. 1734. Peziza cornu-
cop. Lin. FL (lan. t. 388. 1260. Bolf. t. 103. Helvelia

cornucop. Scha[f. t. 165. Í6G. Bull. f. IbO. 498./ X
Welikosti rozdílné; spolený ili trsnatý ; teii oblý,

dutý, lyzhru se rozšiující ; klobauk dutý, wzhru na
zpsob polní trauby wyhlížející, kožowitý, drobnošupi-
natý, hndý, po kraji eabatý nebo ncprawidelné stí-

haný, šedý nebo bled masowý nebo fialoný ; asy wrá-
skowité, nedokonalé, nkdy toliko ubky mezi sebau
zstawující, pozdji zpleštilé

;
podstata tenká, šáwnatá

wiáknatá. — W míchaných lesech.
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Zápach pfíjeinný a cl\ii laliodnaii maje ji se, akoli pro koi-
natost iieweliui olilíben.

2. Ten kolmo stojící s klobaukem slil^ , kejowity,

po stranách nejdrobnji žilnalj t. asnatý.

S. kfjowihj. C. clavalus Fries. Krombh. t. 10. /. 13
— 1". Pocálk. ob. 2S. wýk. l"3ó. Elvella truncata Šchdff,
t 164. liil. Trsnalý neb ojedinélý, 3" wysoky, (trs) 4
— tí" široký, dužnaty, celistwý, šáwnatý, u wnii bílý;

klubauk zn)ládí ihowjty, barwy fialowe, imawo njasowé,
koiowé, bladkd, nahoe málo wkleslý, pozdji dlá se
kraj klobaukowý a asy zaínají se dlati, ktcie pak jsau
chobotnaté, slab, mnohotwaré, asto ubkowit, maso*
w, fialowé, modrawé, potom jínale ; ten nedokonalý,
krátký , hladký, — \V lesech jehlinatých na paezích
zlrauchniwélých.

Zápaclm nepatrného, chuti slaht^, nakyslé. NeškoJliw jsa jí

se wSeobecn.

3. Ten poboní , kolmoslojný nebo žádný. Klobauk
rozšíený, tenký, píblanowitý, stejný.

S. nifchowlenij. C. miiscigenus Fries. Agaricus mus-
cigenus /Ulil. 1. 2H8. Helvella dimidiala Bull. f. 4Í)8. f.

2. iMeruliiis niuscigenus Prrs. ISVrs sysf. J\ 2;{(). Rlano-
witý, tuhý, rpwnowáiný, lysý, bled hndý, prípáskowa*
ný, zlehka crabaiý, bélawý, popelawý nebo kauowý;
rasy napucblaunké, rozewené, sotwa wtewnat spoje-
ni?, wzadu splýwawé ; ten krátký, poboní, dole huatý,
nkdy žádný. — ÍNa mechu, doikowých stechách, w
íjnu a listopadu.

Dbbwomorka. Mkrilil.s. Netkpilz.

Klobauk bez ten, obyejné ohnuly, rozlitý, ten-

ký, pudstrily wíce mén klkaté, potažený asami tupými,
síowii opojenými a powleenýn)i blanau wýirusonos-
nau, ncd(iu(in;il(; drnatau, pak w kruzích asnatozu-
batau.

1). domini. M. lacrvmans Srhtnn. Kvoinhh. I 4(5. f.
I

—

1. M. deslrucns Vtrs. Boictus larrvmanH Wulf. in

.facq. mise. 2. t. 8. /. 2. Sinvcrb. 1. ^'Á. BoU. i 1 07. '/. I,

Domácí hanba. Ilauba ta na poátku dlá na podlaze
nebo trámech wlákna pFeúlIá, paivuinná , pramenila,

zpononáhla so mataurí, blanowaljicí, bledé a špinnwS
fialowjicíi lenlo hlawni Iwar nabýwá délky a šíky
mnoho stewíctv, kdežto prosté po ploie prken hladké

120*
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l)cz pekážky rozšiowati se mže ; jsauli ole plochy
nerowné, roztrhané, rozpukalé, jesth' sesíáwaly ze dríwí

na pi a na dél spojeného, rozdílného nebo se zdmi se

slrída jícího, naskytuje se na zpsob stužek úzkých, pa-

léných, na mnoho stewíc dlauhých, díwí rozlin
objímajících, pronikajících, a na konci, asto daleko
od matiky wzrostajících w klobauk prawidelný, plodo-

nosný. Tau hubau díwí rozdluje se na tísky podlau-
hlé , tyrhrané. Též prý wydymuje kyselinu koslíko-

wau a puch obzvvláštní vvelmi nepríjemný.
Doiuácí Iianl)u dlá též hlány na strcwíc ano i na sáh dlaulié

a široké, wláKnaté, tuhé, šfáwnaté, driwe bílé, pak š|)inawjfcí a

perestjící skwrnami krwawjini, pak hnednaiiríini, po kraji tenkjmi
nebo napuchlými ; z tch blan z prostedku podnáseji se iiiísta za-

kulalGIá nebo okranhlá, bílá, šfáwnatá, co hrách anebo stíbrný
groš weliká, u prosted žlutnaucí, an z prostedku wvpaustjf wý-
trusy a žíly drobné ; zponenáhla -tato místa se zwtšují, wý trusy

zmnožují co prach hustý, hlinožlutý nebo rezawý. Když pak wšp-
cky tyto skwrny a ostrfiwky dohromady splynau, jest celý prostedek
a nejwtsí díl powrchu toiio klobauku blanowitého wrstwau wýtruso-

nosnau pikryt; na kraji ale na místo jirawých žil jsau toliko slalié

wrásky anebo mkké ubky, které w jirostedku jsau dokonalejší.

Hauba ješt starší a wtší, máli dostatené wláhy, wypauští z pro-
stedka nebo z powrchu wrstwau wýtriisonosnau pikrytélio brada-

wice hustS a neprawidelne rozpostawené, kulowaté, podlaulilé nebo
hebínkowité, 1— 2"' wysoké a 1/2" dlauhé, nkdy w hrozen se slé-

wající. Rosteli bujné, prýští z welikých as, obzwláŠtG z bradawic,

též i z kraje sfáwu wodnatau, istau, smradlawau, pozdji mlékowi-
tau, z níž nowá hauba se dlá. Tenkrát klobauk jest blanowilý,

sestáwá z wláken ídkých, skoro rownobžných a zplozuje se na mí-
stech tmawých, auwtí podrobených, po hladinách.

Tetí zpsob dlá se na dni, když prwní nebo druhý zpsob
proniknuw štrbiny prken anebo trámiiw wypauští stužky, které na
dni brzo se rozšiují talíowit, patrn tlustnau, kraje dlají i/j— 2^4"

tlusté, bílé, šfáwnaté, pýím pokryté blostným, a u prosted wr-
stwu wýtrusonosnau, ostrwkowitau. Též i ten twar dlá složené

žíly, bradawice a hebínky a též prýští šfáwn. Dofknufíui hned na-

bude l)arwy drumínowé, pozdji špioaw hndé a koneCn erné

;

bez toho ale wrsfwa wýfrusonosná nabýwá asto pkné ryzosti.

Wrsíwa wýtriisonosná hladká, asnatá a bradawionatá, zpo-

nenáhla se popíná wrstwau wýtrusu prachowitéiio ^j^"' tlnsfau, hii-

stan, která nejmenšíin iiwtím se rozptyluje a rozsíwá. Ten prach

wýtrusowý welmi obtiaie ith, chii, ano i oi a dýchání. — Na
wlliýcli místech w lese hubí díwí, též i we budowách, když surowé
bylo a rychle se zastawlo a wápnem owrhlo, takže nemlo asu
wyschnauti.

Zájiarh z ní wychází ztuchlý, hnusný a omamující, a tudy ško-

dí zdrawí lidu w takowém dom pebýwajícího ; tžkost hlawy, slá-

bnutí, pitomost, ospalost, nahluchlost, nucení k dáwení, napuclinutí

krku, tedy tžkost polykání, konen i bedélky w hub jsau násled-

ky ; anobrž i smrt mže celau nemoc následowati. Kdežto hanba
jednau w dom se usadila, tžko ji wykoeniti, tebasby nakažené
díwí Je wytrhalo a erstwýin wymnilo. Jelikož nejradše zuí w
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píbytcích pH zemi, neinajfcfcii pod tebau lochy, Jest k wyplemenSní
jejímu poteba, aby zemC se wyklidila a nimeui suchem dosadila,

anebo aby, což nejlepší, se udlaly lochy anebo procliázejícf prfi-

ducliy dosti prostranné, kterýuii wlhkost zemní poád se odwodí. Též
radí díwí natíti pokostem z kolofonie a lnného pokostu udla-
nýuí. Nejlépe jest pod trániy a podlahy nasypati wrstwu rudy zmydo-
wé na l—'^". W nakažených stawenídi nuisí se wšecko díwí wytr-

Iiati, porušená místa se díwí osekali, a zdrawá natíti dwa nebo

tikrát luhem zmydowým. nejlépe horkým, udlaným z 1 tíie skalic©

zelené rili zmydy a 5 tíží wody. (Ostatn wií asopis tedinolo-

gický 1. str 3(^5 a d.j.

Olšovvka. Scuizophyllum. Spaltblátteríino.

Klohauk korkowitokožnat^. ustanowený, polowiný,
sedawý, po kraji podvvinulý. asy od dola se rozbíha-

jici, wjíowité, nikdá spojené, s kratšími promíchané,
wšecLy na dél rozklané, po kraji toliko wýlrusonosné.

O. pospolitá. vS. comniune Fries, Kroinbh. t. 4. y.

li — 16. Agaricijs alneu.s Lín, Schdff. t. 'l^^.f. I. Bull. t,

2i6. 581./. 1. A. multiíidus fíalsch.cLf. 12tí. l^ees. /. 181.

Spolená, sotwa \" delií. plsnatá, šediwá, lalonatú, a-
sto mnohoklanú ; asy ponacliowélé, popelawé, hutiaté,

wlastn newtctvnaté. — Po celé Kwrope, Asii a Africe

až do Guinei, na Pedhoí dobronadéjském , a Ame«
rice sewcrné a jižné, na Anlilácli. W poasí dcsiiwém.

SíKowEC. Daedalea. Wirrscuwamm.

Klobauk korkowitý nebo kožowitý, luhy, rowný,
Irídko Ienitý, u wnil klkalý. Haiisko chobolnaté : cho-

bot s podslatau klol)auko'^'aii stpjnorodydí a srostlých,

nclilubokých, hned dlajicich asy spletené, hned díry

prodlaužené, zprohybané. Wecka tenká.

S. podtlautmík. D. (juercina Pert. Agarirus quercinu8
Tah. BoU. t. Tá. Sowrrb, t. 181. A. labyrinlhiformis BtdL
(. 3:v3. 4i2. /. 1. A. dubius Sciuif /. V.Hl. Poddaubník,
poddaubnicc. Wclikoslí a podubau rozdílný, korkowitý,
lined mkší, hebký, hned iwrd.ší a tužší ; klobauk se-

davvý, barwy dewowé, bledé, píswraskalý, lysý ; asy
tlusté, rozwtvvend, wiisujícf se, wíjawé, zmatené, cho-

bolnaté, lu a onde dérami promíchané. — Na kmenech
dubowych mnoholetý.

Jíndá jej potebnwali k xlnwRnf krwAf nyní na traud (hnbka).

S. hifzowlk, D. bctulina fífbenf. Fl. f/an t. l.Sbb.

Krnmhh. 1. 5. f. 1. 2. A«(aricus belulinus ÍAn. Sowrrb, t.

18.?. A. coriaceus BnH. 1. .5:}!. / t. F. Balt. f. I.S8.

liczowík. Podobá se pedešlému, jesl ale menší a ten*
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si, bledý, páskownný, jjlsoalý, pak zelen nabíhající

(jako ostatní); .isy rowné, píwtevvnalé, po ki;iji pak
roztrháno. — Na kmenech l)ezovvych, dubowych a i.

Též mnoholetý.
Užitek tentýž.

ele 2.

Hibowiié. Klobaijnaté : raiiško dérnalé w trubky pro-
dlaužené.

ClIOROŠ. POLYPORI.S. LOCHEHSCHWAMM.

Raiiško s podstatau klobaukowau stejnorodé a

srostlé, drami píokraiihlymi zwrtané, pehráflkami
tenkými, jednoducliými rozdlené, weckonosné. Wecka
s drobným wýtrussm. Ani |)lachetka ani záwoj.

1. Díry obšírné, 4— 6hrané, plástew pešiírající.

Ch. šupinatý. P. squamosiis Frics. Boletus sqammo-
sus Hads. Schd/f. t. 101. J02. Bolí. t. 77. FL dnn. t.

1I9(J. B. juglandis Bidl. t. 19. li i. Ojedinlý, obyej-
nji obšírn trsnaiý ; klobauk ÍJcaulowý, dužnatohau-
žewnatý, píhlinožlutý, 3— G" široký, na powrchu se

šupinami tmawjšími ; díry l)Iedé nebo rusé, pízubaté;
ten zmládí prísti'ední, pak poboní, potom ernawý, u

wnii liaubowitý, bílý. — Na paezech stromw rozdíl-

ných, jesenu, topolu, buku, wrb, jaworu a d.

Weliiii íerwotociwý, ztžka ale k jídlu.

2. Díry drobné, zaokrauhlé. Ten patrný, jednoduchý,
pístední.

Ch. owi. P. ovinus Fries. Kvomhh. t, ó2. f. I. 2,

Boletus ovinus Schá(f. t. 121. 122. FL dan. t. Ítíl8. B.

albidus Trall. cssh. f. 8. Klobauk asi 3" široký, pí-
wykrajowaný, dívve hladký, pak za sucha rozsedalv, du-
žnatý. kehký, blawý, též zlutawý, náryšawý, nahnedlý;

díry drobniké', píokrauhlé, z béla citronowé, Ieii krát-

ký, nestejná, l" dlauliý nebo delší, nkdy hlízowitý. —
W borech horních, též w Americe.

Jest jdoiin.

Ch. slepdk. P. Tuberasler Fries. Boletus tuberaster

Jacq. colL suppl. t 8. 9. Nícs. f. 211. Fungus in lapide

Mat. Mfch. t. n. /. I, Balt. /. 21. Klobauk duznatý, u

prosted wkleslý, nálewkowitv, píhuatý, 1— 4" široký,

wykrujowaný, šupinkowuný, žlutavvý ; díry píokrauhlé,
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jakož i tes tuhý, kožowilý, hledy. — INa wršlch w Ita-

hi, ohzwbšt INeapolsku. íiímskii.
Stélka iimolioletú, iiaiiliowitú. ztiilia slepuje braiidky, kamín-

ky, tiIiW a wsfcko, co w /emi nalézá, doliroinady, a dáwá tak oa-
zwaoé kitinenij httubowé (pietra fun<^aja), kteréž do :iklepa wneSené a

poád wllíké zarliowané celý rok dáwají liaidiy ; téz i do jinýcii ze-

mí dají se zawé/.ti. HauSa ta náleží k nejwýbornejSím w Neapolsku.

3. Díry drohné. Ten poboní,

Ch. kuzlnoha. P. pes Caprae Pers. conim. t. 3. Ten
jednoduchý nesaucí mnoho klohaukvv polowiných,
okrauhlych, w zadu hrbatých, po kraji nadhnutých.
ernohndých: díry obšírné jakož i ten zelen žluté ý

dužnina bíhí, lluitá. — VV borcth na Wogesách.
Jest jedomý.

C/í. oiiš. P. umbellatus Frics. Krombh. t, ó2. /. 3

— 9. B. ramosissitnus Scu[). Sc/iulf. t. llí, *26o, 2B6.

Jacq. míst. t. \V1. B. polycephahis Tralt. ess. T. Nees, f.
•iló. Oii, ores, oech. Trsy býwají 4— 8 liber tžké,
jakoby z jedné liauby složené ; ten dole 2— i" tlustý,

do kry wnikdjíci jakoby koenem hoinolowitým, brzo

l».ik rozdlený na (> — 8 wlwí co rameno dtské tlu-

stých, a 8— lOkrát rozdlených i podstata úile dužnatá,

štúwnatá, celistwá, kruchá, stále bílá, oechy wiaskými
chutnající a tudy jméno její; smítky na konci ztlustlé,

/|)oncnáhla rozšíené w klobauk okrauhlý, pupcnity.
< isto núlewkowilý, V4— '/V široký, 'jV ' wysoký, I — 2'"

ilustý, hndý, po kraji podhnutý, welikým suchem ošu-
pinatjící ; rauško na zpodním powrchu klol)auku a pu
celém ro/.\vlwcní tené petenké « drkami píedrobný-
mi a prodlaužcnými w trubiky pod okau wclmi smá-
knuté, po kraji eité. — VV jeseni na trauchnjfcícl)

kmenech listnatých a na lesním mauru.
FÍIdC jej gl»íraji a u welikún množ«tw( na trh do Praliy pi-

aáSejí, jelikož jeitt dolir u rliuti-n ; dá se také sušiti na zimn.

Ch. dnhnwnlk. I*, (rondosus Fvic.s. Kroiuhh. t. 18.

/. 17—20. Boletus ramosissimus Scluijf. f. \H — iV.).

B. írondosus Fí. tlaiu t. 9.S2. Trati* rssb. I, U, Churuá,
dubownik, dubowka. Zwýáí a zšíí 1

—

2' a scstáwá te-
bas z padesáti i wícc klobaukúw polowiných jakoby

siechowitýcb , erabatých a lalonatVch , dole sli-

tých w teli tlustý, be/.twarý, dužnntý; klobauky po-
wrchu wícc mén hlinohnil»'lio, asto (mawého, swra-
skalého, nerownéhoi slabS pKnatéhu nebo nahého, au*
cliéhoi bczicského, *lt" ihislého, mkkého, zpnižnélio,

ani/, huužewaulého, u woii biléhu, chutného ; díry i/,

—
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VV' wysoké, bíl^, drobné, neprawidelné, obvejo po-
dlaulili* a pepazené. — (Na korenecb a dole na kme-
nech dubowých a jiných slromw listnatých, od srpna
až do íjna.

Cliiií a ziípach jako jiných hub drewowých ; w kuchyních se
pfiprawuje k jídlu.

3» Tefí sléwající se s klobaukem mnohonásobným.

Ch. slékawý. P. confluens Fries. Boletiis confluens
Alb. et Schwein. B. frondosus Swarlz. Trsy délá /.wící

strewíce; klobauky skoro jako pedešlého a wšak širší,

(5-»6caulowé), lalonaté, w zadu srostlé, hladké, ínaso-
wonalindlé, zaužené w tené kratší, nemnohé, oddéie"
néjší, dole spojené; díry bélawé ; podstata dužnatowiak«
natá, došli tuhá. — W borech horních.

Též jedomj'.

4. Klobauk sedawý poboní.

Ch. diewomoniíf. P. deslruclor Frícs. Krombh, t. h.

f. 8. Holelus destructor Schrad, Twaru rozdílného ; wí-

ce nidn rozlitý, mékký, wláknalý, bélawý, swraskalý,
lysý, wyschlý, rozdroliwý; díry príokrauhlé, tupé, celé
nebo roztrhané. — Na dríwí domácím, ,trauchnéjícím,
též \v lesech na kmenech borowých, wlhkých, po JEwro-

p a sevverné Amei-ice.
Voní siln, aniž nepíjeinDS. Na trámech a prknecli neSkodí

tolik jako diewomurka.

Ch. dnowij. P. o(Ticin-ilis Fries. Bolelus L^ricis

Jdcq. míse. 2. t. 20. Bull. t. 29B. Plcnk t. 7óO. Agaricus
Slerb. i. 27. Mich. t. 61./ I. Díno^vá hauba. Klobauk
korkovvitoduznatý, jako koské kopyto wyhlížející, polo-
kruhowitý, jednau stranau pirostlý, podstaty mkké,
haužewné, bílé, za sucha haubowité, rozdroliwé. na po-
wrchu páisy žlutawými a nihnédlými znamenaný; díry

tenké, hlinožluté, nahnédlé, pehusié. — Na kmenech
niodinoivých w Rwropé jižné, na Alp'tch, w Asii.

Cerstwý T.i\\\rM\ inaukau, > luif má náhorkaii hnusnau; nsuSený
newoní. W ohrliodjest hly, leliký, drnatý, hoení wrstsvy z!<awený.
U wnit požitý násilnC žcnfl na stolici, takže lio nyní málo potre-

hiijí. Jindá jej piwáželi ód reky Agarus zwané a jirotož slowo
Ajnriciis t. j (nniins.

Ch korka/if. P. suberosus Fries. Krombh. t. 48. /.

11—'li. t. ó. f. 3— >. Násadkau ohlau, poboní jako

teném sedí na dolením dílu kmen* ; klobauk diwe
iazykowitý, potom kopisowitý, hladce smáknuly, nékdy
skoro "lúlielný. na.luiý nebo poduškowiiy, Va — !•//

dl íuliý, 3 — 8" široký, po kraji tupý, tlustý, zoblený,
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na powrcliu z mládl bledý, bily, ilulawý, proti násadce

pomaranowý, hladký, hezleský, potom mén hladký,

hndožlutý, po kraji tmawjší, na násadce erwenaw
hndý; zmládí jest podstata n)ékká, autle diižnalá, ble-

dé žilnatá, welmi šáwnalá, pak pewná, zpružná, krku*

witá, hilá, na odlomcích krwawá. — Na dubech.
Dlaji z nho traud (liuMiti).

Ch. libowonný. P» suaveolens Fries. Kroinhh. 1. ó.

f, 2ó. Bolelus suaveolens Lín. Sowerb. 1. 228. B. su-

bcrosus BoO. f. 162. Klobauk obyejn ojedinlý, llu*

fitv, 2—4" široký, duznalokorkowjtý, jednobarewný t.

bélawý, bezpáskowý, huatý ; díry dost weliktí, nahndlé.
— Na wrb bílé, jiw. W jeseni a w zim.

Zap&cliá píjeiim anisein. W lékarstwf se jiotebnje.

Ch. traudotvy. P. fomentarius Fres. Boietus fomen-
tarius ÍJn. Sowerb. t. 135. B. ungulatus Bull. t. 41)1.

Klobauk weliký, príirojboný, un twrdý, lysý, sazowé
spdiwý, obzwlášt blíže kraje popelaw a ernawé pás-

kowaný, n wnit mkký ; díry nejmenší bled siwé, pak
re/avvé, wedauoí do trub dlauhých nejtcnšich. — Na
kmenech bukowýrh hojný, mnoholetý.

Potebuie se k stawenf krwe. Dlají z ri&ho traud (hubka).

CA, zapnlowací. P. igniarius Frics. Agaricus igniarius

Bafl. t. :n, II. Boietus igniarius Lin. Bull. t, 45 i. S
wrrh. I, \^'Z. Podobný píedešldmu ; liší se ale twrdosti,

klobaukem tlustým, tupým, pihladkým, z rezawa po-

peUwým. po kraji jakoi i s drami naddutými, pcdrob*
nými, skot^icowým. — Na kmenech wrbowých, jeseno'

wých a j. Mnoholetý.
Dlaií též z Di!l)o hubka, jeiCo ale IpatnjSt nežli padellébo.

5. Kiobauk na znak obrácený, rozlitý.

Ch. obfcnij. P. vulgaris Fri/r. Boietus cellulosus

Fl. Jan. t. TI';. /. 1. B. proteus Bolí. t. lití. Tebas na

tletvíc w dél rozlitý, hladký, ',»"' tlustý, suchý, skrze

ua skrz i na powrchu bilf, po kraji, obzwláiit zmládi,

nejauilji pyrity ; díry drobné, stejné. — Pcobecný na

poraženém díwí jehliaatém, též Da listech a rowách
winných.

IlílIB. BOLRTIS. BliRRNPILZ.

Klaubauk duinaiý. mékký, wždycky icniiý, wezpod
opatený rauškem od podstatv klobaiikowé ro/dllným,

složeným ze trubek dlauhýcb« huélýcb, dohromady
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srostlých , na jejichž wnitní stran pripewnna jsau
wecka. Ani plachelka, ani závvoj.

1. Trubky rauškowé, žluté nebo rezawé. Wecka pi-
hlinožlutá, do blatowé narezawla patlající.

H. owi klaazek. B. circinans Pers. Necs f.
20.").

Kromhh. t. 34. /. 11— 14. B. f^ranulatus Lin, B. flavoru-

fiis, aureus, ferrujjfineus Schiijf. t. 123, llá, 126. Klau-
zek owí. Spolený; klobauk celistwý, 2—3" široký,
mkký, pomaranow žlutý, zniládí powleený lepem
hndým, ryšaw hndý neboli tisawý, lesklý : dužniny
žlutobíié; muško z trubek plochých, hranatých, weli-

kaunkých, žlutých, po kraji zrnatých ili pozbádaných,
se wecky z hlinožluta rezowými : treii 2caulowý a

delší, 3— 6"'
tlustý, dole asto tenející, mladý blá-

wý, pak žlutawý, šupinkami díwe bledými pak erný-
mi nahoe draslawý. — W lesech tu a onde hojný
po Ewrop anobrž i Americe sewerné. W lét a jeseni.

Laupaný se jí.

H. krdloivsktf. B. rcgius Kromhh^ 1. 7. Hib krá-

lowský, wlaský. Hauba pekrásná, 7—8" wysoká. Klo--

bauk mladý kulowalý, krajem tené se dotýkající, pak
se rozšiující poduškowit, po kr;»ji sehnutý a podwinu-
tý, konen kraj se wyrowná a jest zšíí 7—8' a ztlau-

ští 2V2" ; barwy jest rzowc do lilákowa a fiul()*'a,

swtlern špinawjící ; na powrchu kožo.vitý , hladký ;

rauško V*" tlusté, na zpodníni powrchu ist žluté w
podstat bled žluté, složené ze trubek: ústí okrouhlé-
ho, malého, sklem zwlšowacím eitého ; teíí peko-
cen kejowifý, poídku wálcowitý, 2—3" wysoký, naho-
e I —2 tlustý, w nejtlustším dílu %—3", na powrchu
žlutý, dole nkdy pomaranowý ; dužnina bled žlutá,

nprouínná, pewná, celistwá. — Pod duby, buky,
bezanii, na místech swtlých mezi trawau, mechem a

vvesem.

Hiuba u nás oblíbená jako liíi!) obecný. Mfiže se pomf'liati s

imiclioinorkau, která ale od liribii wezpod diírnatélio se lisí asami
na xpodnírii powrdiu paprskowite se roziliázejícíini. Snadnji ale

možná pomíchati s nSkterimi prasiwými hiby.

//. obecný* B. edulis Bull. 1.60. 49 í. Sowcrb. t. lil,

krombli. t. 3l. B. bulbosus Schd/f. t. J34. l3o. B. escu-
lentus Pers. Hib (ob/.wláštn), twrz (m.) Klobauk zmlá-
dí kulowatý nebo polokulowatý, blawý, ponazelenalý
nebo erwenawý. dosplý poduškowiiý, rozložený, zpro-
h^baaý, o" zšíí, jeUuž dužaiaa ^2 — 2" ztluuiu, bílá,
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neproménriH, punažlutiá pud pukuzkau lysau, nnhnd-
l:iu ; rauško dríu'c bíK', pak i\ul^ a potom 7.cienawé.

složcaé ze trubek díwe zawených; treu 3—G" zwvší,

l'/2—2" zllaušlí, dole hlízowii zwelicený, bled kožowý,
nábore diwe síkau malíkau powlcený : dužninv pe-

wné, tlusté^ krurhé, bílé. — VV jae, létu a jeseni u

nás obyejný w Icsccb listnatýcb a jcliliných.
Hauba u nás wiibec oblíbená a na wi-nkuwu jakož i we Fran-

cii potrawaii znamenitau. Též se suší a tak |)i<liází w obdiod. Snad
jest možná jej úiiiyslnC rozpleineowati jako (ilieikti.

H. moílidk. B. cyanescens fíiill. t. 3G9. Kromh. f.

35. y. 7— 9. Modrák, sinák. Klobauk 2— tí" zšíí, mélce
iiaddulý, poduškowiiý, asto píbrbaty, pak mlce ul-
kíjwaný, zmládi celislwý, pák zprirznv, konen kašoui.

1}', na powrclm powleený plstí tenkau, nalindle žluta-

wau, slárnowau nebo lilinožlutau, jejížto wlákna brzo se

wyskytují co swa/.eky bu co bradawiky bu co blá-

ny, po kraji bitký; dužnina jeho litlá, •/»— l" tlustá,

rozíznutá blostná, pak erwcnawá, polom laziirowá a

konen indycbowá a raodroerná, welmi šláwnatá šlá-

wau díive bezbarwau ,
pak kalící se a zmodrající

;

rauiko trubek žlutýcb; Icíi 2—3" wysoky, ',2— I" tlu-

stý, u prosted napuchlý, ídko blízouitý, nahoe bílý,

dutý, naplnný dužninau haubowitau, ježto barwy méní
jako klobauk. — VV lesech listnatých a jehlinatých.

Též jest jedoniý.

//. kíšc. B. pachypus Fries. Kromhli. t. 3'), /'. i O—
lá. Kíšf, kísla;. Klobauk diwe poiokulouatýi pak po-

du.škowiiý, zploštily, celislwý, dužnatý, suchý, píplsna-
lý, kožow nahndlý nebo naerwenalý ; raušku z trubek
dlauhýh, žlutých, s listina skoro stejným, hranatým,
mírn welikým; Ieii u prosted ztlustlý, píhlizowitý,

nad prostedkem skrený, na konci ztlustlý, široce w
klobauk pecházející, síkowaný : dužniny blawé, zujo-

drawéjící. — VV lesech listnatých dasu letního a jcscn-

ního, ídko jarního.
Cliiiti nepíjemné, nahoklé, pokožka klobaukow.i lim ..i, /.ápu-

dia protiwného, jakoby stÍ!ntrowélio. Proto nejí ae.

//. borowlk. B. Srcus Bull. t. 385. Krombh. ti 36.

/. i— 7. Borowík, hib bronzowý. Klobauk polokulowa-
lý, celistwý, dužnatý, hladký, nahý, lesklý, wlhky, pí-
lepký, mdohndý nebo ernohndý, po kraji sta/.ený. 1"

tlustý nebo tlustší, u wnitr biawý, na w/.ducliu žlututv-

jící, ídko erwenawjíci nebo zrlenuwjící ; rauško z

trubek oblých, tsaoiíslých j líc 3— C" zwýší nebo
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xvyssl, 1—3" tlustý, oblý, u prosted tlustší, ryzí nebo
žluiawý : dužniny pkn žluté. — W jae a na zaátku
jesen po lesech swétlycli míchaných.

Cliiití a zápit lieiii podobá se hibu obecaéum, pewySuje ale
jej krehkosU a útlostí dažniny.

H. maslenka. B. initis Fries. Kromhh. t. 36. /". 8—
II. Maslenka. Malý spolený, tenmi asto srostlý, 2—
3 wysoký. Klobauk polokulowatý, pak zploštily, skoro
pupenatý, eabatý , dužnatý, 2—3'' široký, celistwý,

lesklý, za wlhka mazawý, kožowomasowý (za sucha reza-
wý) ; rauško složené ze trubek krátkých, hndozelených,
pak rysawých, welikých , hranatých, neprawidelné
rozpáraných ; teíi nahý, oblý, krátký, 2'' wysoký, V4"
tlustý, nahoe široce w klobauk pecházející, pewný :

dužniny útlé, chutné, bled masowé, dole žlulaw hndé.— W lesech míchaných, asu letního a jesenního.
Zápachu a chuti píjemné jsa jí se.

H. envaika. B. calopus Pers. JSees. f. 208. Kroinhh. i.

37./. 1—7. B. terreus Sc/iaff\ t, 315. Gerwenka wlaská.
Klobauk polokulowatý, pak poduškowltý, dužnatý, 3—
8 ' široký, plsnatý, hndozelený, po kraji chobotnatý
nebo nejcelejší ; rauško trubek tsných, krátkých, pi-
rostlých, žlutých, u wnit modrawýcli, hranatých ; treíi

2—5" wysoký, dužnatý, pístejný, poídku hlizowil na-
puchlý, síkowaný, dole lysý, cerwený ; dužaina hutná,
šáwnalá, bledá, kruchá, na odlouicích modrající. —
W lesech a na wesowištích od erwna až do podzimku.

H. tlusf.otenowij. B. crassipes Schajf. I, \\'l. Krombh,
t. 37. f. 8

—

II. Klobauk dí-íwe polokulowatý, rohatý,
chobotnatý, pak poduškowitý, u prosted zpleštilý, mék-
ký, plsnatý, hndozelený, pak erwenaw hndý ; rauš-
ko na tetí pirostle', ze trubek dlauhých, sirkowých,
nestejných, hranatých, na ústí roztrhaných, zubowitýcli,
žlutých, pak naryšawlých anebo niodrawých; Iei tlu-

stý nebo lenký, bichatowetenowitý, bled žlutý, pak
erwenawý, zhruba síkowaný, skoro ubkowaný nebo
brázdikowaný, dole lysý ; dužnina nejútlejší, rusá, pak
zmodrawjící, — Letního asu w lesech listnatých,

wlhkých.
Chuti mírné a lahodué, zápachu žádného. Náleží k užiteCnjui

hubám.

H. krwawij. B. san^uineus Pcrs. Kromhh. t. 38. f. I
— 6. B. Satanáš Lenz Schw. t. 8. y. 33. B. marmoreus
Rojiies Champ, I, tí. Klobauk S" široký, tlustý, dužnatý,

puduškowitý, mkký) uahý, suchý, hladký , swraskalý.
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potom ubkowaný, zprohybany a suchým powtrím ro/..

sedaly, bélawý, koiowozluiyj zelenawý, aslo dílem po-
naOcrweDaly ; rauško zmládí tenké, žlulé, pomaraiiowe,
pak llusié, linawé korálowé: trubek neslejnvcb, s islím

dužnatym, koráiowym , makáním tmaw modrajíí'ích ;

teíí 2 — 3" wvsoky, tlustý, ociistwy, skoro blízowiiý-,

aslo smáknuty, hranatý, též bichatý, nahoe tenší,

obyejné syl, poíidku bled zluty, krwawý nebo nii-

chowý, nahoe s úliau sílí tniane nacliowau, pak dol
mizející ; duznina klobaukowú zmládí pewná, útlá, šá-
wnatá, 1— 2" tlustá, bílá, na odlomcích erwenawjíoí,
pak mi)dr.ijící. — VV lesech listnatých, kowišiích, za-

hradách, od podletí až do podzimka.

Cliiiti a /ápacliii není nepijfiiinNrh a tudyž tím nebezpe!^nj-

ií, jelikuž po úiocídi jest neijeduwatjSí. Muže se snadno poinicliatt

•e lirilteii) králowskvtii, od nliuž ale se lisí, že odloiiiky brzo iiiu'

drajf, že tniliky raiiskuwé žlutozelené, s ii$tíin nacliow)m a že dn«
lejSek Ienfí lilízowit zwelifenj ; si, teíS pokr>wajírí, jest u iiriltu

králowskélio bílá nebo žlutá, až dol se tálinuucí, nikdá tinawu er^
wená a drobnouká. Od hibu kowáre lisí se twaretii a barwau klo-

buuku, pndoliuu lr«-nt: a síti úllau ; od liribu obcrnélio a liiu born"

wíka Snadno se rozeznáwá twarem tenS, barwau trubek a klobaiiku

//. ruííotcowý. B. ervlhropus Pas. Krombh. 1. 38,

B. rubeolaris Smvcrb. 1. 2.S0. Tcíi zmládí wejcowjtý, na
echalce pikrytý klobaukem malikým, blanowiiým, ne-
dokonalým ? spolený tencmi srostlý w trsy neprawidel-
fié; klobauk díwe zakulalí^ly, kraji swynii tené se do-
týkající, pozdji polokulowaty, 2 — 4" široký, hladký,

Odhy, sucíiy, s kozí zlulia píro.sllau, blawau, špinaun
poiiazelenalau, w stáí aslo nnhndlau nebo hlínožlu*

lant s dužninau liutnau, bélaw žluiau, na odlomcírji

swétle modrající, skoro blankytnjící, chuti nakysl(^, ob-
zwlaiilni; rauško z trubek I '/a'" dlauhych, žlutých, s

úslíini pedroboými, bí^lawVmi, žlutými, pkn erwe-
nymi, asto riižowymi nebo swPlIc pomarano\výn>i ;

ie 2— 3" wysoký, tolikéž skoro tlustý, hlízowit a skoro
kulowalé ztlustly, cclistwý. hulny. nahoe síkonaný sílí

peútlau, soivvu nkdy palrnau : dužniny žiutawi* biltS

pewn, kruché. lítlé, nakyslé. — W jae a jeseni na
palu/.icli ulhkych.

Naleží ke Skodliwýin • anadoo rozeini se ode wledi chutí a
podobau.

H. kowdí: B. luridus Scha/f. t. 107. Tralt. Schw. /.

9. 18. Krombh. t. ."iH. /. 11-17. B. rubeolaris liuU. t.

lOO. \'dQ. /. 1. Kowá. liarwau a welikoslí welmi pro-

inéoný. Klobauk wysoce poduškowríiý, po kraji podchii-
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pný, mékký, suchý, gkoro aksamilnatý, hladký , asto
málo leskly, potom (/a wjhka) mazawý, tmaw hndoze-
lený, špinawý, ídko Imawe erwený nebo tisawý, jesto
ideji bledý: dužniny 1" tlusté, bílé, šáwnaté, mékké,
žlutané nebo žluté, rychle tmaw a ponazelenale mo-
drající, spšné hnijící : pokožky laupatelné; rauško z

hnéda žlutozelené, od iiené oddlené, 2— 4'"
tlusté ,pak

hnédé a zelené, trubky s ústím spinaw nachooým,
drobným; tíeii 3

—

h" uysoký, tlusiý, i-ídko bichatý,
nahnédle žlutý, pomaranowý, dole tisan ý, wždycky po-
vvleený sítí erwenau, uelikookau, wysláwajíci : dužninv
wláknatéjší a žlutší nežli klobaukowá, — W lét a je-

seni na lesech listnatých a jehlinatých.
Akoli jest cluiti dobré a zápachu žádného, pece nerádno jeho

l)ožíwati pro welikau podobnost ke liíibii krwawéiiiu a rudotehowéiiia.

H. bfolanoivonnij. 13. radicans Pcrs. Krombh. f. 48. /.
1— (5. Klobauk díwe pdlokulowatý, pozdji poduškowí-
tý, ncrowný, skoro plsnatý, bezleský, suchý, olejow
zelený, nkdy nahndlý

,
potažený jíním pedrobným,

šedým; pokožka dá se slaupati; dužnina klobaukowá
mkká, V2—V*' tlustá, blawá, na odlomcích bled mo-
drajících opt pak blednaucí; rauško asi 2'" tlusté,

ten se dotýkající, olejow zelené, pak tmawjící, slo-

žené ze trubek oblých, welikým ústím opatených; líe
2—3" wysoký, V^—^U" tlustý, oblý, wzhru a doliiw

tenejicí, žlutawý, dol blednaucí, pak erwenawjící s

arami síowit rozwtwenými, dole ukonený koenem 1— I V?" dlauhým, pewným, docela mrcasatým; dužnina
tefiowá jako klobaukowá. — W lesech listnatýcli a je-

hlinatých, w mechu a tráw, též na kmenech wywrá-
cených, trauchnjíoích.

Cliuti ne|)íjeinné, silnS lioké, jako brotanowé, a tady po-
dezelý.

2. Trubky ráuškowé bílé, pak wecky tmaw rezawý-
mi barwené.

H. špiník. B. scaber Bull. (. 132. 489./. 1 Kromhh.

t. 3h. y. 1— t). Spiník, kozák. Klobauk wysoký, tlustý,

díwe twrdý, pak mkký, poduškowiiý, u prosted iro-

chu wkleslý, díwe okrauhlý, pak wykrajowaný, rohatý,

na powrchu suchý, kožowitý, nahý, hladký, bezleský,

polom dulkowaný, kožohndý, poídko ernohndý, po
kraji podchlipený , bitký; rauško trubek co klobauk
wysokých, bílých, na wzduchu ponaerwcnajicich, wál-

cowitých, s ústím stejným, okrauhlýn), potom neprawi-
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tlclným, šedým anebo Spínaným, konorn' nahnodlvm,

weckv í.ikiéž líarwenýini ; li-pn nesli/.nafý, ;{

—

\" wy-

sok), sííhlý, \v/.l)uru tenojící, pokryly šupinkami drob-

nými, sk(íro swazkowit nabroniadnymi ; dužnina klo-

haukowá šáwnaiá, pewná, ncpromnná, ticnowá tužší.

—

iNa pastwinácb, palauzích, bájích w lét a jeseni obecný.
Akoli špalnCiší Iiiibii ol>ecného, nicm-.nu se j,

//. osik. n. rulus Sdía/j: f. \0:\. f. 4, ó, G. Osik,

wosik. Kloljauk poduškowitý , polokulowjtý
,
po kraji

[)Íípodbnuty, polom obbomolowitý, dužnalý, tisawý, blad-

ky, lysý; rauško trubek dlaubýcb, lenkýcb, bílýcb, pak

nabní'dl}cb, s ústím otewrcnvm, branaiým ; treíi dlaubý,

šlíblý, tenký, pííprob>banv, belawý, zdrasliiwený brada-

wikami ryšawými nebo crnawýnii, bulný ; dužnina
vvliiknaiá, bilá, piízmodrajíci. — Podlé pšinek w le&ecb

listnatých, hojnji w jeseni.

Hai)l*a }ejuuiá.

Klaczek. Scillus.

Klaubek a rauško jako u hibu. Záwoj zpodck
klobauku i)dadislwe'bo zastírající, pak se trhající a zú«

slawující bud obojek bud oponku.

1. Trubky rauškowé žluté nebo rczawé. Wecka blino*

2lulá nebo rczawú.

K. ohrcny. S. annulatus Holelus nnnulalus Ptrs.

Kromhh. t. 33. /". 1—12. H. luteus Lin. Schži/f'. t. 114.
/'/. (lun. (. II3.S. B. annularius //////. /. 33*2. Klauzck,
podniaslník, maslnik, maslenka, laiipawka. Klobauk nda-
distuý kulowatý, pafc poduškowitý nebo nízko homolo*
wiiý, 2 — ()" široký, potažený lepem mazawým, kašta-

novým, proswítawým, pod níni nahndle žlutý, hladký,
7. nhož pokožka snadno slaupnauli dá se; dužnina
klobaukowá bílá, ponažlutlá, úilii, tlustá, nepromnná ;

rauško žbilé, pcwn na klobauku pirostlé : trubek sna*

dno oddlitelných, s ústími stejné welikými, okrauhlými
anebo wpjilýmif podlauhlýmí nebo tyrhranými, ne-
cnjícínii ; ten oblý, hned stejná tlustý , hned dolu
tluslnaucí, 2—4" wys<)ký, V?

—

'i" tlustý, zmládi jakoby
pošwau zastireny záwojcnj u koena zaínajicím, rauško
po|Mu<njícím a na kraj klobaukowý se pipewjujicím

;

/.áwoj ten pak dlá obojek dolep horeji umístný, bud'
opunku 8 kraje klobaukowého wisici, bud oboje najed-
nau i treíi nad obojkem žlutý, crwené pozbádaný, zpod
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bílý, šedý nebo derwcnaný ; dužnina jeho wlákuaiá, bí*
lá, proti powrchu žluiawá. — Podlé pšinek nejobec-
nji w borech , ideji w buoinách a bezinách napd wllike' a suché, hlinaté, písité, tráwnalé, mechalé.
Od neiusnjšílio jma až do podzimku w jeseni.

Horané dmdf dlají 7, nelio cliiitnau poléwkii na místo maso-
wé ano i w Praze miliony ho sndí.

K. iliUý. S. flavidus. Boletus flavidus Fries. Kromhh.
t. 34./. 1—10. B. flavus IVither. Kromhh. 5. p. h. Po«
doba se pedešlému. Klobauk 2— 4" široký, podušku-
witý, nkdy lup hrbatý, hladký, zmládí potažený za
vvlhka lepem, za sucha suchý, ist žlutý, jasnjší nebo
tmawjší, na slunci pomaranowý ano i nahndiv ; zudá.
dí jest vvezpod popnut záwojem, zstawujícím po sob
obojek; rauško zmládí pkn bled hlinožluté, potoai
špiaaw pomaranowé, * 4— ^.V tlustí?, pewn s klobau-
kem spojené, 3 trenm srostlé : ústí hranatých, dost we-
likých

',
ten pewný, jakoby dewnlý, 2—4" wysoký,

*/2—' l" tlustý, od dola wzhru tlustnaucí, rowný, hlad-
ký, špinaw nebo ervvenaw žlutý, nad obojkem pkn
erwen pozbodaný; obojek wždycky pítomný, pona-
puchlý, lepkawý, obyPejn bílý; ten podstaty ze wlá-

ken twrdých, žlutjší nežli klobaukowá. — Od zaátku
lipna až do listopadu w lesech jehlinatých, též w be-
zinách, daubrawách, pod jalowcem.

Užitek jako pedešlého wšeobecný, wýborný.

2. Trubky rauškowé bílé, pak hndnaucí.

K. kemená. S. aurantiacus. B. aurantiacus BiilL 1.

1Zi\. Kromhh. t. ál. f. 1— 1 I. Kemená. Klobauk zmládí
zakulatlý a krajem pebíikýin teri objímající, pak po-
duškowitý, polom wyrownaný a prohlubený, stkwle er-
wenawé žlutý do erwena a tisawa , lesklý, po kraji

nikdá podvvinutý, zmládí ale z kraje prodlužuje se k-
že, ježto na teú se nasazuje, tudy záwoj jest a zastírá

rauško, konen mizí ; kže dá se s klobauku laupaii ;

dužnina jeho dívve celistwá, pewná , bílá, pak ídká,
mkká, wodnatá \ rauško obyejn bílé, asto šeré, pak
žlutavvé nebo nahndlé a pozelenalé, složené' z trubek
na ústí stažených; teíi zmládí w cele' wýšce stejn tlu-

stý, nejhocji ale, kdežto rauško na nj se pipewuje
a do klobauku pichází, náhle se tenší, ostatn jest pew-
ný , hutný, blawý

,
posetý bradawicemi z drobných

wlákének složenými, pak vvvsýchajícími : dužniny blaw.
— Od ernna až do podzimku w lesech a na wlhkých
wesowištích.
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Nemá clniti a útlosti iako hib obecný, jí ie alo wiibec, byw
dr/we olaupán.

Masojed* Fistclina. Leberpilz.

Klobauk dninniy, polowlCný, ienm podepený
nrbo sedawý, Uauško zpodní, díwe bradawinaté, pak
obsazené /.luisla irtibhami prostými, oddlenými, wál-

cowitýrnl, dole olcwrenými.
M. obrcn/f. V. bu^dossoides Bull. t. 7 i. iní. 4 97.

F. bepalica Frirs. Holotus bepalicus Hiirl.r. Sclifi/f. f. lití

— !20. Sowcrb. t. 58. Bolí. t. 79. Krombh.t. i 17. /. I
—

— 12. B. Bu^^lossum FL dan. t. 1039. Masojed; pslre.
Klobauk rznolwarý, celý nebo laionalý, sedawý neb
úkosn tcniiý a predstawující lalok weliký, 4—8" širo-

ký nebo širší, '2— 1';?' dusíý, mkký, šáwnatodužnalý,
krwaw nebo tisawý barwený, nawrcbu nibký nebo lep-

kawý a asto drobn bradawinaiý, wezpod plocbý, u
wnii masowé a blaw mraníorowaný ; trubky bust slé-

snaaé. s dužninau klobaukowau !;rosllé, dole wšak pro*
sté, díwe bradawicowité a zawené, pak wálcotvilc, \—
S" dlaulié, otowen, dole obklíené kruliem krát-

kým klkw ro/.bibajííMVb, blawd, žlutawé, erwenawé
bndé ; ie, lolikoli pítomen, postranní, úkosný, krát-

ký, tlustý, jako klobauk barwený, té/, bradawinaiý a

rauškem opatený. — 'INa kmcnecli obzwlášt dubowýcli
w Kwropé a Aníeriec scwerné, asu jcsenníbo.

Tato obzwiáiltDf liaiilta podoltá s« kusu masa krwawúlio nebo
Jazyku woUkéuiu a iwtži jest zápacliu owocnúlio ol)(vriitwui<c(lio a
cliuti oakyslé. jMIadá se j(» stará ale jakož i wSccky hauby škuaí.

clc.r :].

Losakowiié. líijdnci. Uauško prodlaužcná w ostny, na
nicb^ wn sedí wecka wýirusonosná.

LomAk. IIydnum. Stachrlpilz.

Klobau1( duinntý, hu^peninowltý , korkowitý nrbo
kožowitý, Icnitý nebo sedawý. H;)uško powlékajírí zpod-
ní povvreb klobauku, prndlaužen u wcliké množslwf
bodlin šídlowiiých, mkkých anebo tuhých, na powrchu
ncsaurícb wí'ccka s wýtrusy.

L. jelení. II. imbrioatum Ln. .HrbHff'. t. 1 40. Fí.

dnn. t. 176, 1 '>()0. Sownb. 1. 7.S. Krombh.J. 49. Jelenice.

Klobauk du/.oatý, okraublý, 1'/}— 8" iírokýt mlce nad-
dutý, po kraji podbnutý, u prosted obzwU&lé potom

121
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prohlubený, na wrcliu suchý, jasn Šedohndý, twe-
ron šupinatý šupinami na konci se odlupujicinii, tu-

pými, tmaw hndými, proti kraji se unienšujírími a

obyejn pitlaenými, nkdy ídkými a konen mize-
jícími ; ostny rauškowé po celé zpodin klobaukowé
rozpostawene, I— i'"

dlaulié, z hlawa šedohndé, hu-

sté, mahko po trcni dok"i bžící; ten 1 — l'V wvsoký,
^'2— I^U" tlustý, dole obyejn ztenený, bílý, do šero-

hnda, dole útle plsnatý, nkdy také piilaen šupina-

tý, u wnitr jakož i klobauk naplnný dužninau celist-

wau, mekkau. — W lesech jeíilinatých po Ewrop a

sewerné Americe, na zemi, obyejn spolený asu je-

senního.
Cliuti jsa dobré jest oblíbeným jíillcin.

L. hílý> \\. repandum hin. Fl. dan. / 310. Bull. (.

172. Kromhh. t. oO. /. J-^9. Poálk. oh. 29. wtjk. 1784.

H. flavidum, rufescens Scha/f. t. 318, lil. II. carnosum,
clandestinum Bafsch cL f. l>(>, 4 i. Jelenice bílá. Kiobauk
rznolwarý: zmládí wždycky naddutý, w stáí wyrowna-
ný, hned stední, hned zástední , okrauhlý, rohatý,

stíhaný, zprohybaný, píhladký, útle plsnatý, pak roz-

sedalý, tmawožlulý, erwenožlutý do námasowa, až i bé-

la, na omak mastný, 2—G" široký; ostny rauškowé hu-
sté, bledší klobauku, nestejn dlauhé (I— i'"), welini

kruché 5 ten '/z—2V2" dlauhý, ^3— £" ijugiý, obyejn
twaru neprawidelného, bílý, bled žlulý, naplnný jako
klobauk dužninau celislwau, kehaunkau, žlutau bílau.— Obyejný w lesech po Ewrop a Americe sewerné,
asu letního a jesenního.

Náleží k hubám jedomým clintnjším.

L. (raudowý. II. farceolatus ^/o/r/'. Ojedinlý, skoro
bezleowý, s dolejškern úkosným, jakobv koenowitým,
ostraunkým; klobauk haubowitokorkowilý, diíwe coko-
wilý, erabalý, aksamitnaty, nestejn zelen cihlowý, nepra-
widelné dubkowaný dubkami nkterými kapkau oleje

smradlawého naplnnými, starší hndý, mlce nálewkowiiý,
príwinatý; ostny rauškowé po kraji nejkratší. — tNa

zemi mastné w borech okolo Koimbry, asu jesenního
a zimního.

Potebuje se k l)arwení a dCIáiií traudu (hubky).

L' cclistwij. II. compactum Pcrs. Kromhh. t. 50. f,
VI. H. floriforme Schaff'. t. 146. Klobauk ihowitý, na-
hoe píplochý, reabatopahrbenatý, tu a onde posetý
uzlíky ostrými, anebo hladký, díwe plsnatý , bílý.
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pak šerý nebo nazelenale hné^ý, po kraji nadhnulý,

wykrajcwany, naluplý ; ostny husle, ostr, hnédé, pak
šerojínaté ; ten penízký nebo žádný. — W lesech je-

hlinalýfh, na zemi obyejný w podzimku.
Klotiatik r, mládí a pi dešti wéiii powCtrí wodnaty, po/.dSjí

twrd>, korkowit), má cliii peostrau a púlfiwaii. Pro jelio rozdíl

-

uost aeuí se co báti pomíchání s jinými jdom>mi.

L. jf:atý, H. eiinaceus Bull. 1. 34. TraU. css. f.

F. Krombh. t. óI./. I—3. Hauba ježalá. Zwýší a zšíí

\— 8"; ie rznolwarý, široký, krátký r)ebo dlauiiý a

widcovvitý, asto skoro žádný a jakoby xaužcnina klo-

baukowH ; Ien prodlaužený jest oblý, 1 — 3" llustv,

dol sehnuty, kdežto zponenúliia tlustne* a zponenáhla
pechází w klobauk dužnatý, asto dwojlaloný, prolož

obsrdtilý ; licii a liorcjší powrch klobaukowý brada-

winalé, nerowné, dríwe blaw, pak žlutawó anebo
bledé špinawé; klobauk obsrditý, 1 — 2laloný', ídko
wícekrát nasekaný, skoro po celé zpodiné nese ostny

stihlé, dužnalé, z[)r<)hybané, wisuié, jednoduché, 1—2"
dlaulié, co motauz tlusté, jako klobauk barwcné. — Na
dubech a bucích.

Celá liauba du2oatá, celistwá, tuliá a kehká, jedoiná.

L. wítcumali). II. coralloides Scop. Scha/f. t. li 2.

Smvrrh. l. 2ó2. ' Kromhh. t. M. ./^ 4— 1. Pucálk, oh» l^U.

wýk, 178;^ H. ramosus liull. t. 3í)(). Hauba wéicwnatá.

IVúinéru 8— l6caulowého ; kdozio prochází korau, má
ire 2 —3" iluslý, dužnaiý, na konci rozdlený na wt-
we co prst tlusté, ncprawidelné, rznolwaré, obyejn
w/siaupawé, 3— i' wvboké a nkolikrát rozdlené na

wéivvikv ninohoisinc, ncprawidelné rozpostawené; smi
ky rozdlené na osiny jednoduché nebo wélewnalé,
delší nebo kratší, šídlowiié, wisuié, asto swazené, illé,

dužnalé, kruché, na ni<hž wylriisv drobniké, kulowalé ;

podlala celé hauby dužnalá, kehká, asi jako oechy
wlaské chutnající; bnrtva její bílá. |>onažlullá nebo po-

aiwlá. — W jeseni na stromech listnatý (h u j<hli( r a-

lých, obzvlášt na topolech za wlhkého poH^-rí.
Jedoiiijr j^-st.

L. riíznoznhi/. H. diversidcns //^/v. Kromhh. i. ól.

f.
8

—

12. li. cirrh.ílum /Vr.r. Hanba i ii/nozulwi. Sd.iwý,
poboné pipewnéný, atechowiiý ; klobouky llu.sit', dui*
naté, mkké, píwzslaiipawé, rlawrchu pitlaené kolcaté,

po kraji wNkrajotvané, šerpiwd ni'bo |)lsnaté, na l" tlu-

sté, bílé, pak žlulawé a špinawé, šáwnalé, úllonlákna-

id ; wezpod nese ostny šídíowité, dlauhé, se zuby aso-
121*
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witýml promíchané, nyjuté, blawé, dužnaté, kruché. —
W poletí a jeseni na kmenech lislnatých.

Chuf maje jako stroek liška a ^új)acl) jako lošák jelení,

jí se.

ele 4.

Plesákowité. Aiiriculariei. Rausko hladké nebo brada*
winaté.

Plesák. Thelephora. Warzenpilz.

Rauško s klobaiikem srostlé a stejnorodé, poseté
bradawikami zakulallými, tupými, roztraušenými nebo
hladké, wšude mající wecka píponoená, tenké, ídko
nepatrné. Teii žádný. Klobaiik kožowitý, stálý, ídko
prawidelný slohu wláknatoklkatého. Zánoj nižádný.

P* mrlnatý, T. pannosa Fries. Helvella pannosa
Sowerb^ t. 155. Craterella pallida Pcrs. ic. t. \- /• 3.

Spolený, prítrsnatý, korkowiiý, bledý, 2" wysoký ; klo-

bauk /plestilý nebo poddutonálewkowitý , roztrhaný,
Iepenitý, šupinatý, T^ezpod hladký, prípupenciiý,

pod okau zwétšowací mrtnal}'. — íNa zemi w bukowi-
nach stinných. W jeseni.

P. dlanilý. T. palma ta Fries. Pocdík. ob. 28. wýk.
1741. Clavaria palmata Scop. Merisma foetidum Pers.

Celý 1— 2" wysoký, útle pýilý, dole ztenený, huatý,
píkoenující, pímý, nachowé hndý, wétewnatý wtwe-
mi zplošilými, rozšíenými, nestejnými, na konci béla-

wými, hned uatými, hned dípnatými, hebenowitými,
suchý, z popelawa rezawý, hnijící ernawý. — W bo-

rech wlhaunkých w jeseni deštivvé.

P. domácí. T. domestica Fries. Himantia domestica
Pers. Rozložený, blanowitý, mékký, na píd dlauhý nebo
delší, hladký, nepetržený, mékký, nahndlý, wezpod
pawuinnoplsnatý > fialowý. — Na trámech domuw
wlhkých.

/-*. sirkowij. T. sulphurea Pers. T. ochracea Fries.

Rhizophora crocea Achar. Rozestlaný, wláknatý, sirko-

wý, pak u prosted celistwý, hladký, po kraji tepeni-
lý. — Na zemi, diíwí, ke, wšude.

P. mlékowíj. T. lactea Fries. Rhizophora fibrillosa

Achar. Fibrillaria stellala Sowcrb. f. 387. /. I. Rozesíla-

ný, blanowitý, tenký, wláknatý, co mléko bílý, po kraji

trepenitý. — Na kmenech, wlwích w jeseni.
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Podadí 2.

KUhÁTKOJVlTÉ. CLAVARIEI.

KOTH. SpARASSIS, StRL NKSCUWAaiM.

Plodnice nejwéteunaljší, du/natá: wétwí rozšíe-

ných, plochydí, hladaunkýcli, ze dwau blan (jako asy
bedlowiiydí) složených , obak wrecka nesaticích pro-

dlaužcná, biow}' trusná.

K. kadciaxvá. S. crispa Fries. Krombh. t. 22. /". 1.

/. h. /. n. 18. Klvella ramosa Schii/f. t. 163. Clavaria

• rispa if^iilf^ in Ja<q. mis. '2. t. 14. /'. 1. Kolr : uchá.
VVsech znán)}ch hub ne)krásnc;jší, stewíná nebo wtší,

blrd žlutawá nebo blawá, podstaty dužnalé, keliké,

tenké, bilé, newonné, blahochutné ; Ieh w zemi zapu-

hlný, hluboký, tlustý, elist wý, obyejné obhomolowitý,
jednoducliý, ídko dole wétewnalý? nad zemi rozdluje
se na mnoho wlwí listowit rozšíených, dohromady
sroslajírích, opét rozdlených na asy širokd, tenkd,

prcrozdílnS stíhané, wzslaupawé , rozmanit kiwené,
rozwtwené, asnalé a na koncích hebenowii rozšíe-

né a rozezané ; powrchy léci)lo peienkých a širokých

ias jsau powleeny rauškem, nahoe wždycky hladké,
(Jole ale wnisknté, (ubkowané, asto bradawinaté a dra-
slawd; dužnina mezi wrstwama rauškowýma peúile \v|á>

knatá, bílá, pozdéji crnawá ; konce konen wlhnau,
hndnau a hnijí. — Na pd písité, wlhké, též w
lesech.

Haiitta ta weluii wážená, wydatná, a welikéiii iiinožstwí pMuá-
ií •« oa trhy.

K. slfrháktnvá. S. laiuiiiosa Frics. S. brevipes
KromUlu t. 22. /. 2— \. Kolr, uchá. Ilauba dlá trsy

co hlawa weliké, podušknwiié nebo kulowalé na te-
ni l''t — 3' tlustém a pekrálkein , bílém, wlAknalo-
duinaténi, pituhém , br/o rozdlujícím se na mnoho
wlwí huslých, nupruwidclných , wzstupujicích , rozsý-
pajících se na laloky soclialé, dolo dužnald, peširoké,
(3caulowé) a nahoe opl se rozwtwující, takže kaž-

dý lalok jest širší toho, z nhožto wvniki ; kraje tch
Lilokúw rozmanité slihant^ , neprawidclné a zaokrauh-
lené , konec jejich hebenowitý , uatý , plochý nebo
stíhaný , ídko zubatý a laloky zponenáhla se siící

na dél jsau swinuty, ímž powrch hauby jest kndeawý;
každý list scstávvá ze J wrstew, jichž 2 n-n^ii celý
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powrch kroin ieiowého powlékají, a jsau zmládí bé-
lostné, pak ale hlinožluté a sesláwají ze wecek a wý«
trus ; wrstwa proslcdní l)ílá, dužnatá, wláknatá, nahoru
weliiii se zúiluje, zproswitawuje a zwodnacuje. — INa

paezei'h dubowých w záí.
Zinládí liuuba jest útlá a jedomá, starší ale wodoatá, Spatná

chuti a zápachu oepíjemného.

Kyjanka. Clavaria. Keulenpilz.

Plodnice pímá, dužnatá, jednoduchá nebo wetow-
natá, oblá, se tenm slitá. Ilauško srostlé, hladké, celý
powrch povvlékající , nahoe ale toliko mající wecku
tenká, na nichžto wn vvytrusy sedí.

K- jarmuzowá. G. Botiytis Pers, Nees (. 150. Ft^

(lan. I, 1-303. Kromhh. 1. W^. f.
1— 3 C. caryophyllaria

Schaff. t. nfi. C. plebeja JFulf, in Jacq. coll. 2. /. 13.

Kuátka bílá, kozíbrada bílá. Skládá trsy 3— G" tlusté ;

Iea položený, I

—

i" dlauhý a tlustý, dužnatý, pewný,
bélawý, pewétevvnatý: wélwí wzstaupawých, V4—2" wy«
fiokých, rozwiwených, kruohýcb, žlutaw bílých, naho-
ru swtle nebo žlautkow žlutuaucích , s konci er-
wenými, potom žlutými, tupými. Býwá léž celá bílá.

{Krombh, 1. c. f. 4.) — W lesech listnatých a jehlina-
tých, na piid písité obecná asu letního a jesenního.

/í. ozdobná. C. ormosa Fries. Krornb/i. t. ó3. /. ú— 7. /. ó4. y. 21.— 23. C. coralloides purpurea Holmsk,
Pers. ic. t. 3. /. ó. Kuátka rusá, kozíbrada bílá. Tre
pípoložený, bélawý, skoro bichatý, l" tlustý a tlustší

s wtwemi delšími nežli u pedešlé, tuhými, oblými, žlu-

tawými, se smítky sochatými, píslejne wysokými, žlu-

tawými nebo žlutými. — W lesech listnatých a jehli-
natých, asu letního a jesenního.

Hauba jako pedešlá jedomá.

K. žlutá. C. flava Schajf. t. 175. Krombh. t. 53./.
8. C. flavescens, pallida, aurea Schiilf, t. 28.S —287.
Kuátka ili kozíbrada žlutá. Trsv husté, 3— \" tlusté

a wvsoktí; ten na caul tlustý a dlauhý, dol tenející,

lysý, bílý; wétwe pímé, hladké, oblé, dole jednoduché,
nahoe swazen nejwétewnatéjší : smítkinv tupých, ro-

wných, žlutých. — W lesech wšude po celý rok.
WSude se sl)írá a jídá.

K. bílá. C. coralloides Lin. C. Holmskioldi Fries.

Sowcrb. t. 278. Holmsk. of. p. 113. ic. Kuátka, kozíbra-

da bílá. Pímá, bílá, ten lenší nežli pedešlých, asto
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prodlaužený, s wetwemi prodlauženými , oblaunkýiní,

rozdicnýmí, nestejnými, ostrými, žlutými. — Na zemi
po pfíwalecli w létech horkých.

A', hehrnatd. C. cristata Ptrs. Krombh, t. 53. f. 13.

Trsowalá,'wétewnatá, nahá, hladká, bílá nebo blawá, po-

zdji dýinowá, s wtweíni nahoe hebenowitými nebo u-
])rvnowitými, ostrými. — Podlé cest w lesech listnatých

a na paluzirh wjhkých obyejná w jeseni.

K. prstnatá. C. Kunzei Frics. Krombh. 1. ó3. /. J4
— 17. Trsowitá, bílá; wtwe dole srostlé, nahé, hlad-

kd, zkiiwowané, vv/.staupawé, socháte, na konci suchalé,

ztenené nebo ztlustlé, ostré, kysowité nebo tupé, ua-
té, pízakulacend, smáknuté) mezi nimiž kauty ostré.

— VV lesech hslnatých.
Chuti píjemné, trochu wodnaté.

AT. dlanilá. C. palmala Pers, Krombh. t. 53. /. II—
12. Trsnatá ; Ie pekrátký, állý, až dolu wétewnatý

;

wtwe široké, zkraucené, pímé, smáknuté, brázdowa-
né, šedohndé, na konci dlaníté nebo hebcnowité, je-

jíchž zuby šidlowiié a kauty mezi nimi ostré ; wýtrusy
bílé pikrýwají haubu jako bílau jínowatkau. — VV le-

sech listnatých na ccslácii starých, omšcných, s pdau
blinatau.

Jedomíi.

K. swrashnlá. C rugosa Bull. t. 443. /. 2. Fl. dan.

/. 1301. Krombh. t. 54. /. 13-17. C. elegans Bolí. t.

lló. C. coralloides Sowtrb. f. ^I^, Jti;. inf. C laciníala

S(,hd(f. i. 201. Díwe jednoduchá, pak wlewnatá, obv-
ejn hebenowilá, na konci dlanil stíhaná nebo ne-

pravvideln rozdlená, poídku celá; smítky drobniké,
beztwartí nebo Irnoivilé ; ten jednoduchý, hranatý,

brázdowaný, dúlkowaný, dole ztenený, nahý. — W
jeseni w lesech hojná.

Wodnatá a k jídlu nrwydatiiá.

K. rhlnimlá. C. f^rossa Pcrs. com. f.\.f.^. Krombh.
t. h\. f. 18-20. Ten chlupatý, bilýi wtwe llust<<, pí-
nroslle, wzstaupawé, rozsochaté ; rozfiy nblaukowittS bi-

lé, pak nažlutlé, obyejn éárko^vané, na konci rozStí-

])ané nebo dlanil rozdlené, lupaunké, s úžlabíkv
okiauhlenými, pitupými. — Na zemi wlhké pod stromy
listnaiýtni w jeseni.

Píwndii.itá, kriirh'i, kfhká .'i i(*(loin&.

A'. tlanikowUá. C pistillaris Lui. Sthu//. I «>'.!. 270.

liiiU. i. 244. Sowerb. 1. 277. Fl. dun. t. rióá. Krombh. /.

Ó4. /: l—ll. Pocatk. ob. 28. wijk, 17i7. Jednoduchá, 2"
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— wysoká, ídko wlsi , kejowitá, na konci oslrá, lu-

pá nebo zakulacená, nahoe smáknutá, asnalá nebo
dlkowaná

,
potom obyejn swraskalá, ztniádí žlutá,

potom hlinoilulá, konen ponahnedlá ; Ie nepatrn
pechází w plodnici, a na ní zponenáhla mizí rauiko,
ímž dol bledne a belawí; nkdy nejdoleji hlízowiiý

;

raušlio sestáwá z drobnýcli sklípkw a tyrstnw nc-
saucích wvtrusy wejcowité , které uzrawse na zpsob
oblaku prachowého odcházejí, což /alesením tren
anobrž i dechnutím usnadniti se mže; podstata han-
by wláknalá, dríwe hustší pak idší jakoby bawlnowi-
lá. — Hojná msíce záí w lesech.

Jeduiiiú jest.

K. sliilkoivild. C. ligula. Schdff. t. 171. Kromhh. t.

h\. f. 12. Spolená nebo ojedinlá, pímá, kejovviiowe-
tenowitá, jednoduchá, nahoe ztenená, tupá, dole ten-

ká, mladší žlutawá, starší naryšawle bledá, dole huatá.
— asu ]esenniho w jedlinách a lesech míchaných.

Jedouiá.

Jazaurek. Geoglossum. Zungenpilz.

Plodnice pímá , kejowitá , písmaknutá, w teú
prodlaužena. Rauško srostlé, kejíek ztlustlý obkliující,

wšude naplnné wecky, od ten oddlené. Wecka
prodlaužena. — Dužnatý, luhaunký, jednoduchý.

J. chlupatý. G. hirsutum Pers. Kromhh. t. h' /• 20
— 21. Poátli. ob. 28. wýk. ni>4, I7ó9. Clavaria ophio-
glossoides Schinid. ic* t. 25. Sowerb. t. 85. Schajf\ t. 32 7.

Obyejn 1—3" wysoká, chlupatá, erná; kejíek oby-
ejn prodlaužený, smáknutý. — Na místech tráwna*
tých, bahnitých, obyejná w jeseni'

LOPATICB. SATHULARIA.

Plodnice dužnatoblanowitá, jednoduchá, pímá, ja*

zykowitá, smáknutá, po obojí stran ten dol bžící,

nahoe pikrytá wecky nejtcnšími , zpružn odletu-

jícími.

L. ilutawd. S. flavida Pers. Nees f. \h(j. A B.

Kromhh, U 5. /. 22. Elvella clavata Schdff. t. 149. Clava-

ria spáthulata Fl. dan. t. G.")8. Schinid. ic. 1. 50. f. 1.

D/we bledá, pak žlutá, ano i narezowatlá, se teném
blawjším, 3" wvsoká, kopist' \" dlauhá, ^a" široká.

— Obyejná na listí spadlém, mechu hnijícim w jeseni.
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"^ = GaFULKA. MlTRlLA.

Plodnice wejilá, liladká, wiude weckonosná, do-
le oddMená, líe ztuha obkliující. Wrecka prodlaužená.

6'. bahní. M. [)aludosa Frits. Clavaria phalloides

BuLL t. 4tí3. y. 3. Leulia Ludwigii Pcrs. Fl. dan. l. VS'!.

^>polcná, pritrsnatá, kruciiá. Jvsá, u wnití* celá dutá,

wodau asto naplnná ; ten rowný, palený nebo /pro-
hýbaný, prodlaužený, bílý, swtle masowý nebo žlutá-

wý. kejíek žlutý , tupý. — !Na hstech tiaufhnejicích
w bahnech obecná. Od kwelna až do srpna.

PalUÍKA. TyPUCLA. RuriRKOLBLINO.

Plodnice dužnatá, prívváicowitá, wsude wcckonos-
ná', oddlená od ten wláskovvitélio, luhaunkcho.

P* zaiuUd. T. gyrans Fvies. Clavaria gyrans Bntsch.

el. 1. /. I9i. .Jednoduchá, bílá; ten slabý, pípolože-
Dv, peiitle pyilv, dole narostlý na pahrbeek (nSkdy
chybující) kuíonatý ili podluhowatý , hladký , bledý,

pak nahnedlý, lž swraskalý. — ^a listech hnijících

obyejná w jeseni.

Tlauatka. Pistillaria.

Plodnice tenká, wálcowilá, bez oddleného ten,
zcela pikrytá rauškem hladkým, nahoe toliko wecko*
uosnýnK Wýlrusy se wynoujíci.

T. mfnnwá. P, micans Fries, Clavaria acrospernia

líoffm. crifpf. 1. 1. f. 2. C micans Pcrs. Uoztraušená ne-
bo spolená, sotwa l'" dlauhá, l>'sá, wýtruscm ale wyno-
iijícím se jínatá, obwejitá, maw nV/owá ; tcii nej-

kratší, ncoddlfny, blawý. — Na pairezích a listech w jae.

Podadí 3.

SMRtOiriTÉ. DISCOPIIOHI.

cleíf I.

Klobaukaté. Milraii. Plodnice kloboukowilá nebo hlawo-
witá, obyejn Ienilá.

Smrž. Morciiblla. MunciisL.

Ilauba podstaty woskowodužnaic. Klobauk linnio-

luvvitv, wejcowitý oubu zakulutl) u hluuuwilý, na e-
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cluilco /.awený, žebry wywyšenýml, spojenowlewnatý-
mi dalkowaný aneljo janikatý. Ten do kraje klobau-
kowdho wnikajíci.

S. (lasfonohá. M. crassipes Decaml, Kromhh. t. 16.

f. J. 2- Klobauk píhomolowitý, 3—b" wysoký, po kraji

se teném srostlý, ncprawideln žebraly žebry neprawi-
delnými, eityini, tupými, wtewnat spojenými a zn-
stawujícimi mezi sebau prohlubioky rijznotwaré, weliké,

hluboké, na dn swraskalodlkowané ; ten 5—9" wy-
soký, tlustý, dole ztlustlý, jamatý, nahoe ztenený, ly-

sý, prípleowý
, bélobradawikaiý , daupnatý, dutinau

w klobaukowau pecházející. — VV lesech asu jarního
a jesenního.

Odrodek její (Kromhh. t. 5. f. 25— as.j liSf se tím, ie íeíí
ne])rawideInG po dél l>rázdowán.

Rod ten se jí, nesuší se ale.

S* pospolitá. M. esculenta Pers, Tratt. ess. t. E E.
Kromhh. t, 16./. 3—6. t. 17. /. 3. 4. 9— 16. Poátk. oh.

28. ivijk. 1732. a, b. Phallus esculentus Lín, Schdff'. t.

199. 298— 300. Balí. t. 218. Balt. t. 91. Smrž, smrže,
smrh, smrha. Celá hauba 2—4" wysoká, ídko wyšší

;

klobauk wejcowitý, dolením krajem pipewnný, rzno«
barewný, t. hndý, zelenohndý, rvšawý, woskožlutý,
blawý nebo špinaw bíl^, žlutohndý, rvzý, na konci
tupý : žeber zoblených, tlustých nebo tenkých, na hbe-
tu plochých anebo žlábkowaných, wtewnat spojených
a zsiawujících mezi sebau prohlubioky neprajvideloé,

o úhlech mnohých, tupých, we dn asnaté anebo dl*
kowané ; ten nkolik palc wysoký, '/z

—
'/i" tlustý, w

kraj klaubkowý wcházející, wálcowitý, bílý, hladký. —
Na lukách, w lesech a kowištích, obzwlášt w pd pís-

ité, jarního asu.
Mnoho má odrodkw barwau klobaiikw a twarem prohlabin

se liSícídi.

Podstata celá útlá, štáwnatá, zápachu i)íjemného, cbnti la-

hoilné. Piln se sbírá a j/ bir swží, bu sušená. Wiibec náleží

k hubám nejchutnjším.

S. špiatá. M. conica Prrs. Kromhh. 1. 16. 7 — 10.

11—12. 13. t. íl. /. 1—2. 17-19. M. continua Traf.

ess. t. 6. Phallus esculentus Fl. dan. t. 53. Hauba zwý-
ší 3— G" ; klobauk homolowitý, ano i piwálcowiiý, po-
ídku hranatý, a tudy jehlalcowitý nebo hranolowitý,

nahoe tupý nebo ostrý, 2— 4" dlauhý, I — i'/í" tlustý,

obyejn špinaw hndý, do erná pecházející ; žebra
jeho hlawní po dél bžící dlauhá, natuplá, ani wtew-
aat spojená, ani žlábkowaná, na pi spojená šnorky
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pínými, asowiiýml, hlaubji položenými; prohlubiny,

mezi žebry a itiorky zústawené, pcdiauhé^ tsné a hlu-

boké, na dn asami a dulkami nerowné ; kraj klobau-

kowý 1 — 2" široký, sotwa širší, od ien wzdálený,

obyejné rownowúžné wyí/.nulý , a nikoli znamenit
eitý; ten skoro wzdycky kratší klobauku. obyejn
wálcowitý, ídko dole hlízowitý a janiatý, bílý, asto
ponaerwenalý nebo ponahndlý, wn winikowaný a

preútlé na pi árkowaný ; dutina teowá a klobau*

kowá u wnit s hojnau wlnikau. — VV jae a jeseni

nn zahradách a lukách obyejná.
Potebuje se jako peileSlá.

S. chiUnd» M. deliciosa Frics. Krombh, '. IG. y. 17

— 19. Hauba zwýší I— li" ; klobauk wíce mén homolo-
witý, nkdy wálcotritý, náoslrý, po kraji se tenm sro-

stlý, 2— 2' i" wysoký, žlutauý, bled erwenawý a ma-
sowy : z»íber dlných, zprohybaných, tlustých, zoblených,
po dwau pihlížených, a toliko štrbinu mezi sebau z-
stawujících, na prí asami spojených, a tak mezi sebau
dlajících prohlubiny rznotwaré, hluboké; ten píwál-
cowiiý, nahý, bílý, jako klobauk duly. — VV jedlinách

na konci dubna až do konce kwtna.
Po(lol)n)(li jako pfedeSlé wlastnostf u užitku.

S. kadfiawá. M. crispa Krombh. t, h. f 25. 26. Wel-
mi podobá se pedešlému. Zwýší 3— 5"

» klobauk ho-
molowitý, náoslrý, erwenohndý: žeber tenkých, od-
stálých anebo podwojných , bitkých, žlábkowaných,
zprohybaných,

.
jakoby lalonatých a spojených asami

pínými, nnhrnniadnvmi, eitokadcawými a tak dla-
jících prohliibinky welmi neprawidelné, hluboké, na dn
asnalé ; ten píwálcowitý, brúzdowaný, bílý, pak zlu-

tawý, zkropený. — Ma lukách bainatých.
Sbírá se k nadeCen^ni koocriiii.

S. podnesla. M. elata Vvks. Krombh. t. 10./. 20. 21.

Zwýií 5'; klobauk honiolowitý, tupý, nkdy znamenit
ostrý, asto bichatý nebo nadmutý, po kraji na ten
pirostlý: žeber podélných tenkých, žlábkowitých, íd-
ko s[)ojujících se, na pi spojených asami pínými,
prohlubínek hlubokých, pínými asami swraskalých,

tupoiihlých ; Ie 2—3" wysoký, nestejný, ídko wálco-

wilý, wždycky jamatobrázdowaný, bílý, obyejn žluta-

wý nebo crwenawý, potom namodralý nebo zelcnawý,

drobnice otrubatý. — W jedlinách wlhkých asu jar-

ního obecný.
Ulitek jako |)edeii5ch.



S. pyíitd. M. pubescens Pers. Krombh. t. 1 7. f. 20.
Klobauk zakiilatélowpjcowitý, I—2" dlauhý, tupý, hn-
dý, po kraji od liení* odstáwající : žeber tenkých, ^\x"
tlustých, zlábkowaných, cilýl) a dlajících prohlubin-
ky nepravvidelné, mnohotwaré, hluboko we dné swraska-
lé ; lí-e pleowý, tlustý, oblý, jako klobauk wjsoký,
bélawý, pedrobn pýritý, pijamalý. — Z jara w jedli-

nach.
Užíwá se jako nadiiwedené

CllHAPÁ. HeLVELLA. LOttCHEL.
.i

Plodnire klobaukowltá we stedu podepená, sc-
hnutá, nafauklá, chobotnalá, wezpod poddnlá a jaloná,
nawrchu a po kraji powleóená rauškein hladkým se
wecky pipewnnýnii. Ten stálý do stedu klobauko-
wého wni kající, dutý.

Ch. sivrastébj. H. crispa Frics, Krombh. 1. 19. y.
27—29. H. leucophaea Pers. Trati. css. t. D. D. Elvel-
la pallida Schaff. t. 282. M. niitra Bull. t. 4 06. Soircrb.

1. 39. Chapá, kapá (jako ostatní). Klobauk asnato-
kadeawý, 3 — 4laloný : lalokw sehnutých, nawrchu
bledých nebo bílých, wezpod stejnobarevvných, tenkých,
pak roztrhaných, eitých, s rauškeni woskowitým za-

wírajícíni wecka píkejowiiá, pt)zrailá, naplnná wý-
trusy adowýnii, wejitýnii, bílými; ten 2— lO" wysoký
nebo wyšií, i—!2" tlustý, w klobauk pecházející, pí-
mý, dole bichatý, nahoe ztenený, píoblý, woskožlu-
tý, bílý nebo blawý , trubkowitobrázdmvaný : brázd
hlubokých, jamatých, podlauhlých, šnwrkw tenkých, po
kraji sem a tam rozšíených a lak brázdy dílen) pi-
krývvajících

;
podhaubí rozlité, tlusté, sere, tuné. — W

záí a íjnu, ideji w lét, roste na pude erné, wlhké,
w lesech, kowištích, podlé bahen a rybníkw.

Jedoijiy
;
jeseiíowý ale welmi woskowitý a krudiý není k jídla.

Ch. jamatij. H. lacunosa A/z, Krombh. 1. 19. /. 22.

—26. /. 21, /; 22—2 i. ». mitra Schdff. l. 1S4. tsees f,
163. Bull. 190. 466. Greville t. 36. lí. moaacella Schdf)'.

t. 162. Mauba iwarem a barwau welmi promnliwá

;

klobauk 1—2" wysoký a tlustý, z popclawa nebo šera
blatowý nebo erný, jakoby blaw nadechnutý, nalauklý,

rinotvvarý, blanowitý, 2— , ídko Slaloný: lalokuw pro-
šlých, naauklých, málo jauialých, nekadeawých, po kra-

ji stažených anebo ohnutých a tu i onde se ienm
srostlých, na zaduí plaše pinerowných, špinaw blá-
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wých a liust nit^lce dlkowiinvcli ; ieú ínsníilobrázdo-
waný a jamalý, bu duly, bud toliko skiípkowany, a-
sto welikými oky proIaiHowanv, jako klobauk barwcny ;

))odhul)í bílé, útlé, rozlité, powrcbní. — Na bolinácb
anebo ídkau trawau obrosllýcb w leserb lislnalV( b, cb-
zwlíišlé lipuwinácb, léž i na paezícli. Obzwjášlé w
kwlnu a na za('átkti erwna.

Ch. céwkowitý. n. íistulosa y///*. cf Schvcin. Kromhíi.

t. 10. y. ÍO. Z\v^'ší 2—8"; klobauk ^Jlalooý, srbnuly.

nciuVš 1" dlaiiliý a tlustý, bní'dý, ídko šerý, žlulawý
nbo bjcdy. pcrídko niasowý: lalokw zaokraublenycb,
ploobýcb, bladkýcli, díwe skoro mísowilýoli, |)rzo pak
epirowit se podcblipujícírb, prostýrb, po kraji zpro-
bybanvcb. na zpodní stran bladkvcb, bled niasowýeh,
welmi ídko ponaržowM>cb \ ic díí zpodníbo powr-
rbu klobaukowébo wnikajíci, jiiibly, wysoký, zprobybaný,
oblý, tu :i onrle smáknuly, bbidký, nabý, plelowý, pak
blající nebo /lulnaueí, dutý, traiibowitý, u wnil bla-r
w» masowý. — VV kowišticb uiecbalycb na pud lesní

mastné, w íjnu a kwtnu.
tuiti a zá|>acliii neol)/.«v|áistnfrIi.

Cli. holí Vlij. II. gifjas Kromhh. t. '20. f. \— ó. Našin-
žkýcb nejwétší; klobauk 4— 12" široký a wysoký, twaru
welmi promnného a neprawidelnebo, nkdy pes ten
na zenu sahající, bledý, blawý nebo blinožlul), mladý
nebo malý 'í

' wysoký, o 20—30 asách, laloky jeho
í.<iau tu i lam do wýšky wylažené, na wnilnícíi stra-

nách asami s (fcném dílem srostlé, a prostými kraji

widvcky na tc pitlaené; starcích kusúw má klo-

bauk mnoho as a jest pak jakobv kadclawý; asy
nejsau prawidciué ani dle wclikosti, ani dle smru,
ideji ale se spojují nežli u smr/.e; podstata klobati-

bu jest pokraowním ten, wodnatjši ale, krucliA.

woskowita, prosnitawá, '/4— Mj" tlustá; ten 2— 3" wy-
soký, 2V»— 3'/í" tlustý, neprawideln brázdowaný a ja-

malý, w prohlubinách klkntý < podhubi jako tch skií-

peOnali', woskowiic, hluboko do zem se rozšiující. —
VV be/nu a dubnu na místech mcuhalých lesních.

IJ iiá» jí 80 flwit a luímý.

Ch. (Jjcmij. H. csculentn Ptrs. Tratt. ess. t» CC.
Krmnbh. t. 20./. 6-12. Klvella Milra SrhH/f. t. IfiO.

161. Fl. f/an. t. IGO. Chapá, kapá. Klobituk mladi-
«.lwý m.do aHnalý, mnobotwnrý nebo neprnwidclný s

asami mnohými, kadeavými, zoblenymi, ú/kými. ne-
prawideln rozdlenými, po kraji podwínulý, dílem s
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teném dílem so wnitním powrcliem klobaukowým
srostlý; ten 1—3" wysoký, ídko wyšší, málokdv oje-

dinlý, obyejn ze 2— 3 srostlých a lim jest jakoby
prolamovvaný nebo wteunatý, nahoe erwenawý, dole
bledší anobrž i bílý, hladký, ídko jamalý, zmládí ky-
prým deném naplnný, pak duly a sklípenaloduznafý,
bílý. — W dubnu a kwlnu, pak podruhé w jeseni na
místech wysokýth, stinných, wlhkých w jedlinách, za-

hradách a na paslwinách. *

Jedoný.

Cil. riulotvcnowij. II. rhodopus Kromhh. t. 19 f.
II— 13. Klohauk P/2" wysoký, 'I— 3" tlustý, nepravi-
delný, asto zpleštilý, ídko 3hraný anebo oblý: rohuw
tupých, ploskozaokrauhlených, obyejn dol smují-
cích s nemnohými ubkami a asami, barwy pepkn
kaátanowé, pak Imavvjší, potom ale wynlklým wýtrusem
šediw jínaté ; li-eíi ^\%~^\\ tlustý, obyejn oblý, s I

—
2 jamajiii, masovv ržowý, asto syté ržowý, pak bled-
naucí, dole ztlustlý, wzhru zponenáhla tenející, k ho-
ru sklípenal duly. — l\a místech vvlhkých w lesech
míchaných.

Jeiloiný jako pfedeslj'.

C/i. podezelý, II. suspecta Kromhh. t. 21. f.
1 — 6.

Zwýší a ztlaušlí 2—4"; klobauk neprawidelný, naddulý,
rohatý, 2— Slaloný: lalokw neprawideln sehnulých a

obyPejn podwinutych, eVitých, klikatoasnatýrh asami
oblými, tupými, stsnanými, kašlanowými, s brázdami
nepravidelnými, hlubokými, obyejn tsnými a sklime-

nými, jamatými; ten 2— 2'/?" wysoký, neprawidelný,

obyejn šejdralý, dole lensí, sklípkal duiý, wždycky
smáknutý, jamalý, brázdowaný, žebernalý, na konci

rozšíený a jakoby wgtewnatj, do klobauku pecházící,
špinaw masowý, pak jínatý. — W jedlinách wyso-
kých, ídko w nízkých.

Jedowatý, což neobyejná wec w pokolení chapáw.

Ch. Iiuspinimiý. H. tremellosa Kromhh. f. 21. y. 7

—

8. II. chrysophaea Pirs. Klobauk 2laloný, neprawidelný,

tupý, ryšawý do možluta, pílesklý, nestejný, zpruž-

ný, kruchý jakoby ze ztuhlé huspeniny; laloky kraje-

mi se pikrýwají a wtším dilcm srosllé se ž^bry dwo-
jími : wtšími klikatými, zoblenými, wysokými, mezi
sebau zstawujícími brázdy weliké, hluboké, rohaté,

menšími nsowilými na dn brázd umíslnými ; kraj

klobaukowý siln podwinutý; ieii I— IV2' wysoký, a-
sto 1" tlustý, neprawidehiý, obyejn jakoby z nkoli-
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ka dole srosllý, nahoe rozdleny na wlwe smncknufó,
wn bily, Lradawikanii drobnými poseiy, pak ale hlad-

ký, huspeninowoskowity, kruchy, diiwe piiplny, pak
dutýí podhaubi tenké, bílé. — Z jara w slinu husiyeh
lesw.

Západní nemá ; cluiti ale jst iiullé, wodnaté.

CA. injula. H. iniula Pas. Kruvibh. t. 21./. 14. 17,

Poiátk. ob. 27. wijk. 1729. Elvella iniula Sclia/f. f. 15U.
Zw)ši 3—4", nkdy 8—12" i wíce; klobauk 4—5" wy
soky a lluslý, nafaukly. rznotwarý, hladký nebo ka-

deawý, 2— innoholaloný : lalokw piiloženyeh a do-
hruniady spojenýcli, nkdy dilem se krvjicícb, skorico-u nebo iniaw íindý, dutý, u wnil plclowý ; teii díwe
niiplnný látkau klkatau, potom dutý, oblý, idko smá-
knutý, 2— 4" wysoký, '/i— 2" tlustý, jakoby ze 2 srost-

lý, naiioe ztlustlý a nepravvideln rozšiiený, wn bled
niasowý, pak ipinaw erwenawý nebo nahnedlý, nikthi

hndý
;
podhaubi jako <hrapáce obeenho. — VV jese-

ni po dlauhúh deitch na paie/ích Irauchnjíeíeli,

pCid nahé, wlhké. hrá/ech rybnicnýcli, lukách.

Ch. erný. II. atra Ki-tiig. Fl. dan, t. h2^. f. \.

Hrovibh. t. 1\. f. 18 — 20. Zwýší 2", ojedinlý; klo-

bauk !2lal()ny, 2rohý : Ifdokw smaknulých, hiadkVch,
lysýiii, nejcelej.ších, prosí) eh, tenkých, zjjružn>(h, mj-
ernr|.^ieh anebo smolowýih, pak sediwýfh wýlrusen)
i»ynikiyn»; ten slejnobarewný, hladký nebo jamalýt
pViobly, králky nebo prodbuiený, tenký, ernoplsfnaiv,
zpiu/ný, dutý, u wniir íerný. — W lesech jcdlofvyih
i lislnaiVih, m.síee záí a na zaúlku íjna.

Zá|>a<liu tíia oli7.wláílnilio n|)o/(wá se.

Cli. zfiruífiý. II. elasliea /Ju/L f. 2i2. Krnvihh. t. 21.

/. 21. II. milra Holt. i. 9.S. II. luliyinosa Soutib, t. Ió4.

Srhajf. 1. 220. Zw^sí 3—4"; klobauk blaw kožowy,
prošlý, u prosted píirosllý, tenký, zpruiný, kruehý,
kokowiiý, sucíiý, lysý, 3laloný, wezpod hladký, hsV,
bílý: lalokfiw pfisniaknut^eb, po kroji ehobolnalveh,
príwehnuiyi h ; tíe prodlauž.cný, ^— 4*3' wysoky, ne-
stejný, píi>niaknulý, ídko oblý, díwe |)lný, pnk trub-

kowiiý, wn bílý, dole nejclr«ilinji jínatý, nahoe zi|.

natoroziiený j sliMka bloklkaiá, tenká. — W jeseni.
Zá|>a(-I<u a clititi ukoro /áilii><l.

Katknka. VF.iir\. i' AsT.^RDMnncnBL.

Plodnicc klaubkuwitá, stedem p<»depená, jsirjpó

.•iciinulá, homolowitá, wc/pod duiá a oiewcDá, n.i wi

.
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chu wsude powlecená rauškem hladkým, swraskaiym
anebo žebernatým, stlým. Ten dutý od klobauku prí-

oddleuý w dutin w kaul do nho unikající.

K. náprslkowd, V. digilaliformis Pcrs. 7iiy<; cur. t. 1.

f. I— 3. Kiombh. t.
'^-

J. 29— 31. Klobauk zwonkowiiý,
náprstkouitý nebo polokulowaiý, 3—4 wv.soký, tolikéž

široký, swraskalaunký, hndý, we/,pod bledý nebo kožowé
nahndlý ; ieíi l'/2—SVa" dlauliý, í\"' llusiv, oblaukowilý,

pímý, oblý, stejn tlustý, ponahndle bílý, na pí šupin-
kowaný, dutý. — W lesech z Cech az do Jižnjší Kwropy.

K. ozdobná. V. speciosa Pcrs. myc. cur. 1. t. '.
f.

I —3. W. patula Tralt. css. t» F. F. iM. bohemica ArowM.
t. 13./. 1—13. 1. n./. ó— 8. Lenz Schw. t. lo. /. G5.

Kaenka, (obyejn we množném potu) kaenky. Klo-
bauk 1— "2" dlauhý, zwonkowitý, dole eitý, blokraj-
ný, asnatý rasami ili zebry podélnými, eitými, so-
chatými, spoji:jícími se proti konci s rownými a rowno-
bžnými a dlajícími mezi sebau prohlubinky podlau-
hlé, neprawidelné, úzké; barwa klobauku wn obyejn
ist hndá, do popelawa pecházející a stídající se se
žlutau, též býwá hlinožlutá, wlasowá, ze žlutá skoico-
wá, na wnilní stran bílá; ten prodlaužený, O— 10"

vvysoký , I" tlustý nebo tlustší píwálcowifý , wzhru
tenející, blohedwábn plsnaty, plný, dutý; podhaubí
kožowité, žluté ; wýtrusy wejcowité, ponakiwené. — Na
kopcích, w roklích, mezi kowinamí na pd kypré,
písenaté, trochu hlinaté, dosavvad jenom w echách.
Gasn w jae se wyskyluje díw ostatních smrži a ku
konci kwtna jí už není.

K. zprn:7iá. V. hybrida Pcrs. Sowerb. t, 288. Grcville

t. 89. Krombh. t. 15. /'. 14— 21. Klobauk tup homolo-
witý, 1— \^a' dlauhý, do póla prostý, tlustý, dole od-
stálaunký, zelenohndý nebo hndý, welmi ídko žlu-

tawý, asnpfý žebry zoblenvmi, dlnými, pírownobž-
nými, pedlauhými, spojenými pomocí píných wrasek,
prohlubinky mezižeberní prodlaužené , neprawidelné,
zprohybané, hluboké, na dn wrápnaté ; ie 3— i"

dlauhý, ',2 — 1*4' tlustý, wálcowitý, nahoe ztenený,
dole stejný nebo skoro bichatý, kruchý, tuhy, swží
bílý, wšude bradauikami blostnými posely, vvniklý do
wnitní polowiky klobauku dutého, jehož dutina s du-
tinau celým teném bžící spojená; podhaubí bledé,

tluslaunké. W hájích a lesech.

K. skanlonohá. V. rimosipes. Morchella rimosipes
Decand. Krombli, t. 19. y! 1 — 5. Obyejn I— 6" wyso-
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ká ; klobauk ze zelena hnédý, hnmolowiý, caulu málo
delií. tup zakonily, od kraje do polowicky od Iren
oddlený: žeber dlných piírownVcI), \\y\\}'ser\ýcU, ten-

kVcIi, bilkýrh, ern obrauben\cl), nejcelejších, tu a

onde «rostajícírh a prohlubiny kosolvverené , ídko
piiiiioiihlé, mlké dlajícícl) , zeber pínách asowi-
tVch; tr«íi asi -i" uysoký, pímý, rowny nebo oblauko*
wilý, oblauriKý nebo smáknutý, tenký, bílý, ásnalo-
brázdoivaný , zrnky otrubov\alvn)i potraušený, /.pruž-

ný, prosHÍiawý, wodnalý, dole zícnený, docela dutý,

u duiiné zrnkowaný i podhaubí plsnaté, bílé, rozlité,

sklípkowané. — W lesech, msíce kwlna.
Jest jedonia jako ostatní.

Patyka. Leotia. Kappenpilz.

Plodnice klobaukowitá, stedem pipewnníí, o-
krauhlá, otewcná, po kraji nadwinutá, po wrclju a kra-

ji odná rauškem splýwawým, oiabatým nebo [)ladkým«

siálýtii. Wecka pipewnénH , wálcowitokejowilá. Ten
oddleny, w plonici z cela ro/.litý, od klobauku od-
dlený.

P. kriihowá. L. circinans Ptrs. ic. (.h. f.
,')— 7. Spo-

lená, pítrsnalá, kruhmo ro/.postawená ; klobauk duž-
nalý, naddulý, pak eabatý, po kraji ivewinulý, wezpod
se žilami po teni bžícími, wlhký, lepký, \ — T" široký,

bledý, žlutaw masowý, morautný nebo pískoicowý,
podlé wllíkosti ; ten 1—2" dlauhý, 1— 2'" tlustý, o*

blaunký, nekdv zprohybaoý, dutý, prachem blawým
pí)svpaný, z bledá kašianowý. — W jedlínách me-
ehafých po píwalech obecná, wzácnéjsi w Americe
scwerntí.

MhlAWKA. VIBHIN8AEA. ZlTTERFAni.lNO.

Plodnice hlaivotvitá, gtedeui pipewnná. na wr-

chu odná rauškem, po kraji se tenm srtisilá, brzo

pak prostá. Kan^ko hladké, nah, siúl, pnk wr<*( ky

pukajícími aksamitnati^. Ten tenký, s klohankem slily.

M. klitoid. V. truncorum Fiirs. Kroinhk. 1. .í. f,
3 i—3G. Leolia truncorum Ahh. ft S(hw. nisk. I. Á. /. 2.

Spolená, jednoduchá ; klobauk okraulilý. 2'" široký,

ryzí, na teni oblém, "/u" dlauhm. \"' tlustém, ze siwa

íemawém, pak dutém. — VV l('i na zlrauchniwléni
díwi.

122
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Pádme eesDekein a pod CoCkan x\v?t?owací míhají se Hlákoa
jako tykadla nkterý cli lunyzw, kteráž pak odletí.

ele 2.

Neklobaukaté. Plodnice šálekowiié nebo mískowité

,

na wrcliu powleené rauskem hladkým, lysým, zmládí
uSkdy zaweným, krajem plodnico^yfn obklíeným.

Zpodomýrka. Rhizina. Haftfaserling.

Plodnice rozlitá, strupowilá, bublínatá, wezpod
poddutá, mnohými pííchvlky korenowiiymi a krajem
sehnulvm podepená. Rauško cely powrch hoení pii-

krýwající , hladké, stálé. Wecka upewnná, obšírná.

Ten žádný.

Zp. eila. R. undulata Fries* Elvella inflata Scha/f.

t. 153. Mladá plocliaunká, prawidelná, hladká, palená,
rozlitá, tisawá, bíle obraubená, starší naddutá, eitá,
beztwarná, 2 — 3" široká, bez kraje wystáwajícího, na
rubu klkatá , a wlášeníkera bledým

, pewnym a llu-

staunkým opatená. — Na zemi nahé, štrkáte a na
raechu, w jae a lét, obzwlášt w jeseni.

KUSTREBKA, PeZIZA. BeCHERPILZ.

Plodnice obraubená, šálckowitá, díwe zawená,
brzo rozložená. Rauško hladké, siálé, oddlené. Wec-
ka obšírná, oddlená, upewnná, wýtrusy wymršující,

promíchaná násadkami. — Plodnice stedem pipewn-
ná, nkdy Ienm podepená, podstaty dužnatohlanowité
nebo woskovvité. Plachetka neuritá, nkdy žádná.

1. Dužnaté ili dužnaloblánowé, jinalé ili klkatootrub -

nalé. Plachetka tenká, dlající powrch wnšny jínaty

ili otrubnaty.

K. cisowitá. P. acetabulum Lin. Bull. t. 485. /. ^4.

Sowerb. t, ;)9. Fungoides luscum Vaill. t, 1 3, f. 1. Cí-

šowiiá, ] — 2" široká, sazowá, wn žilami vvtewnaiymi
žebernatá, na teni polocaulowém anebo delšim tlustém,

lysém, bledém, žebernalodlkowaném. — W lesech hu-

stých, wlhkých, na zemi w jae.
K, iichuivilá. P. leporina Balsth. Nees f. 278. P.

auricula Schdff'. t. 156. Fl. dan. t. 1077. /. 2. Spolená,
pímá, po boku jednom prodlaužená a pukající a tak

nabywající podoby uchowité, l" wysoká, '/* široká
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nebo širší, rezawá, citronowá, slimowá nebo popelawá,
wné otrubnalá ; treR nejkratší. — Na zemi mezí me-
chem w borech obecná.

A', zdoivá. P. aurantiaca Fl. dan. t. 6.'í7. /. 2.

Nees f.
2"0. Krombh. t. 5i. / 30. P. coccinea Schiiff.

t. Ii8. Bull. L i "4. Sowerb. c. 7á. Bolt. t. 100. Barwau
prekrásnau od daleka k sob wábí ; sedawá, stkwle
pumaranowá, wné bíle poprášená ,

podobná pokálu
2" širokdmu, díwe píceJpmu, pak úkosnému, nepravi-
deln lalonaiómu. — Na koenech paezw dubowých
a bukowych obecná.

K. pnpkmvitá. P. omphalodes Bull. t. 48.i.yi 1. P,

confluens Pcrs. ohs. 2. t. 1. 5. f. 6. 7. Sedawá, spole*
ná ;

plodníce drobná, ploskaunká. pípupecnatá, žlula-

w erwená, iiiiniowá, crwenaw žlulá, ržovvá, sedící

na plsli bílé, míjiwt;. — Na zemi wlhké, wšude w le-

sech, lei i we skleníkách. W lété až do zimy.

2. Woskowé, wné chlupaté nebo huaté. Plachelka pa-

trné huatá ili chlupatá, odkud plodnicc wné šttinatá

nebo chlupatá.

K. erwcoivd. P. coccinea Scop. Jacq. aust. l. 169.

Bolt. t. J04. P. epidendra Bull. t. 467. Sourrb. t. 13.

Twarem a wclikostí se ment; plodnice náluwkowitá*
palená, wykrajowaná, pízejkowaná, u wnit erwcowá,
wné jakož i Ieh '/icaulowý, pewný, wzhru tlustnaucí,

huninau pritlaenau bélaivé. — Na wétwích opadalých,
trauchnjírích

, prstí pikrytích pod stínem w únoru
nž do dubna.

A*, koflikowilá. P. hemisphacrica //^/ít^'. tíf>(jí' ("''ypf-

2. t. 7. /. 6. FL dan. 1. J.SbS. /. 2. Elvcíla albida, loli-

acea Sclia/f. f. 151. 319. Hoztraušená, díwe kulowatá«

brzo polokulowalá, nejcelejší, pak po kraji podhnutá,
wotkowitá, na líci nasiwélobílá, wné nnhnédlá, chlupy
swazenymi, hustými obrostlá. Na zemi w lesech, id-
eji na pareíích prstí píikryivch, iéi w Americe sc-

werné a na Kaméaire.
A', hnojní. P. stercorea Prrs. Krombh. 1. ó. f. íO.

41. P. e(|ulna Fl. dan. t. 779. f. 3. Sowerb. t. 3:->2. P.

sculcllala Jiolt. t. 108. /". 1. P. ciliata Bull. t. kU. f. 2.

Oriospora srutellata Hfdw. frond. 2. t. á. f. A. Spole-
ná, n)ladší zuwená, pak otewená, poddutá, potom wy-
rownaná, 1- íi

" široká, ryš.iwá, blízko kroje wné šléti-

namí tisawými brwilá, ostalné wné zmládí chlupy pr-

chawyini, bélaw^mi obrostlá. — Na hnoji krawském,
koském, zemi mastné wšude. VV jaVe a w lété.

122*
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3. Plodnice woskowé oili blano^vilé, nejlysejší, brzo o-
lewené. Rauško sroslló s jednoduclivmi wecky. p|a-

chelka žádná.

K. plodnL P. fructigena Bull. t. 228. Saivcib. l. 117.

Nees f. 282. Peziza virgultorum Fl. cian, t. 1016. /; 3.

Octospora virgullorum Heclw. frond. 2. t. 53. f. A. Spo-
lená, welmi promnná, tuhá, lysá, bledá, nárusá, ná-
ryšawá

;
j)lodnice niískowiiá, na teni dlauhém, tenkém,

zprohybaném, I— 2'" široká, konen naddutá. Na ža-
ludech, biikwiceeh a suchých wtwích po celý rok.

K. íitronowa, P. citrina Batsch eí. 2. f. 2 1 8. P.

aurea Scnverh. t. 150. Octospora citrina Hrdw. frond. '2.

t, 8. /. B. Dužnalowoskowá, tlustannká, pewná, citronowé
žlutá, spolená

;
plodnice plochonaddulá, po kraji wy-

stáwajicí i s tenm krátkým, tlustým obhomolowiiá. —
INa paezích a wélwích zlrauchniwlých obecná, též na
Kamalce a \v Americe sewerné.

K> hchíkowd. P. clavus Nees t. li./. 3. Hromadná,
dnžnatohuspeninná, tuhaunká, píohhomolonitá, nacho-
wlá; plodnice na powrchu mlce naddutá, klobauko-
witá ; teii tlustý. — W lesech nejhustších na listech

tebas do wody spadlých, nCkterý rok pewzácná, jíndá
pehojná. W jaro, jeseni.

Pláteka. I^atellakia. Tellbrpilz.

Plodnice obraubená, raískowitá, wždyckv otewre-
ná. Hauško hladké, prístále', rozpuštním wecek poprá-
šené. Wecka srostlá bez násadek.

P. erná. P. atrata Frics. Peziza palllaria Nees /.

265. Lichen atratus Heeliv. fronel. 2. /. '21./. A. Píko-
žowitá, miskowiiá, sedawá, wvrovvnaná, erná, po kraji

napucldá, na teri jínatá. — INa diíoi a ke slromo-
wé, mnoholetá.

Wlhotobol. Ascobolus. Schlauchwerfer.

Plodnice okrauhlá, píobraubená, s terem mísko-
witým. Rauško lerowité, stále'. Wecka weliká, kejowifá,

uzrálá wynoená. pak zpružn odskakující. Wýtrusy w
brece plowající, jednoadé, wejcowité.

IV. ofrubnati). A. furfuraceus P(rs. ohs. i. t. -i. /.
3— 6. Bemh. mmiip. 4. /. G. /. 5. Peziza stercoraria Bull.

t. 376. .Spolená, sedawá, 1—2" široká, pípodduiá,
hndá nebo zelenawá, wn otrubnalá, bledší, díwe za-
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wíenáj patrn obraiibená; w) trusy ernó. — Na hnoji

Lrawském celý rok pehojná.

Klihatka. Bulgaria. Sackpilz.

Plodnice zpružn huspeoinná , bíichatoihowitá,

díwe zawcná, pak otewVená, nahoe nice mén wyro-

wnaná a lepkawá, woí' obyejní' swraskalá. Wecka we-

liká, w otewi-ený ter zapušlen, konen i s wýtrusy

se wyniršfující.

A', špiniwti. B. inquinans Frics, Krombh, t. 5. /. 49.

W turbinata Sciunid. ann. 3. 1. 70. Peziza polymorpha
/•/. (lan. (. 46 i. P. brunnea Balsch. d f. 50. P. nigra

llnll. t. 4G0. y! 1. Soivcrb. t. 428. Ascobolus in(|uinans

Síis J. 2'.)G. Zmhidí obwejcowitá, nahoe zawená, pak

<»tewcnrt, ihowiiá, po kraji brzo mizejícím zaubkowa*
mi, na teri mlce naddutém erná, siln barwící, wn
swraskalá, olrubalá, podstaty huspeninowé, dosti tuhé a

protož welmi zj)ruxné. — Na poražených dubech a bu-

cích obyejná, w jeseni a zim.
podlé okterýcii inožoá z ni dlati klib.

ZaHTHBLKA. DlTIOLA. DOPPELSCHLEIBRLINO.

Plodnice okrauhlá, miskowitá, nikdá zawenó, pi-
krytá ale placlielkau klkatau, prchawau. Hauiiko pak
napuchlé, huspeninné, swraskalé, rozplýwawé. Wecka
nejútlejší, rozplýwawé s wýtrusy wcjcowilýnti.

/. koifuující. D. radicaos Fries. Tubercularia íla-

vcscens lltbnU. ruotn, 1. 3'/- iá- Mcloiium radicatum
y<rs. /. 101. Leotia luberculala Fl. dnu. 1. 1378./. 2.

ler plodnicowý plochaunký, ry/,í; ten tlustý, huatý,
bílý, koenující, zwící '/V. — !Na díwí borowém olau-

paném, olesuuéin pcobecoý, w dubnu až do erwna.

K<'Tr,\rK\. TvMrvMs. I' \i ivisríi,/,.

Plodnice obrauben, išowiiá, s pokoikau rohowi-

tau. Hausko hladké nebo swraskalaunké, díwe záwojcm
zastené, pak i s wecky tenkými, pipewnénýini mizejí*

cí. Wyerusy twarcm a íslem rozdílné, mizející.

K. zkropend. T. consperaa Fries* Pcziza .tphacroides

fíofh. Necs f.
1''\\. Trsnat, díwe zawcná, kulowalá,

nahá. erná, brzo se olwírající, plachetkau mizející b<
U; poprášená. '— Nejobecnjší aa wtwích jeabioowých,
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hruskowých, bezowých, oliowých, tešow^ch, lopolo*
wývh a j. Mnoholetá.

Klímalka. Cenangicm. Hohlbecher.

Plodnice wrosllá, pak puící, asto tenitá, diíwe
docela zawená, pak wíce mén olewená, obraubená, s

pokožkriu tlustau, jinobarewnau. Rauáko stálé, hladké.
Wecka upewnéná, wíce mén dokonalá, s násadkami
promíchaná, asto srostlá, wýlrusy w ypauštjící. Podstata
dwojnásobná: unšná kožowitá, wnitní piídrobkowitá.

K. lufrazalkoivá. G- Kibis Frics. Peziza Ilibesia Prs.
Huslg Irsnatá, prínahá, ernaw hndá

;
plodnice pii-

howité s krajem repenitym , sklimeným} terem ble-

dým ; Iren w pahrbek srostlé. — Wšude na uschlých
wétwích meruzalkv erwené a ernd. Mnoholetá.

K. (lubowd. G. quercinum Frics. Hysterium quer-
cinuiu Pcrs. JSees f. 300. H. nigrm Todc mcckl. 2. 1. 3.

/. 6í. Variolarla corrugata Bnll. (. 432. /. 4. Jednodu-
chá, spolená, prodlauženáj nkolik árek dlauhá, dí-
we jakoby erw pod pokožkau se plazící, blawá, pak
wypukujicí, ztuha zawená, popelaw jínatá, potom o-

tewená, s terem širokým, bledým. — (Na wiwích du-
bowých , hynaucích wsude , též w A.merice sewerné.
IMnoholetá.

Cetkowice. Stictis. Tlpfelpilz.

Plodnice obmezená. llauško hladké, obmezené,
okraulilé nebo eliptiné, w plodnici ponoené a jím
obraubené, díwe plachelkau zastené. Wecka tenká,

bez násadek na plodnici pipewnná. Wýtrusy kulowa-
té, drobné, wycházející. — Podstata woskowá, ídko
huspeninná.

C. ^ramenatá. S. radiata Pas. Peziza marginata
Soivcrb. t. 16. P. aecidioides J!^ees /. 294. Sphaerobolus
rosaceus Tode. mcckl. 1. t. 7. f. 58. Lichen excavalus

Hoff. Uch- t. 7. y. 4. Ponoená, okrauhlá s obrubau b-
lostnau, roztrhanau, poprášenau. — Na diwí a ke je*

dlowých, wrbowých, esellákowých, kalinowých obecná
w jeseni až do jara.

TnUBATKA. SOLENIA. RoHRLIXG,

Plodnice prodlaužená , trubkowitá ,
jednoduchá,

mázdrowílá, pímá, s ústím staženým, celým, bez patrné
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piuchelky. Wecka žádná. W^lrusy pedrobné, wymr-
btujíci se.

7'. suazcná. S. íasciculata Pas. tnyc. eur. t. \1. /•

8. 9. Peziza solenia Dccand. Hromádka píswazená, ke-

juwitowálcowitá, nejlysejiií, bílá, pak blednaucí, dole žlut.

nauí. — ÍNa díwí borowéni, bezowéin a j. opadalém,
hnijícÍDi; w jeseni až do jara.

Podadí \.

ROSOLOJFKOWITÉ. TREMELLIiNAE.

RosoLowKA. Tremella Zitterpilz.

Plodnice huspeninná, wláknatnsklípenatá, mkká,
stejnorodá, píproswítawá, rúznotwará, lalocnalá nebo
osnatá, wiude popnulá rauškem tenkým. Wýlrusy bez
wecek wšude roztraušené, wynoiijíci se.

l\. okruh. T. mesenlerica Rciz, Jacq. mise. 1. t,

13. Engl. bot. t. 709. Nces /. 1 H. T. chryáocoma Bull.

(. n4. T. auriformis Ho[f. crypl. 1. t. 6. /. \. Nostoc
iutoum Fl. dan. t. 88ó. f. 3. Oužnatohusponinná, mlád-
ci tuliá. rozííí^ená, wzstaupawá, íusnatoeritá, pomarao-
owá, dosplá wšude wýlrusy žlutými poprášená a ápi-

niwá. — S'a wetwích opadalých, listnatých, nejobecnjší,
též w Americe ; w zimé a jae.

Wodu barwf na ferweno.

/. masLt. T. :iarcoídes WUh. Engl. bot* l, 2450.
í^oryne acrosperma AVfí f. 14 3. Trsnalá, dospélá pe-
dešlé podobná, menší ale, prozraitá, (iiíinát '/' asi

wysuká; mladá píjcdnoduchá, hladká, kejowitá, pak
shlauená, smáknutá, lalonalú, násoi)en, barwy a)a-

sowé, drumínowé, lilákowé, nachuwlé, bélawé ; zpodek
ale ztenený, swraskalý, pcwnéjší, tmawéjši, asto er*
nonarhowý. — Na paezicli a wlwicli opadalých hojná,

též w Americe sewerné.

UáicKA. ExiuiA. SprOhpilk.

Plodnice mkká, huspeninná, stejnorodá, ronno-
wážná, piíobraubcná , na wrchu toliko wýtrusonosná,
hladká, IcHklá, wczpod huatá ili swraškalú. Ilauško

stálé
,

pupcnci twrdými , njícími pikryté, pak že-

bernatoasnaté nebo eité. Wýtrusy dívve w trubkách
wíce mén nepatrných, pak zpružo wycházejíii h.
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U. obccnd. E. Auricula ludae Fries. Kronibh. t. ó.

f. 50. Treinella Auricula íudae Lin. Peziza auricularii

Lin. Bolt. f. 107. Píirsnaiá, sedawá, 2—3" široká, dost
tenká, podduiá, zprolijbaná , tmavv hndá, ernawá,
obak žilnatoswraskalá, wezpod píhuíiatá, z hndozelená
popelawá; podstata dost tenká, ponkud chruplawé hu-

speninná. — ^^a starých kmenech bezowých, ídko ji-

ných; vv jeseni a zim.
Hanba ta bezchutná, za Cersfwa západi slabý, obzwlášfnf ale

wydáwajfcí, jiadá w liojictwf se jiotíebowala. Mají ji za |)0(lezelaQ.

U. ildznalá. E. glandulosa Fairs. Tremella atra

Fl. dan. t. 884. T. arborea Hads. Hoff'. crijpt. I. t. S. /
1. T. glaudulosa Bull. t. 420. y. 1. Welikosií a twarem
wehni promnná ; mladá okrauhlá, pitlaená, asnatá,
skwrnovviiá, pak široce rozhlá na 2—3", odualá, ea-
batá, usušená bhínku ernau dlající ; barwy díwe b-
law siwé , bvzo ernající

,
pupenci ostrými trníko-

waná, wezpod popelawá, píplsnatá. — Na paezích a

wlvvích po celém svvl nejobecnjší, vv jeseni, zim ad.

ObKLEJK.A. NaEMATELIA. ScHLEIMDECKLINC.

Plodnice huspeninná, wšude plodonosná, lysá, za-
wír^jící jádro dužnaté, celistwé, jinorodé. Pupeace ni-

žádné. Wýlrusy roztraušené, pak wynorené, w trubkách
neobsazené.

0» obecná. N. encephala Frics. Tremella encepliala

JPilld. bot. mag. I. f. -i. f. 14. Ojedinlá nebo trsnalá,

písedavvá, poduškovvitá, 4— 6'" široká a tlustá, asnato-
swraskalá, bledé masovvá, pak hndnaucí, s jádrem weli*

kým, twrdým, bílým, dole jakoby ten majícím. — !Na

wlwích borowých a jedlowých, opadalých ; též w Ame-
rice. W jeseni až do jara.

KrOPILKA. DaCRYMYCES. TaOPPENPILZ.

Plodnice dužnatohuspeninná , stejnorodá , wšude
plodonosná, Ivsá, pak rozplýwající se. Pupence žádné.
Podstata klkatá klky wzestupujícími, mezi nimiž wý-
tiusy rozlraušené.

K. obecná. D. stillatus Nees f. 90. Tremella dli-
<|uescens Bull. f. \hh. J. 3 Spolená, nkdy sléwající se,

naddutá, pak asnalá, žlutá nebo ryzí, suchá pomaran-
owá, I— 4'" široká. — Na dríwi obzwlášt borowém,
lež \v Asii a Americe obecná, mnoholetá, obzniášt
w jae.
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|'UilLAZBNKA. AGYBILM. GlATTPILZ.

Plodnice celistwá, slejnorodá. woskowitá, wllikií, I)U-

speninná, wrosllosedawá, kulowaiá, liladká, vybude lysá

a plodonosná, na powrchu v\e w^lrusy se rozsýpající.

Podstala klkalá, bez pupcDcw.
/'. rysnwá. A. rulum Fries. Stic lis rnfa Pcrs, ohs.

?. (. (i. f. O Hromadná, tckowilá, kulowatá, celistwá,

za wlbka n>asowá, za sucha ryšaw lindá. — Na díiwí

starém, obzwlášté borowéni, nejobecnjší.

PnCIILATKA. HYíMENELLA. IIaltling.

Plodnice s rauškem zmatené, pirostlé, wyrownané,
bladké, nejtcnší, urené, za wlbka mkké, pííbuspenin-

né, za suclia kožowité. Wýtrusy ponome.
P. ob(cna. II. vulp[aris Frirs. Twaru rozdílného,

obyejn ko2owitébo, poridku eliptiného, asto splýwající-

bo a tudy nepravvidlnélio, 1—3 " dlaubá, hladká, bélatv
bledá, za sucha nabnédlá, kolem pirostlá a erná. —
ÍNa lodyhách chebdowých, kopiwowých a j , takže jí celé

strakaté jsau.

ád 2r)6.

TWRDOHAUBY. PYIIESOMYCETES.

Podhatibí ninaté, též klkalé noho wláknaté, nkdy
zrnatoslrupowiié anebo skwrné podobné, aslo nepatr-

né. Plodnice sesiávvá z okrowky jednd nebo mnohé,
díne zawené, pak na cchalce urené (drau, slérbi-

nau a d] pukající; asto nékolik jich obklíeno pod*
vvržkcm .spoleným. Každá obsahuje balaliku mkkau,
U7.ránim wywétráwajíeí nebo rozplýwajieí se, w ní/, wy-
Irusy buíf ponoené w sli/i, bud we weckácli trubkowi-

tyd), s násadkami promíchané.
Podliaiilií liii »cálé, Dukily welini roelíeDé, ImuI' poiiifjiwé.

Pludnire stirliá, oltyCt^jiiS tuhá, poídkti iiH^^kká nebo tenknlilnná, rfi-

/nobíirwá, fujjnslCji ale Cern6. Fodwritck, kdeilo ae nalézi, roz-

tirn^, twuni ruzlitúlio auo i kejowity, linrd wAiidc, liord tuliko na
nkter5'li iiií.st«'> h opatrn^ plody 8iMlaw)iiii nel»o ponoí-njiai. liala-

tiCka ol>y«inC luispnini>walá, iiezbarwná nt-bo barewná. W5''""*y

po 4 — 8 w obzwláAtiiMi wckácli zawt-né anebo w neiirCitém

innožstwi do podstaty jádrowé nastlané.

Nyní znají asi 900 rodfiw (w 25— 32 a wíce pokol<>n(clt). Na
puwné zeuti, pokud rostliny luliají, jtau wlude roziífcny, u aolwa



1 1) í 4

jest jf^štS jak5 ád, jeliožby rody tak w?eol)ecng byly rozíleDy, ne-
>of tiftoliko na liynuiícícli a opadal5cIi ?;ástkí»c!i rostlinowýcii, aoo-
lirž i aCkoli ídCSeji na holé zemi. na limyzeoli a jejicli paiipatech
umrlých biijejí. Nejmenší jicli díl má znamenitaii welikost a toliko
podwržkem opatené dospfwajf ws-likosti jednoho nebo nkolika pal-
cw ; ostatní wšecky jsaii drobné a mnohé {iaul)\uk okem nepatrné.
ACkoli jejicli znaky jsan tak rázné, nicn^én nkterými pokoleními
približiiií se netoliko ku pedešlému rádu, aaobrž i k lišejníkm wel-
mi. O wlastaostech jejich a (•hemick5ch prwcích, též o užitku niCe-
Iio newíme.

Rozdlují se na twero podadí

:

V nÁzOJFKOJriTÉ. Okrowka dokonale zawe-
ná, na eclialce pukající ústím malým dérowitým anebo
strbinowitýoi, ídko polowiná, ješl ideji žádná. Ba-
lalika zawírá patrná wecka, w nichž wytrusy prawi-
deln jsau uložené se wecky prázdnými, neníli plodai-
ce zapuštná w podwržek.

V SrriLOSEMENKOJFíTÉ. Okrowka zawená, na
echalce malým ústím prowrtaná, ídko žádná. Balati.
ka bez patrných uecek, složená z lálkv wýtrusowé,
stejnorodjší, rozplýwawé, w míšku nebo sklípku za-

wené.

;V SOElFNIKOlfITÉ. Okrowka potom šlrbinau.
latami a d. pukající a obalující jádro terowilé. Balati*
ka zawírá wecka patrná, wýtrusonosná, s prázdnými
promíchaná.

4; BEZDRCOJFITÉ. Okrowka zawená, asto to-

liko dlající pííkrow anebo rozlitý strup, konen pu-
kající. Balatiky bez wecek, toliko wýtrusy obsahující.

Podadí 1.

RÁŽOIFKOJFITÉ. SPHAERl.\CEI.

Rážowka. Sphaeria. SpuIrik.

Okrowka zakulatlá, dokonale zawená, oddlená
nebo spoleným podwržkera spojená, každá na echalce
opatená ústím. Balalika mkká, huspeninná, irubko-
wilá nebo kejowitá, konen wysychající nebo rozplý-
wající se, z ústí se uytlaující a prázdnau okrowku zú-
stawující.

1. Složené. Plodnice pírozcházející se, w obwodu pod-
vvržku rozpostawene', s ústím stejným, krku zbaweným.

R. n-ivc7id, S, militaris Ehrh. Pers. obs. 2. t. 2. /•
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3. Diet. tc. uat. atl. 1. C. 50./. 1. PoalL ob. 29. ivýk.

lHi:j, Duiníitá, pomnranowá, ojcdinlá nebo trsnatá,

2" dlauliá : podwTŽek Ifowitj,', dole stejný, bledší, tuliý,

nahoe dol lenejicí, nkdy na nKolik ástek ro/.dé-

leny, kejowiiy, í)rada\vinatý. — Na paupatccli hmv7.ích
wiycky bujeje w lesech mexi mechem, korami a d.

fí. prstnatá. S. di^itata Ehvh. Pcrs. ohs. t. 2. /. 1—
6. Fl. (lan. 1. I30G. Necs /. 307. Dojení díl podwriku
(icowiiý) '/j

—

\" wysoky, tlustý, lysý, prstowil roz-
dlený na mnoho kcjw 1 — jj/j" dlauhých, oblých,
plodných, s konci krátkými, homolowilými , nahými,
u wnii dužnalokorkowitý, bílý, wn zmlíídi jakož i wet-
we bílý, brzo ernohndawý. — i\a starém díwí pod
bírým nebem.

R. mnohofwará. S. polvmorpha l\r.s. obs. 2. 1. 2.

/. 2. 4, 5. Nff.s f. 307. S. di^Mtaia Fl. dan. l. 900. ^o-
xvfvb. 1. (»9. Podobá se pedešlé, jest ale we wšech dí-

lech wtší s wiwcmi ili palikami na prst skoro tlu-

stými, tupýn)i, skoro docela plody posázcnýn)!, u vvnit

pídužníitými, bílými, na prezu délnén) paprskowit
nebo wí'jiowii6 árkowan se wyskytující. — Na pae-
zích a dcwech starých.

li. parolnatá. S. hypoxylon Ehrh* Sowerb. t, 55.

Clavaria hypoxylon Lin. Biill. /. 180. C hirta Balsch
fl. I. /'. IGO. Hromadná; podwržek pímý nebo
wzstaupawý. V?—2'/» wysoký, šídl«>wiiý anebo wzhru
smáknutý, rozšíený a noprawideln wiewnatý, úile na
dél swraskalý, dole ernohndý a hualopUnatý, nahoe
flríwe bíle poprášený nebo radéjf okornatlý : podstaty
luhé, korkowité, u prosted nesaucí plodnice zapuštné,
erné a jejich ústími zdrasnatlé. — [Na starých kme-
nech WC wšech skoro zem dílech. Mladá w jeseni, stará

obyejné celá erná w jae.

I'odlianl)í její aeatáw^ z nirf tmuw«- jinil^cli, >/,— 1"' Kirokýrli,

iiinolioníí.<iolin BtfawitS r<> spojujíciili, Široko iluteko pnil korán se
wtekaucii h, ji2(o jiaJá iiili za olizwl&štul rusiliiiti u Kliizoiiiur|>Ua

•ubcorticalit Perš. íuieoowali.

//. sausticdni. S. conccntrica Holt. l. 180. Poálk,
ob. 20. wýA. 1809. 181 6. Sphaeria íVaxinea Sowerb. í.

160. Lycoperdon alrum Sdíií/f. I. 329. Kulowatá nebo
polokulowatoihowitú, w/.dyrky ale neprawidelná a ne-
rowná, hndoerná, až i erná, zwíií oechu wlaského
nž i jablka, odéná korau iwrdau, padawau, obsahující

nesíslné množstwí plodoic ztésnaných, u wnii napln-
ná wrstwami saustedoími z pauzdcr sklípkou'iiých slo-
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zenými. — [Na parezícli listnatýcli slroniuw po celein

skoro swr.
R. jahodowílá, S. ÍVagiormis Pus sijn. \> f. 1— 2.

Nccs f. o09, Lycoperdon variolosuin Lin. Soivcrb. t. 211.
ZwítM' hrachu nebo hvskowce, spolená, prawidelná, ku»
lowalá, znjládí špinaw žhjtawá, hladká, dosplá minio.
worezawá, pak rezawoernawá, kriíchá, u wnil leskle

erná ; plodnice w obwodu ponoená, wejcowitá, lišti-

kami ní^jící á tudy bradawikowaná. ~ Na ke bu-
kowé, ídko bezowé nebo jiné.

2. Složené. Plodnice kolmo ponoená, podwržkem pi-
kryla, w hrdlo ztenená.

R. osmnhld, S. deusla Hoff. cnjpf. \. t. I. /. 2. Nees

f. 316. S. maxima Bolt. t. 18Í. Smrerb. t. 338. S. versi-

pellis Tode meckl.f.W^. Rozlitá; mladší dužnatá, blaw
popelawá

,
pak twrdší, nahá , nahndle erná, potom

osiiiniiiá, nejkrušší, erná, I — 3" široká, wykrajowaná
;

plodnice tveliká, roztraušená, wvnoující se, blízko powr-
chu umístná, krku krátkého s ústím nejícím. — Na pa-

ezích starých, trauchnjících, obzwlášt bukonych.
R. hublinatd. S. bul lat a Ehrh. Ho/f. cnjpt. 1. t. 2.

/. 3. Pers. ic. t. S. /. 6. Poíád: ob. *J9. wt/L IHIH. a,b.

Hromadná, obmezená, rnznolwará, 2 — i"' široká, ma-
liko naddulá, wejílá nebo ledwinitá, erná, u wnit
blostná, lištikami bradavvinatá. — !Na wtwích wrby
bílé, lísky a j.

3. Složené. Plodnice dostedující, w kruhy rozpostawc-

né, podwržkem wšude obklíené pupenilým, w krk

ztenené. VV kry ponoené'.

S. snHnd. S. nivea Hqff'. cryp. I. t, tí. y. 5. Soiverb.

t 21Í), Lichen rosaceus Fl. dmu t. 8'25. /. 1. Podwržek
dwojnásobný: wnéšný okrauhlý , štílowitý, polowiný,
vvnitní homolowitý, ztuha \ve wnšný wraženv a spole-
nau pokožkau pikrytý, bílý, s echalkau uatau, mau-
nat bílau, na níž wyoliázeji ústíka (4— 10) drobná,
hladká ; plodnice ponoené, kulowaté, krk nejienších,

erných. — Na rozdílných korách, obzí\'lášt lopolo-

wých, skoro po celém swété.

R. borowá. S. Pini Fries. Schvudf mijc. 2. f. 13.

Potríflc- ub. 29. xvijk iy2i. Pkná s pupeneky okrau-
hlými, wystáwajícín)i. naddutými, tu a onde splýwajícími,

pikrytými pokožkau blohndau neposteden pechá-
zející u wnitní kru, do níž ponoené plodnice pe-
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drobné, pcronolié, podwrikeni nárusým pnkrytp, líslí-

ky zakuliillýini, lupymi, hladkými nt-jící na teri

plochém s krky k sob sklonnými. — Na ke bóro-

wt: obecná po celý rok.

4. Prisloiené. iModnice wodorowné, bezhrdlé, na pod-

wrZku nahém umístné, díwe ale malikou (ásikati

rostliny, na níž ros(au) pikryté.

li. ruménnti. S, cinnabarina Frirs. Tode mcckl. 2.

f. G<S. S. frdf^ilormis Sowirb. t. 256. Trsnalá; plodnirc

mladá pepkné rumlkowá, pak blednauci a hndnau-
' í, kuloiviitá, swrabkalá, s úsiíky pupencowalými. —
Na wiwíth stromúw listnatých obecná po- liwropé a

\!nerice.

//, ífrnrouti. S. cnccinca Pos, ic. t. 1 2. y'. 'i, 8.

Moi Sowcrb. I. 2ó5. Trsnatá ; podwržck rozdílný, ná-

žlulawý
;

plodnice wejcowiiá, hladká, slkwle crwená s

isticky pnpencowiiýnii. — Na kúe slromw listnatých

a jediowýcli nejobecnéjší po Ewrop, Kamalcc a \-

m ciico sewcrné

/?. vuriizalkowá. S. Hibis Todc vuchl. 2. f. i 03.

Trsv pí-íokrauhlé, úkosn* wypukující, I—2" široké; pod-

wrzek cclistwý , dolení * žlutawý , boení erwcnawý
;

plodnice zakulatlé, s úslím pupencowiiým, díwe na-

chowé, pak nahndlé, lúlkau woskouiiau naplnné bílau

nebo crnohndau. — Na wlwích mcruzalky obecné.
NV zim a jae.

Jednoduché. Plodnice dwojkorá na powrcbii rozli-

tém buiiatéfn ili na malice docela potvrchnf, prošlá,

diwe plachetkau zastená.

R. pornalanoivd. S. aurantia Pers, ir. 2. f. 1 1. /.

\, 5. Nrrs f. 362. SchiuuU ntyc. '2. f. \, /. 17. I^odwr/.ek

neprawidtjné rozlitý, složený, z plsti úllíké, díwe ja-

low. bledé pomaranowé, pakrezawé; plodnice spole-
né drobni', zakulatlé, mkké, hladké, piipenenaté, po-

maranow erweoé, s úsihn tupým swilejsím. — Na
díwi trauclinjicim a hubúrb korkowiiých, hnijících.

(1. Jednoduché. Plodnice ponoené, asto wypuknjícf, •

listím znamenit rozšíeným, naplnné rosolem mí|l«výtn.

f{ zf/Áoirntui, S. crcnata Ptrs. si/n. t. I. /". 15. Afr.t

í 3.S0. SchiiiiíU myc. '2. /. \./. 9. Í*ékná, rozlraiišeni

;

plodnice ^vzhru zpnneiiáiiia^ (enejlci. pak náhle si-

rejicí w ústi jako tlo jejich široké, naddulé, smáknu-
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té, pízejkowané, erné. — Na wtwích trnkowých, ja-

vvorowých, swídowýcli a j.

R- chrlící. S. Boinbarda Batsch el. t. \. f. 181. Nces

J. 37. Wétši, swazená, drenitá, za wlbka swraskalaun-
ká, bezleská, ernawá

; plodnice tlustaunké, nikdá ne-

splaskující, osle pupenenaté, wywrlinuwše huspeninu
zblalau, zprašnarélau, duté. — [Na paezech Irauchnéjí-

cích, též w Americe. W zim a jae.

7. Jednoduché. Plodnice wrostlé w pokožce malikowé,
plachetky zbawené, dlaubo huspeninau naplnné z-

sláwajíci.

/?. wmenoivitá. S. uberiformis Fries. Spolená, wy
pakující; plodnice prodlaužené, bichaté, obak ztene-
né, erné, \"' dlaubo, dolejškem ienowitým w ke
wúznaucí, tuhé, nejhladší, lesklaunké, ztenené vv lišti-

ko weliké, pupcncowiie'. — INa wtwích zhynulých me-
ruzalky erné.

R. ernozelená.. S atrovirens Schmidí myc, H. 2. t»

1. /. 2. Podtk. ob. 30. ivýk. 1836. Díwe docela ponoe-
ná, pemkká, slizí jasn sazowau odualá, pak zponená*
bia se wywyšující, wn a u wnil ze zelena erná

;
plod-

nice pípohraužené, kulowaté a nejcowité wypauštjí
pak vvlákna jakoby rozwiliny, jednoduchá, tenká, zelena-

wá ; konen echalka swraskalá, plstí blawau asto
powleená, a rozmanit roztrhaná. — Na wtwikách,
apících, listech jmelu obecného.

Hrbolatka. Dothidea. Knopfpolstkrling.

Sklípky (mnohé neb ojedinlé) zawene w podwržku,
zakulatlé, jádrem woskowým naplnné, pak jednodu-
chým ústím se otwírající, bez wlastní plodnice. Wecka
pímá, upewnná, píkejowitá, promíchaná s násadkami,
skoro stálá. Wýtrusy jednoduché.

H. 7uorušoivíí(í. D. moriformis Fries. D. gibherulosa

Fries. ohs. 2. 1. ó. /. ó. Arlhonia moriformis Ach. Spo-
lená, do powrchu wrostlá, hrbolatá, erná, u wnit na-

hndla, nepatrn sklípenaiá. — Na díwí plotním.

H. meruzalkoivd. D. Hibesia Fries. Sphaeria Ribesia

Pers. Nces /. 3! 2. Na pi pod pokožkau pukající,

zaokrauhlá, obyejn elipiiná, zpleštilá a žlábkowitá,

drívve nahndlá, mkkaunká, brzo pak wn a u wnit
erná, hned hladká, hned ústíky malikými pod
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ockau zrnkowaná, se sklípky nejmenšími, bílými ob-

wodníini. — Na wÍMwíh inrlwVth nicruzalky erwcné.
//, ctnvenrí. D. rubra Fries. Spbaeria hyelopsilu?

Xtrs ín act. Itop. 9 /. 6. /. ^l. Xyloma rubrum Pcrs.

Podlistní, oKraubhi, erwcná, pak ryšaw bndá, se

sklípky nejdrobnéjšími, skoro mnoboiadými. erwena-
wymi a úslíéky skoro ponoenými. — Wezpod na

bsteci) swesikowÝcb.

Podadí 2.

SinLOSEMENKOfVlTÉ. CYTISPORFJ.

SwiI^OaBMENKA. CyTISPORA. RaNKBN8P0RLING.

Sklípky beztwaré, blanowiié, tenké, do pabibkii

drobenalólio (kury) ponoené, okolo sjaupku proslcd-
nibo dokola rozposíawené, písrosllé, na konci spoje-

né, bidlem ter pronikající, odkud úslíko ojedinMé.
Iluspenina wytrusnaiá zs wccek odlauenýcb úslíken»
spoleným se wyclírluje we zpsob rozwilin tubnaucí.

S. ryzá. C. chrysospernja Fricv. Napmas[)()ra

rbrysosperma Pcrs. obs. I. t. '^. /. 8. Ilypoxylon cirrba*

mm Bull. t. 481. y. 4. Spbaeria cirrbala Sorvrrb. t. 13b.

Okrowka okraublá, bomulowílá, zpodinau w kúe wnit*
ni pirosllú, nnwrrbu pVikrylá pokužkau, která pukši

obnažuje zawcný podwržek z popelawa bnedozciený,
poprášený « za wlbka cernawý , nawrcbu wypaušljící
lerc ernawý, opatený u prosted ústím, z nbož se

vvytlaujc buspenina w rozwiliny tubnaucí. — Ma kúe
lopolowé, po celý rok.

Hlbnosbmbnka. Spuabuonaema. Kuoblschleimling.

Plodaice okraublá, kobno prodlaužená, drobcnalií,
ilrau jcdnuducbau se otwírající, zawírající wýtrusy w
mi.šku ncjicnitim sbznatém, nejmenší, pak wypukující} a

putoni \v kuliku ruzsýpawau ztvrdle.

//. súllowild. S. subulatum brits. spbaeria subuhta
lodi mrck. 2/1 117. Ans. /. S45. Uoztraušcná ; plodní-

<-e bumolowiiošídlowité) ostrá, lub, bladaunkú, skoro
proswitawá, pak robowá, potom obzwlá»l(> dole nalin-
lilá, u wnit 8 kulikou uejcowiiau, sílau, prozrailau.
— Na asácb utwrdlýcb bedci rozdiinýcb.
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Podadí 3.

SOEfFNÍKO JFITÉ. PII ACIDIACEI.

SWRAŠTLKA. RiiVtISMA, RlNZELSCHORF.

Okrowka jednoduchá, pípolowiná, díwe zanc-
ná, pak pukající štrbinami hiiwolakými nebo p/nynii
na kusv, od balaliky oddeien. Balatika složená,

mnohopauzdrá. Wecka pímá, píkejowitá, naplnná
wýtrusy jednoadými, s násadkami promíchan3'mi.

S. ivrboivd. R. salicinum Fries. Xyloma salicinum

Pcrs. disp. f. '1.
f. 4. Nees f. 20 Na obojím powrchu

listinv ji\vy, wezpod ale toliko co skwrna plochá, na

líci ale tlustá, hrbolenalá, pí-ílesklá, šupinat pukající,

žlutaw slámowá, u wnilí" bílá.

S. jaivorowá. R. acerinum Fries. Xyloma ncerinuni

Peis. JSfcs f. 21. Na líci listw jaworowých co skwrna
nepravvidelná, stíkavvá , swraskalá , pysky zprohyba-

nými pukající, na wrchu bledá.

S. pozbádanei. R. punctatum Fries. Xyloma puocta-

tuni Pcrs. Decand. mem. mus. 3. t. 3. J. ti. VVrostlá,

smstnaná, rohatopíokrauhlá, swraskalá , leskloerná,

na kusy pukající, u wnil hndoerná. — Na listech kle-

nowých.

SoEWNÍK. PflACiDIUM, KlAPPEXSCHORF.

le

Okrowka sedawá, zaokrouhlá, jednoduchá, (f. z

dnorodé látky sesláwající), díwe zawená, pak puka-

jící ode stedu proti obwodu na mnoho díp odd-
lených od jádra štítowitého, skoro stálého. Weuka pí-
má, naplnná wýlrusy jednoadými s násadkami promí-
chanými.

S. borowý. P. Pini Schmidt myc. t. 2. /. 11. Xyloma
VxmAlb.Scfnvcin nislc. b. /. 8. Mystérium valvatum Nees

f. 399. VVypukující, roztraušený, pirostlý, 1—2'" široký,

štítowilý, nkdy beztwarý, zpleštilý, lysý, díwe lesklý,

pak bezleský, erný; dípy podwržkowé tupé; jádro na

powrchu dýinowéj pod nimiž wrstwa dužnaiá, bílá

iS". Wf^nený. P. coronatum Fries. Ditlin. t. 63. Diet.

se. nat. all. 1. /. 50. f. 5. Poálk. ob- 30. wijk. i8"50.

Sclerotiuui quercinum Fl. dan. í. 1380. Xyloma pezizoides

Pcrs. ic. t. iO. /". I. Spolený, wrosllý, okrauhlý, zple-

šlilopolokulowatý, ernawý, nkdy po 2— 3 stikawy, 1"

široký nebo širší, pukající na nkolik díp ostrých,
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jádro na wrchu nárusé. — Na listech opad.ilých dubo*
wých, kašlanowýcl), bukowých, habrowých, olšowych a

j. ; ii i w Americe.

Poklopka. Eustkgia. Deckelscuorf.

Okrowky okr.iublé, sedané, išowite, otewené,
pod krajem prostým ol>Í7.nuté a wíkem naddiit)'in

pak padajícím se otwírající. líalalloka ze wecek pímých,
promíchaných s násadkami, díwe woskem naplnných,
pak wvprázdnéíivch. Wýtrusy kulowaié, jodnodiK lié.

P. ruznoburwá. E. discolor Frirs. Stej;ia discolor

/ ris obs. 2. t. 8. /. 2.' Doicni díl plodniie píiblano-

wilý, erný; wíko nadduté, zlehka bradawicnjrtó, pak
naryšawéle Ijnd ; u wnil bílá. — ÍNa prknech ho-

rowých.

KlaPL.Ška. LoPHIUM. MSCUELSCIIORF.

Okronky kolmoslojné, smáknuté, píblanowilé, 7.a*

wicn, šlrbinau délnau pukající. Balaiika ze wecek
pímých, s násadkami promíchaných, obsahujících \\ý'

Irusy jednoduché, drobné, br/o w prach se rozsýpající

a wyprazdiuijící.

K. obecná. L. myiilinum Fri.t. Ilyslerium mytilinum
Vus. ,^ecs /. 301. Ze sirupu široko r«>zlilho, neuíze-

ného, erného wynikají pludnice jakoby na nožce po-
noené, wzhiiru šíející, napí árkowané, leskloer*
né. — ÍNa kro, na díwí a jelilách borowých.

'Stkabinb. IIyhteiiilm. Uitzenaciiorf.

Okrowka sedawá, wejilá nebo prodlauiená, je*

dnoduchá, pukající štrbinnu délnau, diwe zawená, pak
píolewená, s balaiickau árkouiiau, píslúlau. Wcckn
pímá, naplnná wýtrusy jednoadými, obyejn s násad-
kami promíchánu.

S. blrcliowd. II pulicarc Pus. ,\..> /. M . W^n-
traušcná nebo spolená, powrchní, fliplicmi ni-bo p<»«

dlauhlá. |)o dél arkowaná, erná: pyskw tupých, ter-

e árkowitélio. — Na díwí a korách dubowých. ol.so-

wých, bezov*ých a j. pehojná, zimy nejsnáíionliwjsl,

protoie na Kamatce roste na stran bez proti wlru
nejstudenjšímu obrácené, kdežto ani lišejníky ncrostau.

•V. rdliosoiá. 11. arundioaceum Schra juurn. 2. /.

3. /. 3. Ilozlraušeoá, Hrrostlá, wajeSoá, soiwa I" dlau-

123
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liá, z lindoryšawa erná, w obwodu nabocdlá, zpicsil*

Já, swraskalauoká, bezleská, pak šlrbinau dlnau ole*
wená — Na stéblech rákosowých.

HWEZDOŠTKRB. ACTIDIUM. SteRXDECKLING,

Okrowka sedawá, kulowatá. pízawilá, u wnitj na»
dilá, ode stedu ku kraji šlérbinan)i žlábkowitými puka-
jící. Wecka pímá, nejtensi, wálcowilá, stálá, s wjirusv
jednoduchvuji, kulovvatými.

//. hraria/fj. A. hysieroides Fries. Spolený, teko-
wiiý, erný, hladký, díwe okraulilý, pak 4 — Gliraný,

hvvzdowité pranienatý. — Na diíwí jedlowém olaupaném
w zim a na jae.

BAyiTKA. ExciPULA. Becherschorp.

Okrowky wrostló, píwypukující , sedawé, nahé,

bakowité, wrosllé, pízawené, pak oiewené líátím o-

krauhlýni, nejcelejším, s terem skronnýra, mkkým,
pírozplyvvawym.

B. maUnlhowá. E Rubi frics. Wrosllá, wypukující

;

okrowka prírohowitá, liladká, ploskaunká, erná, pak na
teri oteweném bledá. — Na wtwích malinníka obecné-
ho a j.

Podadí 4.

BEZDÉRCOIFITÉ. XYLOMACEÍ.

ObAUTLEC, LEPTOSTROMA. DUNNSCHEIBLTXCÍ.

Okrowka wrosllá
,

polowiná , hladká , rozlitá,

skwrnatá, u prosted pipupenatá, wýtrusy pikrýwa-
jící, bez ústí, pak dole obiznutá ili celá od matiky se

odlupující.

O. osticowíf. L. caricinum Fries ohs. 2. t. 7. f. 4.

Pííokrauhlý, nestejný, tenký, bezleský, celý odlupují-

ci se, skwrnu hnédau pedstawujíeí, sotwa 1"' dlau-

hau. — Na listech osticowých, suchopeowých a j. w
jae.

Sem ješt poPítají rozdílné fujiky (Depazea), zmazy (Rcto-

stroina). wlákénka (Asteroina) a pahrbefky (Xyloma), jež dosawad

nenalezše s plodem pokládají za diorobné wýrostky listowfe.

,
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ád. 207.

BICHATKY. GJSTEROMYCETES.

Podhaiibí klkaié, wláknate (koenowiié), blanowité,

lilízowiid anebo (porídku) mnukowitd. nkdy nepatrné.

Plodnice we mšri t. j. okrowce díwe zawoná, poz-

dji rozdíln se olwír.íjíoí, obyejn kulowatá, bu u

wniir wyirusv neposlcden zawírá bole nebo w ob-

zwláiiních niíšcíclí t. j. wreckácb obsažené, bu na

pourcbu swén) w^' irusonosná, jsauci blanoiviiá nebo
kiobaukowitá a prodlauženinau swau t. j. teném pode*

pená. Wýlrusy nahé, (nikoli we wreckácb trubkowitveb

íawrené), hned samy pro sebe wecka naplíiující anebo
mezi nitmi klkowiiými t. j. w kosmaliku roztraušene.

P(j(lliaul>í stálé oeb iiifjiwé. Okrowka dífwe iittkkú a iiuplnnít

latkau iiiekkati, anolirž tekutau, pozdji tiilin:iur( a swélio iiStrojí

urCrnélio nabiwujfri, (akže pak podstaty dužnalé, hlanowilé, usnowi-

té, roliowité, anobrž i dpwnalé, barwy ro7.nianité, asto sten Hwoj-

liáaobo5d)| ídko neotwtraiírídi se. \\) trusy z kapaniny lžkot^é
prost poodstáwaiirí nl>o na koncecli kejowitjrli klkowilélto kusiaa'-

tíCka po 4— 6 pomocí oožik ])ipwnné, uzruíiii dlající látku

drobDÍ^ce prarbowilau.

Do tolio ádu uáleží asi 500 rodiiw (w 88 pokolenícli) jako pe-
dešlé dwoje po celé /•mi rozlosowuoNil-. pokud toliko rostliny w>dr-
ieti nioliau. Powst&wají na rostlinách iiwjich a n)rlw5('li< jakož i nu

ostatcícli žiwor-iSnVcIi ; rostau také na 7Hiti, anobrž nPkttré w ní u

wStSí menSí lilaubky. Nkteré jiiji mají lžko /.namenité w<-likosSti,

jiné maW^kú, okem o/lirojen^in patrné Akoli zawfn>m liižkUi

j«au wyzna)'«>ny, nirmén we nionh5<li pipadrfdi kloní se k hu-
bám wlastníui a turduhubám, takže nesnadno b^wá, oáležilS je <tb-

uieziti.

,
Málokteré jsan chfmiCa!^ wyzpytowány, a ty w tom olil«du po-

dobají se hubám wlaslním. Mnohé jich jsao jedomé a nkteré ná-

ležejí k pamlskám welmi hledanýui a drahám; též i jedowaté necliy*

bují. Nkteré na koenech rosiaucí jsau rostlinám zliaubnó. W lé-

kaství u nás welmi skrown se potebují.

Hozdluji 8C na sedmero podadí:

\J TÍiESITK. Okrowka ze dwau wrsie" .složená,

mšcowítá ili blanowiiii, díwe eelau hanbu zasiíriijlcí

a pak rozdílné pukající a wypau^léjíci plodnici klobau*

kovvilau, tenéuí podepenau nebo hlawowiinu, n.i powr-
chu nesaucí wýirusy se slizí dol) kapající.

V SU/JKSKMJCySÉ. Okrowka •2násobriá, pak pu-

kající; plodnice rozdéltrná na mnoho wét^í, nkdy 5Ío'

wit dohromady spojených, obsahující huspeninu a lál*

ku wlhkomaunalau, wjtrusonosnau, která, an plodnice

wzroslá, se rozpl^wá a wylíkái

123*
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y HALEmTFÝTRUSJSÉ. Podliaubí žádná. Okrow-
ka kulowatá nepukající; plodnicc kuloivatá z plachetky
newyroslajícl a naplnná vvýtrusy w obzwláslních wícc-
kách zawrenymi.

4; NíOfFÝTRUSNÉ, Okrowka jednoduchá nebo
dwojnásobná, kožowilá, dužnalá nebo korkowitá, uzrá-

ním obyejn pukající a wýtrusy jako drobniký prach
wypaustjící. Wýtrusy nahé, skoro wždycky mezi kos-

malíkem ro/.traušene.

h) fFLAk^OKOZNÉ. Okrowki hustji nebo id-
eji setkaná ze klkw, ídko z blány stejn složená.

VVý trusy bez wlaslního kosmatícku, anobrž pod teichem
nahromadné nebo smslnané u wrslwu obwodní nebo
terovviiau.

o; MTfíOlFÝTRUSNÉ. Okrowka dužnatá s plod-

nií pewnau wy Irusonosnau slitá a jakoby jeho kru
dlající. Wýtrusv pedrobné, aslo nepatrné, pod ko-

mu rozložené, konen nkdy na powrch wywtrávvajíci

bez kosmalíka.

7) OBTFÝTRUSNÉ, Okrowka zauena, po slohu bu-
blinatosklipenatá, blanowitá, astji ale rohowitá nebo
drewnatá, obyejn stálá, naplnná látkau nckkau, oby-

ejn huspeninau nerozplýwající se. VVytrusy do té

láikv ponoené, nahé anebo w obzwláslních vveckách
zawenc. Kosmatíko žádné*

Podadí 1.

TENITÉ. SríPEATÍ.

.IklEXKA. PhALLCS. ElCHELPILZ.

Okrowka zakulatlá , ze dwojnásobné blány sau-

stcdnó složená, wrstwau huspeninnau rozražená, pak la*

lokami pukající, stálá. Plodnice klobaukowitá, na ireni

se wvmrsiijící, celá wn powleená slizí wýlrusonos-

nau, pak i s wvtrusy kapající.

./. olucnd. P impudicus Lin. Fl. dnn. t, ITS. Schdff.

t. 19(5- 1 98. — Giftsch. t. l-:>. Du}i J82. Bo!f. t. í)?.

Nccí f. 2)9. Krombh. t. 18./. 10- 2S. Jelenka, hadow-

kn. Okrowka wejcowiiá, zwící wejce slcpiího, bílá, do-

le s tásnmi koenowitými, silnými (od podhaubí po-

chodícími) opatená, díwe docela zawená, pak (nkdy

Iásknauc) na echalce pukající, naež pak plodnice smr-



y.l ncnepodobná, 4 — (>" wysoká perychle wzrostá
;

ten jeho sklí|)kowant)jamalý, bílý, dutý, na palec tlu-

stý, hlawa hoinolowilá, 1" wysoká, od tené oddlená,
sílgnoswraskalá, na echalce ústím nadualýni prowrta-

ná a pokleená slixí lindozelenau, wytrusnatau, jeilo

skapawíii zslawuje lilawu bilau. — ^'a zemi w lesech

stinných, ob/wlašt po baukách w lét.

Ii;inl>a ta twareia w«*lmi zuaiiienitá, ziiiládí uic newonf, zaCaw-

8i al<^ wyliiPowati sliz, wydúwá puch iiircliaii uáruniný. Jiudé mli
ji za lék proli dnám a j. ; též se doiiiníwali, že zwíratíiin piisolií po-

iiiftíini. Kroiiibliulz ale zkuSenfui dokázal, že ani clowkii ani do-

bytku neSkodí.

J. zwonatá, P. campanulatus Bisch. Poálk. oh. 28.

vifli, 175J. / í{3.'ií. Diclyopbora canipanulata Lévtillé,

Podobá se pedešlé, li^í se ale klobaukem polokulowa-

tým, dlkowanýni a hláwné oponkau (hoejším dílem

okrowky) bomolouilau, obširnau, doluw wisící , síovvi-

lau. — INaZáwC.
Díiwe zapáila pusforyleni í:ili jasmínem eskjni, i)ak pí/-incm,

koneSnS nesnfsiteln smrdf.

J. kosilalá. P. indusiatus l^intni, Diet. se. nat, nll.

1. t. 49. /. I. PoiUk. oh, 28, wijk. n:)2. Pedešlé
wehni podobná, liší se /áwojern skoro wálcowitým, wel-

mi hrubookjm. — W (iuian a scwerné Americe te-

plejší.

Co do zájiacliii má se jako ptedSlá.

J. erlQwd. P. Dacmon fíumph 11. t, 56, /. 7. Zwý-
ší 3 — 3*/j" ; blavva prowrtaná , wejcowitá , prostá,

síkowaná, šedopomaranowá : okrowka š()ina\vé pope-
laná; ten mkký, kruchý, bílý, dwakril delší nežli

oponka obšírná, drobn okatá. — W Indii wýchudui w
lesech a zahradách za asu deštiwého.

Ni'jsmraJ!aMuj^{ : pucliom boleni iilawy wzbuztije,

T\0ZPIÍT1LEC. LY81RU.S. FlRNISABUrF.

Okrowka sedawá, kutowalá, díwe zawir.njicí plod-

ntci we sli/.i, polom pukající a wypaušiéjíci plodnici

icnm podepenau, od hora až dolu rozšiípnutau na

dí[> h stejných, pro-^tfch. eelýrh, «n powleucných
slizi wýtrusonnsnau.

/?. pilchnnnet. L. Mokusin hrirs. Pljallus Mokusin
í.rn. ISIokusin ('ihot in n. comm. prlrop. 19. t. h. Smradla-
wý; okrowka blawá; treií 3—i" wysoký, á— O'" tlustý,

masowý, proti konci Imatvjíí; drípy, na néi hlawa roz-

ddená, ttejoé, oblaunké, zakoailé, syii erweuei nu
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zaátku mezery jejich naplnr»n\ íawau klejowalnu, ze-»

lenawau, jczlo potom je powléká na zpsob pokostu.
— W rozdílných krajinách ínských na místech stinných,

wlhkých, z koen morusowých zrostá, obzwlášt po
bauce.

Náramn smrdí. Oíoowú ule popel z nho potebnjí k hoje^ítí

zljcli wrediiw Též jej jedí, atkoli jiní jej mají za jed nejprudší.

Podadí 2.

SLIZO WÝTRVSNÉ. PHLEGMOSPERMÍ,

Trojlaukotka, Laternea. Laternenpilz.

Plodnice ze 3 wétwí jednoduchých, pímých, na
konci srostlých, oblaukowilýcli.

T. cenvená. L. columnata. Clathrus columnatus fioJCT

m Bal. Mag. 5. /. h. f. 5. Necs f. 2GJ. Krombh. t. 6. /,

2. Poritk. ob. 30. wijk. I8óí. Podluliowatá, ze 4 wtwí
píiných, na konci srostlých , lyrliraných složená a

placlietkau bichatan. lalonatau, bílau opatená. — Nej-

smriidlawjší na místech písených w Karolin jižné na
zaátku února.

Mežowka. Clathrcs. Gitterpilz.

Ph)dnice zakulatlá, rozdlená na mnoho welwí
dohromady w sí spojených.

M. verwcná. G. cancellalus Lm. Krombh. t. J8. /! 1

—

9. Poálk. ob. 30. ivijk. 1853, I8í6. C. ruber Micíi. gnu
t. 9J. Necs f. 2GI. G. volvoceus BnH. t. i i 1. Oiirowka
dívve kulowatá, pak ialokami pukající, bílá, z níž pak
wyllaí se plodnice obwejcowitá, 3" wvsoká, 2" široká,

složená z weiwí 2— 4''' širokých^ síouil dohromady
srostlých, oka skoro kosotwerená zstawujících, co pla-

men erwená, poídku pomaranowá, žlutá nebo blá-
\vá, která zsláwá co ozdobná obwejcowitá mížka,
když sliz wýirusatá jest wytekla. — W lesech listnatých;,

plotech, rákosí, hlawn w Ewrop jižné, ideji w pro-

stední ; w jae a jeseni.

Rozšiuje jako Jelenky pucli hnusný, akoli pekrásná.
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Podadí 3.

HALENOfryrnusNÉ. cryphiospeumi.

HOMOLIKA. TUBEH. TrOfPEL.

Okrowka zakulateiá, bez podhaubí, zawená, u wnít
pewná, žílnaioinramorovvaná, w žilách s prostorami sklíp-

kowitými, w nicliz wecka drobná, nožiiiatá, lenkobla-

ná, chudowýtnisá.

//. /ú/ríni. T. cibariuni Sibfh. Bull. t. 3iG. Trati,

t. A. Nees f. 148. Diet. se, nat. all 1. ^ it). Povátk.

oh. 31. wijk. 1813. yUad. íuber* t> 2./! 3. T. melana-

sperinum Lcnz Schw. t,. IG. Lycoperdon Tuber Lin.

Smrže Mat. ITcl. 399. C (wýkr. hoejší), llomohka,

oešák, tarlofle. Pedstawuje hlízu zakulatlau, ehpso-

witau nebo nahranat(>la(i, zvvící oechu hskowého a wla-

ského až 1 pstí lowéí, ztíží Vj libry, s okronkui
korowitau, lluslau, Iwrdau, hrbolatobradauinatau, er-
nawau , mezi hrbolky slabí* a útle plstnatau ; wnitek
dužnalý, žlulaué l)íly', mnohými nahndlyini žilami mra-
iiiorowaný a ol)sahující rozlrau.šená wecka, jež pod o-
kau zwliowací jako jasnjší skwrny wypadají. — Po
3 — 7 kusech pohromad pod zemí kvprau z pisku a

hlíny smichanau, w hlaubce \"— I' skoro jedind w dau-

brawáeh, buináeh a kaštaništích , w mírnéjším pod-
nebí skoro %všerh zem díliVv. Zrá w poletí a jeseni.

Iloiiioliky C^rné od nf*j(láwní-j.HÍrli Casfiw jsaii jídlo o!)l(l»«*ní.

Tlufofraitt j'* zow lujdinni a Pliaiiis tnf>ern tiucera. Nejwfce jlcli roJí

»e wo Franrii jižné (l'rowincii, Dfifiiiitu, Perigordti) a l'edeu»i>otu,

kde u w*'likt>tu iiinožitvyt do ol> lio iu .le pusflajf. Z j:ira okazují so

/.wirí liru<lni, {'rrw^-nawé, ti wnit bHé ; w létfi T^eroají, dra-luMtíjí)

ti wnit do.Ht^wají Cirky ernic; iisi kii konci jo^fn? dozráwají a

pak |)F(jfiiin{- wuuí CeBOiíkeiii; pozdji iiiiiknaii w tiiiiutti ka.NÍowitaii,

oprozpraSujicu ta. W létfi rojí se nad niiui iii:iu'liy liliwnwé. mo-
dré, kladaii wejce swfi na zemi, % aicli2 pak raupy wyUtil wui-
kají dolil u WTiíraií lilwy. Mladé, t hladká, Ijlawc al»w i-rwe-
aawé (iKliledaji »«• ; zralé wlak, t. w pod/.iinkti a zimt*' i«ati wJÍMir-

D)ím jídlem w poléwkácli, rasii a pai(ik&cli ; té2 Je pekuii w liorkéin

popeli a ulatipané jedí • prpeiii, avU a olttJMin dtiwvn^m; anu u.

wíiiC je w.ií NejlepSf jsau swftí. JelikoX drá/dí, uoiiiií se jirh

mnoho jísti. Pro ohciiod krM^MÍ ^n na kížilky a luKÍ s« na wzdti-

chti ; i(-l je nakládají «lo pinku, orta a ttína.

Hoiiioliky nesna<lno s« nach/i/jf, afkoli nad nimi xemií j«st

liDwyw^lena. U <r Wluiírh k hl<-dáuí ii<li wyuí-iijí obzwláiltaí p»y,
(tule nelto liiirliuiii ii:i/.waiié, dáwa)í('e mladýii ÍKiiiioliky ii uiléo* wj-
ené a chléli jiiiii natený, ktrt? pak cahraliiji do zem!, u neclují

j« hledati- Potom w lene entrhají a wytlídiw^e j« wyíiralmíf T.>>.

prasata ráda je žerauc« soadao
J«> "Mobátejl ; protož w« Wlui / >
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zadní Jednn notiu uwázaná do lesi wedau ; we Francaiizítli ale na
hubu dáwají kruh železný, aby je zežrati nemolila. Konen iiioliau

ješt nalezoauti se po niuchácli iilíwowýcli, když se rojí. Psowé ale

jsau k tomu nejlepší. Tu a onde se pesazují, a to nejlépe w sadu
na místech ped sluncem ocIiránSnýcIu Ku konci létaí za suchého
powt wyzdwilinau iinízdo liomolikowé, a zahrabajíce je na místS
Cas po asu z tléwají. Též nlelaif kredity 8" liluboké, nasýpají na
dno zeuji prositau zwjsí 2", na ní položí homoliky wzdálí 1' n
pikryjí též zemí prosetau. OwSciiif níileží je chrániti ped nS-
n a prasatv. Zhanbné jest pomíchání Iiomolik s pestecem obec-
ným (str, I9í)4) ; to ale toliko ne|)uzornéum mže se pihoditi, pro-
tože ob liauby docela se lisí.

//. bílawrí^ T. all)idum Cacsalp. Vitlad. t. 2. /". ^,

T. aestivuin Mích. Kulowatá, zwící wlaského oechu, mk-
kooslnale drasná, wn a u woilr blawá. — Obyt jako
pedešlé, ježlo zdú se hýli bu mladá, bu její od-
rodek.

Též jedomá, mén ale cliuttiá.

H. šerá. T. griseiim Pers. ViltaíL t. 1, 4. 8. 2. /.

n. TruíTe o^rise Borch. leU. 1. I. "2. Zakulallá, hladká,

šerá, zwící homohky erné, podstaty mýdlowilé. — We
Francii a Pedemoniu.

Píjemn zapácliá tesnel;em a jest chutnjší nežli erná.

//. bHosfnd. T. nivum Dcsf. Terfez Leo afric. Ku-
lowatá, nkdy hruškowitá. hladká, wn a u wnit isl
bílá, zwící oeolm wlaskélio, až i pomarane. — Oby-
ejná w pustinách písitých AíViky sewernó.

Oblíbené to jí.ilo Arabuw, a jest to nepochybn homolika, již

staí Kmanowé z AiiUy piwáželí a mison (u Plinia) jmenowali :

jest to bez pochyby »ji/.s(t Alheiíiiowo,

H. pízmoivd, T. moschalum Bull. /. 4 79. Zakulallá,
hladká, wn a u wnit ernawá, 'mkká. — Dosawad
toliko we Francii nalezena ; liší se zápachem pížmo^
wým, silným,

Hlíwa. RnizopoGON. WurzeltrCffel.

Okrowka zakulallá, hezlwará, sed;iv\á, wné klkalá,

pak neprawidln pukajíií, naplnná duzninau žílnalo-

mramorowanau. Wecka sedawá, mezi žíly roztraušená.
— Nadzefnní a podzemní.

//. bld. li. albus Fries. Kromhh. f. 5. /.SI. VUtad.
('. J.y. 3. Tuber album Bull. t. 40'i. Zakulallá, podlu-
howatá nebo zplešiilá, xvíce mén svraštlá, blozlutá
do špinaw nahadia, u wnit bílá, polom žlutaw nebo
ervvenaw žílnaiá, 1 — ó" široká, wezpod asto zacho-
wající zbytky podhaubí wlaknatého, korenowitého. — VV
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rujwéiíiím dílu Ewropy w lesech jehlinatých a lištna*

Ivth, jednak pod zemí písilau a lilinalau, jednak na ní,

\V krajinách, kdežto jí hojnost, potehuje se jako hoinoliky

lierná, afkoli chutí doSraii jf není row«fi, iirofož i lacinjží.

H. ilalaivd. li. luteoltis Fries. Tubera subterranea

Meiitz. piig. t. G. lioztraušená nebo hroniadnii , zwící

oechu nebu jablka^ zakulaiélá, ledwinuwitá, wejcowitá,

a d. wn šiiinavy žhilií, wšude tásnitá, wezpod pod-
haubíni lei w Jiil<nal<'ní opalíená. — U borech písitých w
tSéniecku sewerném a Swédsku dost obecná. W lét a

jseni. ob/wlnši na podzim,
Chuti ni-jiíjeiiiné,

TEáicHATKC. P0LYGA8TER. HixdentkCfpbl.

Okrowka zakniatlá, sedawá , klkatobradawinatá,
))ukajíci, u vvnit sklípkowanodiržnatú, obsabující wecka
wétši zakulatlá, nalilauená. VVýtrusy hromadné.

T. i/i(/s/,f/. V. Satnpadarius Frict. Lycoperdon glo-

nraeratuni Lour. Tuber tSan)padaríiim Jlut/iph. Zakulatlá,
nad zeiui njící, l'/^" široká, hnédá, u wnitt' bílá, ne-

maunatá a jakoby z mnohých menších složená, seda-

wá, wez()od s podhaubím trásnitýni ; kra iluslá, dýmowá I

vvnitek žlutawý se weckv ernými. — W lesech In-

die wýchodní w Koiníné na koenech slromuw sta-

výcli, na pate wrchw w blin ervvené, po welikych

deitch.
Ziipiírhú skoro jako waená w**ic« inoitk^ch ježkiiw, a nn

Amboinu jest otjlíl)i<ouu luliíiclkau. lííiru siraii zapáchající zahazují,

u jedí jádro $urowé ueho wuieoc.

IInÍ/.DIWA. NlDULAaiA. ^BMTPIL/<.

Okrowka kulowalá, kožoniiá, wn píklkatá ; u
unitr zndádi naplnná dužninau huspeninowatau, w níz-

to wmíchanú ivecka m^zralá , t>ak rozpukiii se poidce-
nau huspcninau u tvnii jakol>y pokoslem natíenú.

Wecka mnohá, okowiiá, dnžnatá, prostá, asto za-

stená miiikcm blanowiiým, klkalýni, mijiwýni. YVýtrusy

u prosted nahromadné, welikaunké, stejné.

//. drkouviná. (N. slriata líitll. f. ^0, /! 1. PoMtk.
nh. 30. wt/i: |H>2. [\. hirsuta .SV;í/rr/». /. 29. Peziza strlala

Itoff. t. |()2. /. 2. Cyathus slriaius I^rts f. Wi. Hpole-
ná, obhoinolowitá, dle nkdy hli/.natá, obhaiibim opa-
tená koenovvitým, wn hbelcowii príšupinatá, *rwe-
navvé hadá, u wail brázdowaoá, modro^erú, lesklá i
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bráni('ka hélawá, okrauhlá, okrovpku pikrývající ; wecka
bledá. — iNa zemi mezi listím zhnilým a na paezích.

H. zívonliowild. ÍN. cainpanulata Sibtli. Soiverb. t. 28.

N. vernicosa Balí. t, 488. /i 1. t. 40. /. 2. Peziza lenli-

gera Lin. Fi dan. t. 780 /. I. P. serícea Schaff. t 180.

Zmládi kejowitowálcowiiá, pak obliomolowitá, wn šee
hust plsnalá, u woit hladlfá, modrošerá, lesklá ; bra-

nická tenká, klkatá, bílá, pak se trhající; wecka okrau-

hlá, hladká, pak erwen hndá. — (Na wéiwích opada-

lých vv zahradách, na polích a d., též i w Americe se*

wcrné. W lété a jae.

Obklukatec. Myriococcum. Tausendkorn.

Okrowka beztwará, klkatootrubnatá, pak mizející.

Wecka mnohoíslná, s klky promíchaná, kulowatá, mno-
howýtrusná. Wýlrusy klubené.

O. rani. M. praecox Fries. Podhubí plsfowiié, bílé,

plaziwé; blízky powrchní beztware, slíkawé, 2— 4" tlu-

feté 5 wecka dužnalá, pewná, 7. nachowa bnédá, wýtru-

sem naplnná. — Na dí-.ví, mechu a rozdílných odpad-

cích, též i na zemi w hájích na zaátku jara.

Bezhaunec. Polyangicm. Eierbalgling.

Okrowka zakulatlá, polokulowatá, bublinatoklkatá,

potom otewená. Wecka nemnohá, w pomru nejwlší,

podlauhlá, látkau dfobkowatau naplnná. Wýtrusy bez

klkíiw protkaných.

B. zlaatkoun'i. P. vitellinum Linie diss. f. 6ó. Diflm.

m Sturm 3. t. 27. Nees f. i 31. Poátk. ob. ZQ.ivýk. IBóO.

Roztraušený. spolený, zwící zrna ])íseného, zakulatélý

nebo podlubowifý, žluutkowý ; okrowka blanowitá, pí-
hiispetiin.owá, prosvvíiawá, hladká, i— (i wecek wejito-

podlaublýcb, hladkých. Imawji barwenýcb obsahující.

\r^ !Na kmenech poražených, na místech wlhkých w srpnu

až do íjna.

BUBLOMET. TllELEBOLUS, VVAnZEXSCHNRLLER.

Okrnwkd scdawá , zakulatlá, bakowitobichalá.

wvtlaují^í baubel pupencowitý, z jehož ústí wMiiršují

st* w v trusy sliznalé, díwe vv nm zawené. Podstata

duinalobuspeninowá. Záwoj prchawý.

B. Iinojni. T. stercoreus Todc meck. \. t. 7. /. 56,

y.ccs /. 3G3, Poátk. ob. 30. xvijk. 18b9. 18()0. Spulený,
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7«'ící semena hoiného, znlulatelý, Ivsý, dole opate-
riý podhíiuhíni z nhíkcn koenowiiych, díwe nejbledší,

piik zponeníthla šaíránowjící. — Na hnoji krawském,
lejn lowím a j. w jae dešliwéin.

MchomhšÍ'. Pilobolus. IIltwerfer.

Okrowka ieowitá, trubkowitá, blánatá, orosená,

nahoe bichaiobublínowiiá, dosplá jakoby korunowa-
ná klobauken) bublinowitym, biánalýni, jejž pak zpruž*
n odmršujc. VVýtrusv oddleny, kulowaté.

M. obecmi. P. crystallínus Todi in Síhrift. her, n.

F. 3. t 1. Pas, ubs. I. t. 4./ 9—11. Fl. dan. /. 1080.

f\ccs f. 8U Poálk. ob. 31. xvifk. lUÍJO. Okrowka díwe
kulowatú, pak prodlauzená* konen obwejcowitá, na
konci w hroi zúžená, krpjemi wodninii orosená, dol
w ten ztenená ; klobauk kulowatý, erný, byw swržeo
tivrdnaucí. — Ka hnoji koském, krawskéin a j.

Kulomet, Spuabkobolus. Kugelsciinbllbr.

Okrowka ponoen sedawá, zakiilntlá, pak hnz>
dau pukají('í, otcwená, dwojnásobná : wnilní blanowitá,

pak zpruin rozpukující a odmelnjíeí wecko kulowaté,
pewné, s wyirusy u prosted nahlauenýnii. Okrowka
nejprchawjší.

K. hulzdávitý. S. Stella lus Todf. Poali;, ob. 30.

uujk. I8ó8. LyeoperJon Carpobolus Lin. Fl. dan- l. 8()o.

Sonerb. í. 22. ISVcs /. ÍTJ. Hromadný, kulowatý, wyno-
ujicí, okrowkau z teníkdho rauna složenau, prchawau
zastený, žlutý, bledý ; okrowka wnšná na díp h—
7 stejných, ostrých, pímých pukající, skoro dužnalá,

slálú, nnlinf prošlá, tenká, proswíiawá, blawú, pak
wypuknuwši sedí jakoby epice na wnšném ústí a po.

tom se oddluje
i wecko dužnaté, potom swraskaU*,

crwenohndé, u wnii blomaunaté. — ^a díwí a

sroetí, w lét a jae.

Podadi -I.

ISlOrrÝTRUSNÉ. TIUCflOSPERMÍ,

PnoMK.vÍK. Gka»tri'm. Sternbalklino,

Okrowka zakuintélá, sedawá, kožowitá, nahoe hwéz-*

dowiié pukající ; teich kulowatý, blanowiiý, na konci
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Ippenil se otwírajíci a obsahující wýirusy kulowaté, s

wlákny síowii spojenými proniícliané.

P. tyrpranuný. G. quadriíidum Pers. Nees f. 128.

Krombh. t. G. /. 11. Lycoperdon coronatum Schd(f. t.

J8-U Okrowka wejcowitá. wne bledé linédá, do póla na
-i laloky až dolu pukající podhnuté, ze dwau wrstcw
složené: wnsná tluslší, niasowá, wnilní tenší, nalinedle

nachowá ; teich wnitní zakulatloihowiiý, tVenin pe-
kráikýni podepený, bled hndý, na konci otwírající

se stim homolowitým a wypauštpjícím wýtrusv na wlá-
šeníoku. — W lesech a wesowislích písitých, asu
jarního.

P. mnohoprameny. G. hygromelricum Pers. Nces f.
127. Podfk. ob. HO. wijk. 1852. Lycoperdon Schmul.

anal. t. 2 7 el 28. f. \. Okrowka zwící oechu; wnéšná
hndá puká na mnoho (7—20) lalokw podhnulých,
wn twrdých, šedých, u wnil powleených blanau tlu-

stau, mkkau , woskowitau, nahndlau , konen siln
ro/.sedalau, welmi lakoln wláhu pohlcující ; teich wni-
tní erwenohndý, síkowaný, otwírající se ústím zuba-
tým. — W jae a jeseni w borech písitých, nkolik
caulíjw pod zemí, klerau pak odwrhuje, když puká.

Laiolvy okrowkowé píi sucliém powCtTÍ se podchlipujf, pi
wllikém ale, an wtiitíní wrstwa okrowkowá woilii pohltila, opt
ge zprJimijí. Okrowka má podzemní podliaunf, jiak wyniká na po-

wrch zemní a iizrawši docela od ní se oddlí, takže pak prost im
Zllli iož(.

PíCHAWKA. Lycoperdon. FlockenstIubling.

Plodnice hladká, sedawá nebo Ieniiá, dole oby-
ejn podhaubím kocnowitým opatená, blanowitá, ku-

loiva(á, na echalce neprawideln se otwírající, a odtud
zponenáhla mizející, opatená okrowkau bud' stálau, bu
we zpús(»b šupin anebo bradawic se slupující. Kosnia-

tíoko uíckké, husté, na dn okrowky pewnjším piro-
stlé antíbo na wnitní jeho stn.

/-*. holemá. Lycoperdon bovista Liyi. Bull. t. 4 47.

S. maximum Sc/ia//\ f. 191. L. ginj^antcum Balsch el. t.

IGó. liovisla gig^anlea Nas f. 12í. C. Plodnice sedawá,

zakulatlá nebo široce obhomolowitá, též jiné iwary

mající, 2"-^l';a' tlustá, s korau bílau, žlutawau, erwe-
nau nebo nášerau, liladkau, drobn klkatau nebo na

políka rozsedalau, která, slaupawši se, zstawuje wni-

lní wrstvvu peútlau a kruchau, až do póla anebo ješ-
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t hlaubéji po kusech odskakující, žlula^au, pak bledé

oechowau, dole, kdežto kra zstáwá pirostlá, ješt
klkatau ; obsah díwc bily a dužnaty, pak žlutý, kašowi-

Iv, konení' pronit-ující se w kosiualíko a wýtrusy co
prášek útlý, zelenaw lini'dý, ridko žluly : kosniatiko
po ror.piiknuli okrotvky jest hmota lehká, mkká, ua-

lindle ilulá, haubowitá , kteráž wymízewši ziislauuje

okrowku baíikowitau. — Na trántiícícli a lukách, hlawní*

na horách po celé skoro Ewrop; w lét a jeseni.

Nálží k liiibáiii nejwetSím ;
pokud mladá a jestu diržninau

1 ílan nnplnuaá, jí se w«* Mlašírh. Kosiiiatírko s wýinisin pícdrob-
D)iM iiifiž^ se pofebowati ku stawem' ncuelikélio krwácení, a jindá

•katffnS se poteliowalo {funtjus chiriiniorum),

P. dlalmná. L. caelatum Bull. t. -ioO Krovihh. t.

30. í. 7—10. Potálk. ob. 30. iiujL 1839. L. arcolatuni,

genimatum el papillatum Schtíff'. i. 186, 189, 190. Za-
kulallá, pro zpodinu ale ztcnenau wíce n)éne Cihowi-

tá, 2— 1" široká, dríwe bílá, pak žlutawá nebo nahné-
dle šerá; kúra mékká, lenká, obyejné síkowii rozse-

dalá a srostlá s wrstwau wnili^ní též mékkau, která pak
na ecl)alce klesá a puká, konené w pofiár se rozklá-

dá a zbýwá i se dnem brázdowané íasnatým, u wnit
traudowitym , beztvýtrusným , když kosnialiko soiu.i

pirostlé i « wýlrusy wvmízelo. — Na lukách a tr.iwni-

cích suchých a wlhkých, po celé Ewrop.
Ziniádf poklid ii wnit ie$ti; pCknií bíl^', Mwif se \i%{\ ; kosiiia-

(ÍCkn 7. ruzpiikllio okrowu mutv se potebowati k stawenf krwe.

P. bvadaiiiinald, L. gemmatum Batsch. Obyejné
menší nežli pedešlá, nékdy ale 2—^V wysoká, tcnitá

nebo sedatvá, rúznotnará, wždycky ale jest p()n)auen«
nebo jakoby otrubami posypaná a nšude porostlá bra*

datvicemi ostrými, asto trásíionitými; okronka otuirá

se na echalce malau dérau ; u wnitf* má klkalý slaupck
w prostedku. — W lét a joscdí nejobecnjší na le-

sech a holinách.

Mtadiatwá jako pedeilé inCilB le jísti.

P. íftnnwd. L. globosum Dolt. I. 1(8. í.. archi/on

íialsch fl. 1. 29. Dovista ni^rescens Ptrs. Scdawá, kulo-

w,itá nebo wcjcowitá , I
— 3" Airoká, pudhaul>int na

zpsob swa/.ku z mrcasiv na 7.eml pipí-wnná, zmládí

hilá a hladká, pak žlulaw icrá, konen erwenaw
lindá. lesklá, s (Klím malým roztrhaným ; kru hlad*

kaii docela swiekši zachowáwá okrowku mkkau, papi*

rowitau. — W lélé a jeseni na polích a lukách.
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Mlatlistwá we Wlašídi slowe pellino, kdež u welikéin innož-
stwí se požiwá.

Paleka. Tulostoma. Spuxdstaubling.

Plodnice kulowatá, otwírající se derau okrauhlaUi
chruplawau na bradawici, podepená teném na pod-
haubí stojícím. Wytrusy roztraušené na kosnialiku.

P. bílá. T. brumale Pcrs. Lycoperdon peduncula-
tum Lin. Bull. t. 471./. 2. t. 294. Batsth cl. t. 29./.
167. Necs f. 1.30. Ten na caul wysoký a jako stéblo
tlustý, blawý, hladký nebo wzhru šupinatý; okrowka
kulowatá, znící léskowce, nabngdlá. — VV jeseni napd písité, twrdé.

Pestec. Sclehoderma. Fellstaubling.

Plodnice pewná, teném podepená nebo sedaVá,
na zpodin opatená podhaubím silným koenowitým,
odná korau, okrowkau, powné pirosllau a obvejn ne-
prawideln pukající. Kosmalíko seslawuje drobné, sklip-

kowité problubinky, w nichž hromádky wecek nahých leží.

P. obecný. S. vulgare Fries. Krombh. t. 6. /. 13.

Lycoperdon auranlium Bull. 1. 270. L. cervinum Bolt.

t, 116. Podhaubi hust spletené ze wláken zlutaných
anebo bílých, asto w krátký teíi spojených; okrowka
zakulallá, 1 — 3" íiiroká, íwe celistwá, dužnatá, pak
korkowitokožowilá, 1-3" tlustá, rozsedlinami w políka
rozdlená, šupinatá nebo bradawinatá, nkdy docela
hladká, žlutawá, pomarancowá, nahndle erwená, až i

kaštanowá, na sluncí blednoucí a špinaw zblawjící ;

wnitek díwe celistwý, dužnatý a blawý, pak modro-
erný, starý promnný w prach sazow hndý, šerý-
mi klky protkaný. — >'a zemi, ídko na paezech,
na chlumech až daleko k seweru rozšíený. W let
a jeseni.

Tato Iiauba nSkdy na místo liomoliky se sbírá a na kríialky
rozkrájená se suší Snatíno ale rozeznáwá se od houioliky bílím
krajem a vnitkem modroerným nebo zmládí žliitawS bílým, nikdá
nemramorowaným. Pomíchání to ale jest nebezpeno, protože pestec
jest prudký a jedowatý.

Lanvž. Elaphomyces. Hiiischpílz.

Plodnice korkowitá, bezteiiowá, ze zem nepro-
walující se, u wnii chowající wýtrusy prachowilé, ko-
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sniatfkeo) w oka setkaným protažená. Podliauhí n^

zpodinp welmi prcliawé.

L. zrniihf- li. granulatus liics. JSas f. J4T. Podík,
ob. 30. tvýk. 1871. Lycoperdon cervinum fJn. Lycopcr-
(lastrun) Mirh. t. 99. /. 4. Okrowka zakulail, zplešlilá

nebo pielipsonilá
,
pahrbenalá nebo mlce jamalá,

'i— 2" široká, l)radawikami drobnými, bustvmi, zrna-

lodrasná, š()inawé blinoilulá, plawá, až nabndlá, u-e-'

7|io(i ptipkonit asto problubená a w té probluhinci-

ncsaucí zbytky podb;iubí složenélio zo wláken kiálkVcb,

slepenýrl), zmládí nikká, skoro dužnalá. f)ak tuhá, prí-

drewnatá, 1— I'/?" tlustá, u wnití* bélauá ; wnitek ob*

sáhuje wýirusy prachowitó, nahlaucne', diwc blawé.
pozdí-ji erné, protkáno kosinalíkem bílým, \v/re mén
síowilym. — Pod zemí w lesech, obzwlášl na horách
Mwro()y jižnd a prostední, n-zácoji w sewerné. W lét
a jeseni.

Za Crrstwa wyd&wá zápach olizwIáStní nepH|eiimý a rliuf má
iiidluii. iii:i!<o>»i(aii, naliofklau. Nnjize se jfsli. Jindá w lkavst\%i

l)>l |iro8liiKiti (Huletu cervhius), n}ot ale zstawen ]>ro lék jirostoná'

rodot a dotivtií.

MÉCIIÁK. POLTSACCUM. BkUTELSTAuBLINO.

Plodnice nahá, u wnil sklípkatá. Hromádky wy-'

trusiiw zawcné we wi-ckách rznolwar^rh.
M. tlnstonoh^. P. crassipes Drrand. Povritk. ob. 30.

wifk. I8í3. Pisocarpium clavatum Nccs f. \\S\. Scleroder-

nia linctorium Pcrs. Lycopertiioides album Mch. t. 98.

/. 1. \\(rliky, bily', kejowiiý, 1" tlustý, na tení brázdo-
w.inéin, tlolc jakoby koen wttcwnaK^m ; okrowka zaku-

I >ii l:i, lijadká; wýlrusy drobnifké, kosmalíkcm protká*

ri, we weckách elipsowilych, wn6 chlupatých zawené.
— ÍSa místech písitýcíi, wesowiíilích wzácný, hlawn
WC \Vlai>ích. Msico srpna.

WLÍMi,éKo. Lycuoala. Milciistáublino.

Plodnice neprawidclná, niázdroníiá, scdawá, nc«

prawidelné pukající, u wnii s mnoliýui kusuiatíkem s

wýiiusv welikymi, nahlauenými.
fV. ierwené. L. minialum Prrs. Sres /. 97. Krombh.

t- b.
f. 1 7. Lycoperdon Kpidendron ÍÁn. fíuU. t. 503.

Fl. dan. t. 7G0. Mucor fragiíormis Schd/f. 1. 193. Spo-
lené; okrowka kulowalá, nehladká, kriratvú, pak žlutá-
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\vé šerá, co hrách wehká, díwe kašowilá, jako jahody
wyhhžející a tudy oi wábicí. — Na zhnilých paezecli.

SÍOWATKA. RbTICULaIUA. ÍNeTZFLECIITLIXG.

Plodnice puchýowitá, neprawidf Iná, u wnil dí-
we kašowitá, pak bublinatoklkalá klkj pímými , lu-

liými, u'tewnal}mi. VVýtrusv uáloowit nahlauoené.

S, obecná, 11. fulii^inoides Nccs f. 9n. Strongyliiim

fuliginoides Dillm, m Stiirm t. 38. Trichodorma í'uIÍí;í-

Tioides Pers. Okrowka zakuidleiá, mlce naddutá, dríwc
slíbrná, pak hndá, 1 — 2 ' široká. — Na zlinilm je-

dlowtím díwí.

PKXITKA. SpLMAIIIA. SCnAi:MSTAi:BLlXfí.

Plodnice plihá , ídká, sklipkowanoklkíUá, u wnil
opalená asami wija«vmi , mezi nimiž wýlrusy na-

híaiiené.

P. bílá. S. mucilago Pcrs. disp. t. í. /. 1. Pvciicu-

laria alba BalL t. 126. Mucilago cruslacca Mích. í;cn. t.

90. f. 2. Pedslawuje puchýe wfliké, bílé, s Vasami

ocelow modrawými a wýrusy hndými, wysclmuwše w
otruby se rozsýpající. — W jeseni na trásv a wetwích
i listech opadalých.

DWAUBLAXKA* DiDERMA. DOPPELHÁI TLIXG.

Plodnice mchýowilá, okrowkau a teichem opa-

tená. Kosmatíko na dno pipewnné, wýirusem po-
Iraušené.

D, pomcŠnL D. diíTorme Pcrs. ic. I. 12. /. 3— ó.

Nees f. lÓó. Puchýe sedawé, bezlwaré, jejichžto blána

wnšná bílá, wnilní hndá a wýirusy erné. — Na uy-
nielýcli stéblech a meších w jeseni.

NaDMUTKA. PhYSAUUM. BLASEXSTArBLlXe.

Okrowka i s teichem kulowalá, píieniiá, w šupi-

ny nebo chlupy míjející. Wýlrusv na kosmafíku ídkém.
íY. zelená. P. viridis Pers. Spbacrocarpus viridia

Bull. t, 4Sl. /I I. Okrowka kulowatá, piledwinitá, ze-

lenožlutawá, šupinko wanáí wýtrusv sazow hndé; ten
útlý, bledý. — Na díwí hnijícím w lesech.

iV. nachíflcná. P. nutans Pers. Bisch. Term. 2. /.

3616. Sphaerocarpus albus Bull. t. 407. f. 3. ct /. 470.
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y. 1. Okrowka okowitá, lysá, swraskalaunká, z blatra
nápopelawá, nachýlená; ten šediwý, linédoklkalý. — W
poletí nebo jeseni po mnohých deátch na paezech^
též na mechu a listech upadaljlch.

eraTKa. CnATERlUM. Becherstalbling.

Okrowka mázdrowitá, koflikowitá. wikein odskaku*
jícím zawená. Wytrusy shlauené a s kosmatikem er-
ným síku délajícím promíchané, pak f)rosté wycházejí-
cim,

C. obecná. C vulgare Diltm. in Slurm t. 9. Nees f.
120. Roztraušená, l" wysoká ; okrowka pínachylená,
hnédá, s obšírným olworem, jenž zawen vvíkem plo-

chým, bílým ; tcíi ilulý. — Obyejný na listech a wt-
wich tyejících duhowých a habrowých.

PaZDEREK. 8TEM0NITIS. FaDENSTÁUBLING.

Okrowka zakulatelá nebo. wálcowitá , blanowitá,

prchawá, ti-cnitá. Kosmatíko slák', síowité, s wýliusy
uiraušcnými, obkliující slaupck a na nm pipewnné.

P. Im/dý. S. (asciculala Pcrs. Nets J\ 119. Curda
Jbb. 2. l. 12./. 87. Poádi. ob. ;iO wýk. 1870, 1807.

Trsnatý ; okrowka pekoceo wíctcnowiiá, 4" dlauhá,
welnii prchawá a zústamújící kosmatíko wýtrusonosné,
hndé, na slaupku lupcnowitóm, kopinatoárkowitém

;

Ieí) wláskowiiý. — Obyejný na zhnilúh paezech.

JÍSSBTOWKA. CniBRAZIA. SiEBSTaLBLING.

Okrowka nejten&l, bu celá, bncF do póla mizejí*

ci. Kosmatíko raežowiié obkliující wVlrusy pracho*
wité, nahlauené.

h. obfcnd. C. vulgarls Schrad. u. f;ni. l. 1. /. h.

Spolená, sotwa V*'" wysoká < okrowka blalowá, swioskalá,

kulowalá, pínicí, do pla mízcjíci ; ten dlaiihý, pona-
chowélý. — W lesech na pae7Ích zhnilých a na nicchu>

li. nachiflmd. S. ccrnua Pns. Diety diuin iiinhillica*

lum Schrad. 1. c. 1. \. f. tí. Mucor cancell.Uus liatsih

eU t. 42./. 233. Nces /. 115. Spolená; okrowka pu«

chýowitá, na echalce wkleslá, hndá, konené mizejí-

cí docela a zústawujícf kosmatíko shlauené, zakula*

tlé, nií, léž na echalce wkleslé, nahé ; teii prodlau-
žený, tenký, zpruhybaný. — Na paezech ztyclvch.

124
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WÍWALITKA, ArCYRIA. KeLCHSTALBLINCÍ.

Okrowka wálcowiiá, podluhowaiá nebo zakulatlá>
nad xpodinau kolem pukající ; kosmatíko zpružn se

wywalujíci a swrsek okrowky epicowitý snrhujicí a pak
na zpodku oUrowowém mískowiiérn stojící.

Jf^. cerivend. A. punicea Pas. Nees J\ 114. Trichia

cinnabarina BulLf. hO'2./, í.b,c. Clathrus denudatus Líw.

Jacq^ mise. \ . (. {\. Spolená, safránowí* šarlalowá ; okrow-
ka zakulalelá; kosmatíko wejcowitiS s wýtrusem ru-
mnným. — W lélé a jeseni dost hojná na paezech
ztyelych.

Wlasatka. Trichia. Haarstaublixg.

Okrowka puchýowitá, pak ncprawideln pukající,

stálá. Kosmatíko sražené, dole na okrowce pirostlé,

zpružn wen se cpající.

Tf^\ scrá. T. rubiformis Pers. disp. t. 4. /. 3. t. 1.

/. 3. Bisch. Term. 2. /. 306í. Lycoperdon vesparum
Batsch clen. t. 30./. 112. Tenilá, spolená: okrowky
iliowité, dikawé, leskle'; Iren srosfi, krátké, rezawé

:

kosmatíko stkwele erwené. — VV plíšli na paezích.

TF, lesklá. T. nitens Pas. Lycoperdon favogineum

Batsch cl. t. 173. Trsnatá ; okrowky scdawé, kulowaié,

lesklé, rusé nebo skoiicowé; kosmatíko a wy trusy

ryzí. — Na zhnilých paezech bukowycli a jedlowých w
jeseni.

W. nahnhllá. T. fallax Pers. ohs. 1. t. -L /. 4, 5.

Aees /. 113. Clathrus Schmidt ic. /. So. /. 1— 18. Jedno-

duchá, spolená, tenitá, dríwe erwená, pak blatowá,

okrowka hruškowilá, dole jakož i teíi asnatá, kosma-

tíko i s wýtrusem hlinožluté. — W jeseni na paezech
a drwech tyejících.

NahopraŠec* Licea. Nacktstáubling.

Okrowka puchýowitá, hladká, kožowilá nebo pa-

pírowitá, zakulatlá nebo wálcowitá. WVlrusy bezleské,

nahlauoené, bez kosmatíka, pak se rozptylující.

N. hn?di]. L. circumscissa Pers. Trichia gynino-

sperma Rns. ohs. t. (5. /. I. Sphaerocarpus sessilis Bull.

t. 417. /. o, ^'a prwní pohled podobá se wejcím hmy-
zím ; spolená: puchýíky špinaw žlutawé až i tuiawé

hnédé, pak rownowažn rozskakující se na dw ástky

stejné; wytrus nahý, jeden nebo druhý kralickým wlás-



1969

kem opatené. — W jeseni ft lim mezi korau a di-
wím na osyce.

N. crivfttý. L. fragiíormis Nces f, 102. Tubulina

fragiformis Pers, Stenioniiis ferruginosa fíatsch el. t,

lló. Tubulifera aroclinoidca Jacq. wíjc 1. /. ló. T. Cre-
mor Fl. (lan. i. 6.')9.

f. 1. Trsy okrauhlé ; okrowky pu-
chýowilé, wálcowilé, žlutaw erwen', pak hndé. — W
lét po welikýcli pííwalcch na paezech, kdežto hned z

Kmlúdi s eri%nos(i jahodowau se naskytuje.

Podadí 5.
'

WLAKNOKOŽNÉ. TílICHODEUMÍ.

HWZDOMET. AfiTBROPIlORA. STKRNSPORtiNd.

Okrowka puchyowilá, kulowalá, teném podepe*
tiá, nahoe pukající a wytrušujícf wj,'trusy hranaté, hwéz*
dowité.

//. obecný. A. agaricoides Trifs. Diltni. in Sturm 2k

t. 26. Bisch. Term. f. 3G90. Okrowka klobaukowiiá, we
zpod jako u bcdel asami opatená na teni dosti

dlaiihém, šediwá, '/»" široká. — W jeseni na bcdiách
hnijících.

Kazí ROH. Onygena. KoprsTAueLiNó.

Okrowka puchyowitá, jednoduchá, blánatá, \v n*

trúby se rozsýpající, podepenu teném do okrowky
mahéko se prodlužujícím. Wýirusy shlauené, spojené.

K. ohecnif. O. oquina Pers, obs. 2. /. H. /. 3. AV/
/. Í2I. PuafL ob. 30. wýk, \Hif}.a—d. Coralloides fun-
giíormc Dillrn. 1. I-Í./. ó. B. Spolený, blawé bledý;
okrowka okowitá, lysá, swraskal.i, píutrubnalá. — a
kopytech a rozích hnijících we stínu iesníiu, léi i na
mrchowlštích.

ChLUPOBLAN. TriCIIOP.RMA. FtOtKENIlAUTLI íio.

Okrowka puchýowítá, sedawá, rozlitá, z poúilýcli
a krátkých chlupúw setkaná, pak niizejíci a zúsluwujícf
wý trusy nahlauené.

Ch. zelená. T. viride Pers. Nees f. "W. Pyrcnium
lignoruro Tode meck. 1. /. 3. /. 39. Puchýe ne|mékšl,
2—3" dlauhé, bílé; wýtruay zelené. — Po de'*tch je-

I24»
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senních na wftwích spadlých aneho lodyhách tlustších

zelinných.

Ch. rúzowd, T. roseum Ho^- germ, 2. t. 10. /. 1.

Puchýe •j?" dlauhé, hned zaokrauhlené, hned podlau-
hlé, brzo se trhající, mizející a zstawující wýtrusy rú-
zowé. — W jae na wtwích tyejících, obyejnji mezi
korau a dríwím na jíw a osyce.

HleNOTKUS. MyROTHECICM. SCHElBENSTAUBLINfi.

Okrowka chruplawá, neuriiélio twarn, u prosted
mizející a obnažující wýirusy drobniké, shzí obalené.

H zelený. M. inundatum Tode, meck. t. \.f. 39. Sfiími

3./. 3. Nees f. 38. Poátk. ob. 30. wýk. 18i8. 1840.
Puchýe bílé, /V' diauhé; wýtrusy erné w zelené sll-

zi. — CVa bedlách wysychajících a ernajících, w jeseni.

PaaCHorAž. Aegerita. Kugelstaubling.

Okrowka sedawá, kulowatá ili zrnowitá, nejprcha-
wjší, naditá (lysá nebo šttinatá). Wylrusy obwodní,
maukowité.

P. beloshijj. Ae. candida Peis. Bisch. Term. 2. f,
3683. Sclerotium Aegerita Hojf. crypt. 1. 9. f. i. Spo-
lený, hladký, blostný. — asu jesenního na místech
wlhkých, w olšinách.

HftUBORÁž. Paciiyma. Riesentruffel. -

Plodnice weliká, podlauliiokulowatá, hrbolatá, de-
Tvnatá, s korau oddlenou. Podhaubí žádné. Wnilek
dužnatý nebo korkowiiý. Wyirusy neznámé.

H. indskij. P. regium Bumph 6. t. hl. f. í. Plod-

nice zwící psti ano i dtské' hlawy, úkosn zakulatlá,

s korau brbolatau, hladkau, errTau, se wniiikeni bílým,

zrnatým, bezchutnym, polom iwrdým, takže se nedá roz-

kousati, anobrž na struhadle slrauhali. — [Sejobyejnji w
dubnu a íjnu pod zemí na koání tráwowém na Ostro-

wech mnluckých, po welikych deštch mkne a hnije.

Nejlepší iest Z krajin otewrenýih horních; lesní jest haiibowi-

tý a iiiekk)'. Nastraulianý potebují |)roti bCliawce, ano i s ryží a

jinými pokrmy jedí. Z (Uny picházejí podobné , huhj nazwané,

jichž libra 2—3 zlaté sfojí. Ty pijí se co tlié proti suchotinám.

H. karolinskíf. P. Cocos Frics. Sclerotium Co ros
Schwein. Zwící olowí hlawv a podobný oechu koko-
sowému, podluhowatý, hndý, s korau iwrdau, na caul
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ilustau, wláknatau, u wnil dužnatý. — Pod zemí w bo-

rech písitých.
Proti (liorobám se potebuje.

H. pukawý. P. sohdum. Lycoperdoo solidm Ma
bricle. Ztíží ló— 40 liher kulowatý nel)0 wálcowitý, tma-
wohnédý a neprawideln rozsedalý, u wnil bílý, ce-

lislwý a kožowiiý. — W pralesech ped nkolika le'ty

wykluených 2" nebo 2' pod zemí w tepte'in dílu Ame-
riky sewerné až do Marylandu.

Powstáwá mezi lýkem a korun žiwých koeniiw, které obaluje,

takže je mají za koea tEili rostlin samý. Netoliko jeleni, krysy
lesní a wewerky, anohrž i Indiáne jej jedí, a Ne}írowé uprchlí pau-
ze o nem b)w:iií žiwi. Ani zápaciiu ani cluiti obzwláŠfnfcii nemá;
snchý cliytá olifn jako traud Hlawn prý sestáwá z cacowioy. Nazý-
wají jej chlebem anebo indinnským zemákem.

Podadí 6.

Nn'fíOSEM£Ni\L\ SCLEROTIEÍ.

TCHOftÁŽ. SCLEROTIUM. HaRTPILZ.

Okrowka rznotwdrá, obyejn ale kulowatá, u
wnit na|)lnná lálkau stejnorodau, chruplawodužnatau,
a odná korau slálau, tenkau, blanowitau, neslupující
se. Wýlrusy na zpsob pedrobného jíní wywtráwají-
cí, astji nepatrné.

T. Ilxelni, S. vaporaríorum A. el Schw nisk. t.

\0. f. \. Nccs /. i:16. Okrowka l" dlauhá Vj" široká,
asi l' tlustá, bobowilá, ledwinowiiá, podluhowal nebo
kulowatá, lalonatá, petwrdá, nahndlá, u wnit bílá,

konen swraskalá a erná. — Na tísle w kožcluhnách
a zahradách.

T. mechoutj. S. muscorum Pir.t. S. subtcrraneum
Tode mcck. I. /. 1./. 5. A. Podzemní zakulatSlý, kruchý,
hrbolatý, hladký, wné a u wnit ryzí, 2—3'" dlauhý. —
Obyejný na kocnecli nicchowých.

7'. hnojni. S. stercorarium Drcnnd. /akulatlý nebo
/pleíitilý, zwíí hrachu nebo wtší, z erná hndý, za
sucha husté eritoswraskalý . u wnil bílý, Iwrdý, za cr-
slwa mkký, dužnatý. — Pod hnojem krawským anebo
lowím nepirostlý. W jae až do podzimka.

Na roiícli, olizwIúStS písCitýcii, pn!iaoj<<ný>|i, též na pastwi-
n;'i'li, na linoji nebo pod ním wyskytiije se po pow^tí dlaiilio wlli-
kéin u pewelikém množstwí, kdežto pHwalein oebo wStrem obuažo-
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oý anebo na jedno místo ipláknutý dáwá pwod k powSe o deSfi

manovém.
T. seménko. S. Semen Tode mcck. \, t. 4./. 6. sees

/. 138. Kiomhh. t. 6./, 50. Pocálk. ob. 28. wýk. 1.766.

Kulowatý díwe bledožlutý, pak hndý, potom erný, u
wnilr bílý, na powrchu swraskalý, asi semenu kapusto-

wému podobný. — Dlá se na powrchu hsl a w pod-
stat kapusty do sklepa pes zimu schowané.

Mnozí zaliradníci mají jej za semeno, z nliož rozdílné od-
rodky kapustowé powstáwají

T, proménni'i. S. variuin Pers. Hoff'. crypl. 2. t. 5./.

2. Nees j' 138. B. Kulowatý a podluhowatý, swraskalý,

díwe bílý, pak hndý a potom ernawý, Vz—2" široký,

obyejn ale menší. — Na apících a zebrách listo*

wých kapusty a zeli pes zimu schowaných, anobrž i w
Idt na jejich koání.

Tóz jej mají za semeno kapustowé nebo lilawaticowé.

7". zdem). S. Brassicae Pers. Podluhowatý, zplésti-

lý, tenký, dríwe wn a wnit bílý, pak ern tekowaný,
konen docela ernawý. — Na košálech a listech hla-

wailce hnijících, obzwlášt we sklep pes zimu cho*

waných.
Kezblilý lid jej má také za semeno.

KoÍeNOMOB. RmZOCTONIA. WCRZELTODTEB.

Okrowka beztwará, chruplawodužnatá, s nepatrný-

mi wýtrusy* Obyejn jich wíce spojeno podhaubím
plísowitým.

K. hifrdnemuj. R. Crocorum Decand. Poiátk. ob..

28. ^^y/^. 1706. Tuber parasiticum Bidl. t. 406. Podzem-
ní, beztwarý, dosti weliký, ryšawý, stélkau wláknatau

spojený. — INa cibulech šaíránu obecného, na koenu
spargiowém. chlebdowém.

Obzwláste nasazuje se na suknitky, jimiž cihule šafránu obec-

sého jest zaobalena, a liubí je, takže w brzku oelé pole wymoí, jestli

\V tas se tonui pítrž nestane. Nakažené místo obklfCí se píkopem
na 15 — IS'-' lilubokýiu, tak al)y zfui z píkopu se wyliazowala na
místo nakažené, jelikož zkušenost uCí, že jediná lopata té zem na

zdrawý kus pole wvkydnutá mže nakažliwinu rozšíiti. Berau za

to, že šafrán se moí, kdyby tebas po 15 anobrž i 20 letecli na poltí

jednán nakažené byl nasázen.

K- liicinkowei, R. Medicaginis Decand. mcm. vius. 2.

/, 8, Nachowá neb fialowá, stélkau delší a tenší pi''

pewnná na mrcasv lucinkowé.
Tím rostlina w krátkém ase liyue a liauba sama zponenáhia

pu wšecii bylinách na poli se rorplemeíuje. Nemoc ta u Montpcliie-

ru welmi obecná : také se pozorujn u Ženewy. w t,otaringii, ano i w
jijiýclí zeuiíclí ewropskýcli. Obzwlášte se naskytuje na piid hluboké,
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wlliké, a tnadaji poruSuje sazeoice nežli ze seinea wyrostló byliny.

Obehnání píkopem prý nejlepší prostedek proti dalšímu nakažení.

K, mcchowii, II. Muscorum Biscli. Scleroliuin IMiis-

corura Tude vuckl. 1. t. i. J, ó. Lalonalá, kehká, hlad-

ká, woé a u wnitr Imaw planá nebo skoro pomaran-
éowá.

Obšírným poJliaiibím prfpewnCná na dolejšek lodyli mezi mrca-
sy koenowými rozdílných uiechíiw, jimž ale, jak se zdá, neškodí
tak welice.

Podadí 7.

OBn ÝTRUSNÉ, PETRIS POa I El.

Padlí. Erysiphb. Schimmelkuimeh.

Podhaubí powrch rosthny místem povyh^kající a

sesláwajíci ze klkw neklaubnatýcli, wétewnaiých. na
niž se zplozují okrowky obyejné kulowaié, na echal*
ce potom pupkowili', otwírající se a ivypaušljící vvec-
ko jednoduché nebo umoíte', tenkoblané, obsahující
4—8 wytrusúw.

P. obeaié. E. communis Fries. Nees f. 1 3 i. Puáfk.
ob, 31 ivijk. 1883. 188 i. Erysibe communis Lmh. Alphi-
tomorpha communis IVallr. Podhaubí pawuCinné, blawé,
dlající díwe skwrny okrauhlé, pak slówající se, je^to
rralé wypaušljí okrowky crnohnr*d', podepené roz-
cházejícími se kosinalíky jed noduchýnii , u poátku
neztlustlými, pikadeí-awýnii ; w okrovvkách nííkolik men-
ších wecek obwejiiych o i ivýtrusoch d\v<:Mna lekama
znamennaých. — Mejrozsíenjší rod ástky zeliané
rostlin nejrozlinjších powlékající a hubící.

Cízopásek ten ro/.dílným rostlinám sázeným tak Skodlíwý slo-
we pnáli nebo meAowice a wždycky jest následek nediižiwosti, jíž

wypocuje se látka woduatoslizká, ježto se rozSiiije po wSecli ást-
kách, na kterýcliž pak padlí se dlá. Nediižiwost ta hlawnC pochodí
wzduchem wllikým. 'pidaii bliibokaii wllikaii a píliSnaii haiistkau ze-
lin. Na Madcie prý ttina ciikruwá padlím wyhynula, takže nyní po-
ídku se sází.

P, chincloivé. E. Ilumuli Dccnnd. E. niacularis ff^allr.

Okrowky díwc žluté, pak hndé, mnohé, jedním wtc-
kem n.iplnnc^ a obklíené wénceiu z kosmalíek kostr*

baiých na stélce bílé, pUowilé. — Na obojím powrchu
lislw chmelow^ch.

Zpodkosmbk. LaSIOUuTIIY.<4. illAl IUC.MIALGLINU.

Okrowky hromadué, koflikowité na podhaubí vrJákna*
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t^m, obsahující látku huspeninatau, w níi wecka s po*
dlauhlými wýtrusy.

iS"; obecný. L. Lonicerae Kunze, Fries obs. 1. t. 4. y*.

7. Bisch. Term. 2. /. 3701. Hromádky 1" široké, okrau-
hlé, erné, díwe podkožkau listowau nedužiwau, bola-

wau powleené, pak wynikající, z 20— 30 okrowek slo-

žené, podhaubím upewnné. — Na listech zimolézowých
w jeseni.

Snuratka. Antennularia. Schnurpilz.

Podhaubí ze wjáken cerwenawých, wtewnatých,
klaubnatých, na nichž okrowky bezúslé, skoro rohowité,

(drobné, tekowité), ohsahující wýtrusy kraažkowané w
huspenin.

S. sklepoivd. A. cellaris Reichenb. Bisch. Term. 1. f.
3700. Rhacodium cellare Pers. Ta rostlina popíná sudy
winné we sklepech na zpsob plsti ernawé, mkké,
složené ze wláken nepatrn klaubkowaných a opatená
okrowkami pemnohými, drobnými, ernými, pomocí
nestejných wláken pipewnnými a s"nadno padajícími.

Hrušulka. Apiosporium. Birnbalgling.

Okrowky nahlauené, puchýowité, wne poprášené,

huspeninau naplnéné, vv níž wýtrusy weliké kulowaté.

H, xvrbolvá. A. salicis Schmidt Myc. 1. /. 3. Corda

abb. t. 13. f. 96. Hromádky neprawidelné, erné, jako-

by z máku, z puchýk hruškowitých složené, jež pu-
kajíce wýtrusy wypauštjí, — Na ke starých wrb w
zimé.

ád 2S8.

PLÍSTSÍOWITÉ. HVPHOMYCETES,

Podhaubí klkaté, poídku slrupowité nebo žádno.

Ten sestáwajicí ze sklípku jediného nebo ze ady jich

jediné nebo nkolikeré dohromady spojené, nesaucí

bu wýtrusy nahé anebo sklípky (okrowkowilé) w pu-

chý naduté, wýtrusy naplnné. Wýtrusy nahé, obyej-
né wn na teni, poídku w nm obsažené. Krom
wýtrusw býwají též wtraušeny pupence drobnjší, pra-

chowité, prosté, na podhaubí anebo teií-
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Podhaii!»f stálé nebo míiíwé, wždyrky rozesílané a rozšíené.
TrenS iii nitky plodoDOsné pímé nebo skiiinené a w trsík spleto-

n, které na zafátku wýtriisy jakoby záwojein zastírají. Okrowky se-
Síáwají z blány docela jednoJuché. jednorodé a jsaii toliko sklípek

na teni konený, nadutý, rozmanité se otwírající nebo rozpadající.

Wýtrusy rznodobé, jednodiiclic nebo kraužkowané a, neníli okrowky,
na podhaubf roztraii^ené neb obyíiejnCji spojené w Sniiry, liromádky ne-
bo hlawiky a to bu prosté, bu slepené, sedawé oebo oitkau pi-
pewnCné.

Dosawad jest asi 400 rod (w 60 pokoleních) známo. Nalézají se

na rostlinách a žiwoi;iSícli. žiwýcli a mrtwýcti nebo wbec na zbyt-

cích ústrojnjcií, a tedy wlude jsan, ^kdežto ony se nacliázejf. Prawé
plísnowité jsau wiibec skrowné welikosti, nkteré toliko drobnohle-
dem patrné, a možná je rozeznati, protože u welikém množ.^tvsí po-
liromadS rostau ; iiwilo které dosaiiují znamenitjší welikosti. Ani o
cliemicnýtli prwcídi ani o ji jich užitku nco nám známo. Mnohé jich

Blowau w obecném žiwobyfí /*//.si?, ježto se wyskytují na.^píži a jiných

domácídi potrebáih na místecJi wlhkýeh zawrených. Si)íže jimi na-
býwá cliuti a zá|)achn ztuchlých ili ztuchlinuu a nehodí se k jí-

dlu. To sluší ale znamenati, že plísn nejsau tolio piíinau, a nobrž
naopak zplozují se, když naduwedeué látky zaínají porušení bráti,

takže jsau neomylným toho znamením.

Rozdlují se na patero podadí :

1) POPRASNICOfFlTÉ. Wýtrusy wcnku na teni
ze klkw ztuha spojených, mezi j<'jich konce prosté
wlraušené. Podhaubí, kdežto jest, oddlené, klkalé.

2) HLÁirKOSOSSÉ. W> trusy na konci teiu'uv

nahromadné, huspeninau zaobalcné aneb obycjnji we
skhpku nadmutém (okrowce) obsažené. Podhaubí, kdež-
to jest, klkaté, obyejn s nahým prachem kUným.

j

3) CHOMÁtlTKOlVnÉ. Wýtrusy se zplozují wn
na klcích pewnjiich, tužiíích, jakoby okornallých, ne-
petržených anebo kraužkouanvch (obyejn ncpro-
zraitých). Podhaubí asto strupowilé nebo klkowíté.;

[)rach klíný, kdežto jest, nahý.

4) KLACDNAriKOJnil':. Wýtrusy nahé. wn
nebo mezi klky lítlvmi, složenými z jednoduché ady
sklipkúw tcnkosinných anebo z nkoliku ad wedk^ se-

be dohromady spojených , roztraušcnt!, nahromadné
nebo snrovvit zpohidané. l'odiiaul)i klkaic^ s nahým
prachem klíný m.

5) //iV/y/CO /f7 r/i . Wýtrusy nahromadn^^ na pod*
kladku ležící a obyejn z nho wynikajicí, jakoby roz-

traušené mezi kiky, stélky obyejnfi pomíjiwé. Klknr
wýtrusonosných nemají.

Sem jc.št náležejí dwa pímétky, obsahující wy.
roslky z pokožky rostlinné, wláskowité nebo klkowilé*
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niowité nebo kejowiié, spíše chorobného útwaru (vryra-

eniny) nežli samostatné rostliny,

Podadí 1,

POPRAŠNICOJFITÉ. GFPHALOTRíGIlEr.

POPBAŠNICE, ISARIA. KeCLENSCHOPF.

Ten dlauhý, nepetržený, z klkw hust setka-

ných složený a konci jejich odstálými, rownými, wý-
trusonosnými odéný. Wýtrusy kuiovvaié, nahé, roilrau-
žené po celé délce mezi prosté konce klkowé.

P. maiinatd. I. íarinosa Frics. Teíí kejowítv, bílý,

ponažlutlý, 'á—2" vvysoký, dole nahý, niowitý, nahoe
ztlustlý w kej elipsowitý nebo prodlaužené wejcowiiý a
nesaucí wýtrusy mnohoetné, bílé ; stélka zmládí patrná
bílá, klkatá. — Na paupatech motviowých rartwých hni-

jících, w lét a jeseni, wíce mén spolená.
ProiuSfíiije se rozdíln: teueia štihk-jsíin klkatopýitým, Isa-

ria vehitipes Link dlss. f. 32. Nccs f. 85. Bisch. allij. Bot. i. 8. f.

194. «, h.; tíenSiu kratšdu nahým. I, crassa Pcrs. ; kejem laloCaatým
a pak WHtewaatýin, I. truncata Pers,

P. brauhoiod. \. eleutheralorum Necs f. 84. Bisch.

Term. 2. /.STÍ i. Niowitá, oísmaknutá, wíjawá, odstále

wtwikovvaná, poprašenohuatá. — Na brancích umr-
lých, w jeseni a zim,

Matoub, Cephalotricuum. Wirhschopf.

Teii jednoduchý, šídlowitý, na konci hlawiku
klkatau nesaucí, do níž wýtrusy wtrausené.

M. itutauxj. C. Qavovirens A. ct Schivci. nisk.' t. \. f.l.
Nees f. 87. Bisch, Term. 2/ 3764. Ten " dlauhý, ší-

dlowitý, tmaw hndý, nesaucí hláwku podlauhlau, žlu-

tawé zelenau, — Na listech zhnilých, obzwlášt šwest-

kowých,

RoHUŠKA. Ceratium. Horxschopf.

Ten kožovvitý, násobeny, wtewnaiý, z klkw set-

kaný, na konci w drobniké wýtrusy se rozsýpajících.

R. obecná. C. hvdnoides A. et Schioci. nisk, t. 'i. f. 7.

Link diss. 1. f. 33. ^ees f, 82. Podtk. ob. 31. wijk.

Ili. Ten swazené, bilé, jednoduše nebo složené
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rozwetwení' a tak parohm podobné. — Peobecná na
zlyelycb bukowycli paezích.

Podadí 2.

íLÁfrKONOSNÉ. MUCORINI.

Blémwka. Stilbum. Sohimmerkopf.

Ten dužnatoklkatý, na konci nesaucí hlávvku hu«
Rpenínnau, rozplýwající, z níž wywlráwají w^trusy pe*
drobné.

B. obecná. S. vulgare Tode meck, 1. I, 2, f, 16.

firrs J. 98. Krambh. f. Q. /". 23. Corda Abh. \. t. ó. /.

272. li, BMawá. pak žlutawá, píhuspeninná ; hláwka ku*
luwalá ; iei lysý, prodlaužený, prihoinolowilý. — Pe»
obecná na starých paezích \v podzimku.

Plíse. Mucor. Sciiimmbi,.

Ten jednoduchý nebo wStewnaly, sestáwající z je-

diného sklípku nebo z ady jicli jednoduché, na kon-
ci nesaucí kiilowatau okronku, naplnnau wýirusy prošlý-

mi, pak pukající, ideji rozplýwající.

P. plaziwá, !M. sloloniier Elinnh. Bisch. Term, 2. J^
3818 — 3821. Hliizopus nij^ricans Elircnb. in nov. act,

leop. 10. t. II. l'odliaubí phiziwé wypaušlí wzhúru iené
jednoducho, ukonené i)krowkau z hndozelená crnau,
pokrytau wýtrusy zakulatclymi. — Na wtwích bíczo-
wych, listech winných na ciilcbé plesniwjícím a roz*

dilmtii (ivvoci hnijícíu).

IK obecná. !M. Mucedo Lin. Bull. t. 480. /. 2. Link

in hcL AfítfT. 180Í). /. 43. 181(5./. I. Nccs J. 80. Krombh.

/, tí. y. 18. Podhaubí tenké, pawuinn, bílé; ien tako*

wéiéž, olivejn jednoduché; okrowky wždycky kulo-

waté, malé, diíwc bih', pak ervvenawé, wýtrusy zawíra-

jící sláld nebo pukající, a wýtrusy wytrusující. — Na
hmotách íinijicích, hlawn na maso a chlebe plcsniwd-

jících. Celý rok,

P. psi', M. canious Pers. obs. 1. /. 6./. 3, 4. Te-
né nejtenší sméatnané; okrowky drobniké, zlutawé. —
Na psí.Ti lejn, jei za desúw asto docela pokrývvá, lak-

ke wyhliží jako do peí zawinuto.

P. llutnwá. M. íl a vid US J\is. obs. 1. 1. U. /. 5.

AW^ /*. 16. Okrowky žlulawé, na teních klaubnatých a

wélewaatých. VV je^eui powlfíká hauby wéí.
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P, oechoivd. M* Jiíglandis Link. Podobá se pede-
šlé, toliko že okrowy /bradawicowatéjí. — We wlhkych
ikoápkách oechowých.

P. viasowá. RI. carnis. Ten wtewoatýj okrowky
ale pemaie, zelenaw hn6d(?. — Na starých peeních.

P, zrzawá. M. rufus. Ten wtewnaiý nese okrow.
ky díwe blawé, pak ernohndé a erné. — Na hruš-

kách hnijících.

P. jablkoivd. M. tenuis. Jako pedešlá, okrowky
kulowaté, erné na teních petenkych, pímých. —
Na jablkách wyschlých piesniwjících,

Klbsalka. Ascophora. Schlauchfadbn.

Ten trubkowitý, bráninalý, ukonený okrowkau
kulowatau, která splaskuje a pak na powrchii má wý-
Irusy nahé, kulowaté, naplnné.

K. scdiivá. A. Mucedo Tode mech. 1, t. 3. f. 2. Po-
Atk. ob. 31, ivijk. 1017. Podhaubi wlnowité, asto welmi
rozšíené, bílé nebo mnohoíselnymi pupeny siwé do
plístowa ; tren pímé bílé; okrowky díwe kulowaté,
pak elipsowité, konen po sklesnutí zwonkowité z b-
lawa do erwenaw ponamodrala, nkdy též do žlu-

tawa a d., díwe nahé, teko wané, pak wýtrusy pokry-
wajícíini zrnkowané. — Celý rok na hmotách hnijících,

Nejohernjší na spíži porušení Ijeraucí, a slawe jako pe-
dešlá spoleným jmenein plíse. VV Klcích trubkowitýci) widti sil-

ným zwtšením, jak kuliky w nicU se pohybují.

JlHOWlTKA. SyZIGITES. JoCHSCHlMMEL.

Z podhaubí wzstupují ten pímé, rozsochané, ne-
klaubnaté s okrowkami stínými, jenž po dwau od roz-
dílných wtwí dohromady echalkau srostají a w tom
míst hromádku wýtrusowau zplozují.

,/. obecná. S. megalocarpus Ehrenb. in herl. Verh.

1820. t. 2. 3. Carda Prachfsch. ' t. 24. Pocdtk. ob. 32,

rvijk. I92S. Wlákna díwe bílá, pak žlutá, konen hn-
dá; okrowky srostající hruškowilé, žlutaw zelené ob-

sahují wýlrusy pedrobné. — Podiwná plíse popíná
bedly hnijící a dospíwá Vl-í' wyšky.

Na wetwích dClají se na jedné stran okrowky we zpsob
bradawire Iiruškowité, zponenáhla naplující se prachem tmawyni, kte-

rý patrn w dutém teni wzliru se pohybuje jako w parožnatcicli.

Když dw tal^owé okrowky bu na dwau špírech jedné socliy nebo
rozdílný, h teíw se piblížily, wynasuažnjí se jakoby echalkau se

dotknauti; když se to stalo, srostau a wýtrusy tam, kde srostly, z
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oban se nahlaiíCÍ w kaull, která pak spadne. Zatím ale wetwiííky

poád rostau a nal>\wají wtsí délky, nežli iná tí<'fi ; ziistáwají ale

jalowé. "To wšecko za jeden den se stane a na paníct uwodí podob-
né spojowáni nkterých žabincowitýcb.

RozwTvviLEc. Thammidicm. Kleistersciiimmel.

Okrowky puchýowité, wetsí na teních prímýcli,

menší na jejich wélwikách pohoních.
//. ozdobný. T. elegans Link in herl. Mag. ItSOí).

f. 4S. Nees f. 75. Kvombh. (. G. /. 19. Conla. Jbb. 3. t.

"2. /. 49. Docela hílý a dole toliko wypaiišlí wiwe rez-

sochané. — INa mazu knihaském starém a semcnci.

PODNICKK. EUROTIUM. FUBSSSPORLING.

Okrowky puchýowité, blanowité, trhající se, nepo-
steden Ic/íci na podhaubí z klkúw setkaném.

P. obeaii). K. herbariorum Link in btrl. Mois. 1809.

J' 44. Nees /. 91. Okrowky kulowaté} celistwé, žluté, na
podhaubí hndém, slrupowitém. — Welmi obecný na
rostlinách založených a spatn usušených.

Podadí 3.

CHOMÁITKOmrÉ. DEMATIEI.

BlTWÍK. MYXOTRICHCM. ScnLBIMFLOCKB.

Podhaubí plsowitd ze wláken pewtewnalých, zrna*

tcnvch, klaubnatýcii, w nmž okrowky huspcninn^ s wý-
trusy kulowatýnii, prozrailými.

Ji. pajHioivij. M. chartarum Schmidl. inyc. t. 2. /". 1

.

Bisíh. Term. 2. /. 37ó8. Na papíru psacím, plesniwejí-

cíni délá skwrny zcienawé nebo erné, rozdílné weliké ;

konce wlkcn podhaubowých húkowiié, padajfci.

CkRWÍKATBC. IIbLMINTIIO.SPORIUM. RiSaKLFLOCKK.

Podhaubí ze Wláken tuhých, pímých, sotwa rnz*

wétwných, w irs shlauóených a potrau^cných wýlrusy
kejowilými, kraužkowatými.

C. (frnij. II. vehiiinum Unk in btrl. Mai;. 1809. f.

\. Ners f. (;:>. B. Bisch. 7Ww. /. 3719. IIyp.»xyloo cili-

íire Krombh. t. G. /. 2t). W jeseni a jae dél na .spa-

dlýcií wéiwíi.h bukowých a liskuw>ch we wlhku trsy
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wranné, dosti široká, ze wláketi tlustých, tupých, *o*

cJiatých s wýtrusy kejowitými.

Chomáitka. Dematium. Stárrflocke.

Podhauhí ze wiáken pímých, tuhých, šttinowiiýchi
nepetržených, dole na kratikých wlwikách nesaucí
wýtrusy pedrohné podiuhowité we zpsobu klasu wál-

cowitého.

Ch. séra, D. griscum Pas. Bisch. Term. 2. /. 3720.
Spolená, asi l" wysoká.

CeTNOUZLEC. POLYTHRINCIUM. SCHNCRFLOCKE,

Podhaubí trsnaté, složené ze wiáken uzlatoklauhna-

tých, pímých, po boku nesaucích wýlrusy wejcowiié,

jednokružné, padající.

C. jeteloivíj, P. Trifolii Schmidt myc^ 1. /. 8, Corda
Abb. t. 2./. 20. Bisch. Term. 2. J. 3 721. Délá na rubu
listw jetelowých zelených skwrny erné jako Inín
weliké, žlut obraubené*

RoZUZLEC. ClaDOSPOBIUM, ASTSPORLING.

Podhaubí trsnaté sloiené z wiáken pímých, málo
wtewnatých, kraužkowaných, konen se rozsýpajících

na wýtrusy wejcowité, jednorad spojené.

R. zelný. C. herbám Link diss. 1. /". 17. Nees f^
6 i. B. Corda Ahh. 3. 1. 1. /. 20. Bisch. Term 2./. 3733.

Na lodyhách kopiwowých, tabákowých, esnekowých a

j. w zim nehnijících dlá trsy husté, asto rozšíené,
zelené.

Podadí 4.

KLAUBNATEKO JVlTÉ. MUCEDINí.

KnOPIDLÁK. ASPERGILLUS. KoLBENSCHIMMEL.

Podhaubí z wiáken pímých, pehrádkowaných, je-

dnoduchých anebo wtewnatých, s konci kejowitými, pak
wypauštjicími wýtrusy adama spojené a polom pa-
dající.

A', siwij. A. glaucus hink diss. 1. t. 23. Bisch. Term.

2. /. 3810. A. capitatus Mich. gen. t. 91. /. 1. Mucor
glaucut hUU. in. FL dan. t. 777. y. 2. Monilia glauca et
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Botrylis simplex Pcrs. Podhaubí ze uláken pímých do-
hromady w trsy ídké nahlauených, jednoduchých

;

lihnvky siwé. — Preobecný na owoci hnijícím a chlebe
plesniwjicim.

K. iltitý. A. flavus Link. Nccs f. 60. Podlh. ob. 31.

wýk. 1892. Docela bílý, hláwky pak žlutnaucí. — Na
rostlinách w papíru založených a usušených dlá po-

wlek žlutý.

A', zclenaivý. A. virens Iink. Dlá zelené trsy na
mastnot, w níž se pokrmy schowáwají.

K. rdloivý. A. roseus Datsch cl, t. 11. /. &8. Corda
Prachtsch. t. ll.VVlákna tuhá, bled ržowá, hlánka tak-

též barwená. — Na plátn, špinawm papíru, alau-
nech a j wlhkých.

Klasatka. Stachtlibium. Aehrbnschimmbl.

Podhaubí prostené wypauští wlákna pímá klaub'

nnlá, jednoduchá nebo wtewnatá, nesaucí po boku pu'

chýky stiídawé, stríné nebo preslenaé.
K' dniojbarivá. S. bicolor Sprcn^, S. bicolor et

terrestre Link berl. Mag. 1809. /. 21. Ntes f. 5G. Potdtké

ob. 31. wýk. 1905. Wlákna položená jalowá hlínožlutá,

pímá úrodná bílá ; wtwe slícné, zkrácené , wý trusy

drobn, kulovralé, prozraité. — Na zemi a donlcech w
zahradách.

K. íezlowild. S. Sceptrum Fries, Sceptromyces Opi-
zii Corda. Wlákna pímá, lánkowaná, lánky na konci
nesaucí hláwky lwernalc nebo sestnaté, podluhowatéf
stopenatc, w peslénky rozpostawen a naplnné \vý-

trusy kulowalými, ernawými, nožinatýun. — Na jehn*
dách samích kupresu obecného^ we skleníku pezimo*
waného*

Thapaunbk. Botrttis. Traubensciiimmel.

Podhaubí položené, nctjrodné pímé jako (rap

(winný heben) rozwlwený, na wélwikách nesaucí wý-

trusy kulowalé.

7\ obecný. B. vulji^aris Frirs. Biscli. Term. I.f. 3740.

Polyaclis vul<;aris Link bcrl. Mag. 1809 f. 22. Nees f.
hl. Monilia vulgaris Corda Abb. I. /. h. /. 250. Wlákna
pímá, šerá, ncur^en6 wtennatá 8 wýtrusy zelenaw
modrými. — Pehojný na hnijících lodyhách.

T. prominný. U. allochroa Link. Hees f> S3. Bisch.
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Term./. 37í)l. Wlákna pímá, díwe bílá, pak ilulá, na
podhaubí rozložená; wýirusy weliké, w hrozen rozpo-
stavvené. — Na wyhynulých lodyhách.

T. hrubowýt7'usný. B. niacrosperma Diltm. B- rámu*
losa Link. Wlákna položená neúrodná, naržowlá, pí-
má, bílá ; wtwe zkrácené, stíné ; wýlrusy weliké, po*

dlauhlé. — Na díwí zhnilém a mechu.

ROZWLÁKNLEC. PeNICILLIUM. PiNSELSCHIMMEL.

Podhaubí pímé, jednoduché, na konci štlcowil
wétevvnaté, mezi wtwemi nesaucí hromádky wýlrusiiw.

Podhaubí rozestené, zmatené, neúrodné,

7?. siivý. P. glaucum Link bcrl. Mag. 3. f. 24. Necs

f. 59. Corda Abh. 1. f. C. /. 280. Blawý s wy trusy

zelenaw modrými. — Obyejný na owoci w cukru za-

dlaném, na syrupech a d, na zpsob bílé mázdry ten»

ké, z níž bílé klky wycházejí.

KlAUBNATIKA. MONILIA. SCHNURSCHIMMEL.

Podhaubí složené ze wláken pímých, jednodu-
chých se lánky wejitými, nerozsýpajícími se.

K> obecná, M. antennaia Pas. Nees f, 67. Corda
Abb. 1. t. 2. /. 143. Dematium anlennaeforme Hoff.
eryp. t, 13. /". 4. Dlá trsy husté, erné, z wláken tu-

hých, neprozraných se lánky podluhowatými. — W
jeseni na prknech a tískách.

Chuchlatka. Sporotrichum. Staubschimmel.

Klky ležaté, zmatené, klaubnalé, rozwétwené. Wý-
trusy w chucblech wtraušené.

Ch. owoc7id, S. rucligenum Link. Aleurisma ma-
crosporum Link. Skládá drny poduskowité, atikawé z

klkw hust zmatených, tuhých; wýtrusy weliké kulowa-

té. — Na wišních, malinách a jiném owoci, jež poru-

šuje.

Ch. okenná, S. fenestrale Diltm. in Sturm 3. y. 4 7.

Conferva fenestralis Rolh. Bvssocladium fenestrale Mart*

Drny nejtenší z klkw nejwtewnatjších, z prostedka
rozbíhajících, položených, bélawých : wýtrusv drobné, ku-

lowaté, nahnédlosazowé. na prostedku nahlaucné. —
Na sklu okrowém neistém a na stnách w sednicech
zatuchlých.
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Ch. ítnowd, S. cakigenum LinL Drnv tonké, roz-

lila, z v^lákcn plihydí, wšude husté pokiytydí v%)(rusy

ernými. — iNa stnách ohilených \vlhk)'cl)»

C/i. lejnoiid. S. slercorarium Link. Drny llustaunké,

ohinexené, ze klkw zmaicnych, plihaunkých ; wýlrusy
kulowaié^ dívve žlulawé, pak erwené. — Na lejnu clo-

wíni.
Ch. méchijíowd, S. vesicarum ÍJvk. Drny icnkd,

rozhié, na ohwodu h\\é\ wylrusy u prosted nakopené,
slepené, kulowaté, erwené. — ^a mcli}ech suchých,
jimiž nalužentí owoce se zawazuje.

PoDPÚBKOWEC. ACREMONIUM, HaFTSCHIMMEL.

Podhauhi pawuuinné, složené z wláken kraužko^
waných, málo rozuelwcnvrh. Puchýiky zakulatlé, na

kralických slopckách roztraušené ncho peslenné.
P. pieslaiaiý. A. verticillalum Link diss, I. /. 20.

Nees /. 39. Podfk. ob. 31. wýk. 1019. Pls bílá se sto-

pekami w peslének rozpostawenými. — Na zpsob wc-

likyrh lalokiivv popiná kmeny jedlowc.

Kaziplod. OiDiLM. Knotbnschimmel.

Klky dwojlwaré, bráninaté, mizející a ržcncowi*
té, pimé nebo položené, piíwtwilé: lánkiVv zakulal-
I^ch, proswilawých, rozpadajících a nyléwajících látku

wjílrusnatau.

K, pomaranoiiuf. O. aurantiacum Mirbrl. Plíse ta

dlá se na obilí jmenowíl na pšenici a chleb z ní u*

peeném. Jestli jí málo, nic neškodí, wlši nmožslwo ale

její pokrywá chléb Oerweným práškem , též dáwá mu
nelihau wúni a proliwnaii chut, takže lid takowého chleba

nejí. Dobytek jim krmený brzo se roznemflže. Nejhojnji
se zplozuje na chleb majícím asi 4tí slotin wodv w k*
e a ól «vc Kiíd, pi wláze wzdiichowé 90°, a teplot
30—iO" C, když zpodck bochníkúw posypán mnolíjiini

otrubami, a když swilu má pístup.

Il&LKOWATBC. BaCTRYOIUM. StARfirniMMPt..

Podliaabí tenké, položené, z kikúw wicwnalfch,
filánkowanýrh, na nichž wýlnxv ilw.-uikraužkuwé, Iikau
zelcnau naplnén(^.

//. llilti), IJ. flaviim Scliiir„f mji. //. I /. 2. Kp*
ky okrauhlé, husté, žluté, na podhauhi peloDkém, b*

I2Ó
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lawém, 1—2" welikém. — Obyejné roztraušený na kúe
a drew stromowéui.

Podadí 5.

HNOJICOJFITÉ. SEPEDOINIEÍ.

Hnojíce. Sepedonium. Faulschimmel.

Klky zmatent*, položené, klaubnaté, polrausené wý-
trusy ojedinlými kulowa^'n)i.

H. :liild, S. mycophilum ÍMik. lS'<fs f. 38. Klky bí-

lé, polrausené hnojnym žlulým wýtruseni. — [Va roz-
dílných hibech, obzwUíšt na obecném a plsnalém. jež

jí hnijí, nežli samy zrosily. Takowé haubv jsau wné bi-

iau plstí popnuty a u wnil prachem žlutaivým naplnny.

WETENaTKa. FUSISPORIUM, Spiedelschimmel.

Podhaubí položené, z klkTuv zmatených, obyejné
míjiwých, pehrádkami opatených, na nichž uýirusy
nahlanené, wctenouilé.

//. zlalá. T. auranliacum ISfcs t. iO. B. Poiálk.

oh, 3\,ii//,-. 1921 Drny nkolik árek široké, z aullých

bílých klkinv s wýlrusy nahlauenýmij žlutými.— (Na lo-

dyhách turkowých, na stéblech kukuricowých, listech

dubowých a kaslnnowých,
ff^. zcvw/iOivcL F. Sóla ni MarL KartoffíL Epidcm.

Prowalujíoí se, poduškowiiá a složená z klkw pí-
mých, wtewnatých, poídku brániilých ; wýlrusy elipso-

w\\i nebo wálcowité, tupé, brániilé, snadn padající,

.lest odrodek klkw prodlaužených, bwnjších, tu a

onde brániilých, wýlrusvv elipsowilých, brzo padají-

cích, nkdy menší kulowalé nebo elipsowilé wypaušlejí-

cích, — ^a zemácích.

T()(P znainfniti cliornha, kteráž /eináky hez ohledu na o<I-

roilky a krajiny doléliá a neaurodn jejicli psobí. Chorolia ta má
dwS dohy. \V prwní z^inák pozwxwá na powri liu swélio lesku, wrá-
skatf a strakatí drolinvini tmavšími tefkami, kteréž pak spljwaj u
weliké skwrny. Pokožka ídne a trliá se, ímž powrch jako slrn-

powatí. Kdyžto pokožka tak se promnila, i diižnina pod ní le-

žírí wysjcliá a nal>\wá skwrn plaw\cli, tisaw\cli anelio ÍPrnawS
hnedýrii, wetšícli anebo inensícií. Pozdji pokožka tu a onde wy-
wzdwiluije se w piipence, jcjiclržto sklípkatioa plawá: tenkrát nemoc
píecliází w druliau dolin; pupencowé jsau u wnilr íerwtnawé. po-

kožka jejich wyschlá laiijiá se, naež z malé rozsedliny na sklípka-

tjne naiiadloCerné nebo terné snamenati teku jednu nebo nkolik
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drohn>cI) a hílýrfi, jež pak wzrosdtj w plíspfi lidmi, pro\valiijfcí se

na zpiisolj podiištiiiek z roztrlil pokožky. Toto plesniwLiií zponcnúlila

rozšiuje s© po celém zemáku, kterýž pozbýwú tíže a wjdáwá pii' li

zíinilý zeinowiaau. Když l>am!)ol wysNcliá, plíse díwe l)íiá nal»ý-

wá harwy Šedozelené nebo šedolialowé, lioiejsf díl jelio se rozpráší,

takže toliko zpodek linstiin plsí dlající zústáttá a na zpsob be-
lawé bradawice se wyskytuje.

Zemáky zneinornclé we sklepe iiioiian wyiiánti pazaušky toli-

ko malé a slabé ; zri to nasazují se na nidi obzwlástu nu lioreníiit

dílu, drobné blízky, kteréžto K jaru tím snadncji od nicii, Se od^
dulují, tím wíce |)oru<o\vání jejich se zinítliá. Jllízky zasazené bud*

tmi se neujíiiKijí, bu ženau w na( slabau, protože brzo linijí.

Zemák w prwní dob roznemolilý mže, byw zasazen, w naí hná-
ti, kteráž ale jsanci slal>á brzo wadoe a liyue, anebo, jestli ji ta

zkáza nepotkala, nezené do kwtu ani nenasazuje no\v)c!i lilíz. Ze-
máky druliau dobau clioroby trápená ani nž<'n:ui do nati ani nena-
ftazují nowých Icimbol, spise vysýchají, twrdnau a nejsaii k jídlu;

rozíznuté okazují powrcli dokonale bezosfawý a mramorowauN, na

BÍÍkterýrli mfstech sp()|<*nost dužniny jest zruSena, a asto pozorují
Se celé hromady roztofe u>aunílio (Acarus farina-), který piln swý-

u>i nehty silnými wyíirabuje zrno SkroboVvá.

Na zntátku není v/ideti drobnolileJem nic, žeb\ sklípkatina

pod slupkau byla prumunná, ledaže prcliody mezisklípefné jsait

kilnji rozSieny, že w nich jest sfáwa kairtejší a že w kautecli

sklípkowých jsau tílka wlší, kulowatá, bledožlulá Jestli na powrclm
okázaly se Bkwrny Perné, jsau stny sklípkowc plihé, swraskaléi

žlutavé nelio nahní-dlé , zrna skrobowá z nirli mizejí, nstnplijíce

H^zducbu anebo SfáwS žlutawé ;
pozdji sklípkntina se roždlui,

trhá a w klky rozstupuje ; priJiody mezi»kl/|>ei',hé jsau rozsiieny a

též n^iplnuy šíawaii linrdau ; zrna škrobowá diíwu hladká tu a on-
de Rwraskujf, nestejn se rozSiíují, nabýwají protažkw bradawicoa-
tých, tu a on le se trhnjí a jako tkah ostatní žlutnau.

ObzwláSt na mfstech tmaw barwených widti jest mezi
pomnenýni sklípky, tam k<Ic sklípkatina nadiiwedené tetky bílé za-

Wírá, zrnka ro/trauSíená, drobná, tmawohndá, která, zdá se, powstii-

waií sražením Sáwy chorobné mezi sklípky, a jsau krom iúwy We
tklípcích látkau, z níž wetenatka nadpopsaná powstáwá. Neposl*--
defn ale ona dlá se z nadpopsaných teííek bílýcii, kteréžto drob-
nohledem siln zwt.senó okazují se Co plsf Ze wláken preautlýcti,

rozwtwených, prozraitých, na konci nkdy napuchlých anebo skre-
ných a rozIruSujicícIi se, když wodau byly nawlhteny Co mho sklíp-

katin prostory wzduchem se naplhují, prodlužují se jednotliw&
wlái.na ; jejicii Manky knnerné, dnwe kulowaté nebo elipsowild, t.

wýlruty pak zkopinow ifjí nebo zesrpowatjí, pozdji do<ttanau 3
nelio 4 bránic« a zakalí se. To pronv^^fSowánl welmi r>chle ae dj'*,

protože^ teka nezralá již we 24 hodinách w plíse dokonale do-
spíwá. €ím zemák jest su^Sí a pewujSf, tím smstuaDt-jSí jest slélka,

tím hiistjií jsau svvazky wláknowé, když plíseii z)>^•lntla, prndlauli>

la se a w;rro<ttla. Jestli zrmák tuze sucliý, slupka, tam kde |)od d(

se nachází plísefí, dnstáwá banii blniran, tnhau, složeoau docela z

piHti wláken peautlýrh, wláken líM klkfiw haubowých, we zrfistii

raražeoýcli
;

|)akli zemák in& tkaninu ?>í<Uf. a wíce. wllikutii, jsnu

hromádky plísTiowé lítUÍ, ze zemáku wynikají skwrnj aullé a bílé;

vlákna, jež sUádají, jsau wtwílé, (u a on<le Mánkaté a hružlalé,

posypané wýtrusem, který brzo zinízf. Tét i w dolinách ii wnUfkii
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w remáku, wzduchem niiplnných, poslední twar plíSD se dlá
;

pakli zemák docela wyschl a ztwrdl, tkaninu plísMowau widti jest

netoliko na powrcliu we zpiisobC hílýcli te;ek, unobrž i celý wnitek
jelio jest proniknut. Nemoc zemákíi r. 1845 byla jiná.

ObilOWATKA. EpOCHNIUM. SPlTZSCniMMKL.

Podhaubí položené, ze wláken zmatených, lánko-
waných, míjiwjcli, nesaucích w^lrusy podlauhlé, kiauz-
kovvané, obak ostré, nahlauené.

O. šerá. E. tnonilioides Link diss 1. y. 'i 8. Nces f.
40. Poritk, ob. 31. wýk. 1926. Podliaubí šeré, ídké;
wýirusy erné, — INa hruškách suchých u šwestkách
nezralých.

KaziMaz. Gollarilm. LbimschimMel

W}trusy kulovvaté, jednoduché, nahlaucné w kup-
ky huspeninné na podhaubí složeném ze wláken iillých

príwlnowitých.

A', obecný.. C. nigrospermum Lmk diss. 1. f. 30.

Nees f. 42. Poátk. ob. 3l. ivijk. 1925. Sporolrichum
CoUae Link. Drny tlusté, rozlité, složené ze klkw sple-

tených haudelovvitých ; wýirusy w hroiuádhy kulowaté
nakopené. — [Sa mazu suchém,

Píuiétek 1.

Sem náležejí rozdílné chorobné zplodiny na zpi
sol) cizopáákw se naskvlující a za celý as zrijslu se

dlající. Jsaul wlákna ze sklípkíj složená, jednoduchá,

neklauhnatá, smstnaná nebo zmatená w kfiky skwrno-
wiié na listech žiwých. VVbec délají se na listech doko-
nale rozvvinut}ch ; okazují se ale také za rašení. Kdyžto
se zpK)/,ují, napuchuje podstata listní, a dlá se puchý,
w jehož dutin zplodiny chorobné wzroslají. Nepochyb-
n zakládá se to na hojnjším pitékání mízy k jednomu
uíístu, ímž okolní zase trpí. Wnšnými píinami za-

se jsau pílišná wlhkost jakož i nemírná suchost pow-
tí pi náležitém teple, které oboje wyzewowání zará-

žejíce plnošawost n)íslní psobí. Prolož nalézáme je

netoliko \v lesecli hustých, luzích nlhkých, anobrž i na

pahrbcích wyprahlých. Z naších slromw naklonny k té

chorob jsau toliko dvvojdložné, jako jsau jehndnaté,
jawory a stromy owocné. Obzwlášt je widti na stro-

mech mladých : ua starých jimi toliko dolejší wtwe trpí.
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Frus je na/.wal Phylleriaceae \ Persoon ale, maje je za

snmostatrié. ci/.opasné roslliny, spojil w jedno pokolení,

Erineutu, wlnatkii, Frit.s rozeznáwá Iroje /psohy :

1) Wiákna nkterých drobná, kejowilá nebo oilio-

vviiá, nahlauena jsau na sknrny hedwábowité a napln-
na látkau drobkovvitau. Sem náleží wlna/ka lopuloivá, Eii-

neum populinum Schum., E. aureum Pcrs. Taplirina

populina Fiics., letního asu ohzwlášt na rubu listí

osykowého, na zpsob skvvrn náryzích, aksamilonirtych,

složených ze wlaken pcdrobných, wejitokejowiiy ch.

2) VVlákna delší nadmulá, na konci ztlustlá, unnitr

obyejné prázdná . skládající skwrnv drobkowité. ÍVI-

natká bezoirá, Krincuni belulinuui Schtini. llubigo betuli-

na Link. W lét na rubu lisliiw bízy obecné, na zp-
sob skvvrn di-ívve bclawých , pak reza\v)i-h, sesláwají-

cícli ze wláken rozliných, kejowitých a nálevvkowiiých,

asto dwojrobýcb, dole w nožiku teno witau ztene*
nýcli.

//'. rumJnná^ E. roseuni Schulze C. purpurcum
I 'i U.S. Rubilo rosea Lnk. !Na líci listvr bezowých dlá
hromádky poduškowité, díwe ržowé, pak z hndá na»
chowé a sesiáuá ze wláken dole w nožiku ztenených,
králce kejoivity cli i na konci kolauowil rozšíených,
nkdy nálewkuwit wkleslých.

3) Ten zpsob sc$táwá ze wláken klkowitých, na
konci ztenených, látku zrnatau obsahujících, ^ejzua-
njší jcKi vlnalha réuoivd, E. Viíis Diw. rhyllcriuui Vitis

Pries. Na rubu lisiw rewy winné w prohlubioái^h pu-
chy owii vrh dlá podušky dVíwe blavv^, pak nanVžowé-
\é, potom hndd ; ulákna suchá jsau stídaw smáknu-
la a tím jako na pi pehrádkuvvaná«

Pímelck 2.

Samostatnjší zdají se býti plslvkowité, Byssaccae,
akoli k nim nenáležejí wšecky rosMiny, ježto od mno-
hých zpytatelw k nim poítány byly, jelikož nmohé
jsau stélkv haubowé a lišejníkowé ncwvhnawší plodtv,
anebo pcdckle mechow, anebo koeny jiných rostlin.

I roje pokolení ale dle ncjnotvjiího a ncj/.enrubnjšiho
/pylonání dojisla sem náležejí.

Plstiwka. BvH.srs. 1 lal.mi anku.

Klky w drny nahlauuené, wícc méné pímé, klaub-
naté lánky stejnými, ocprozraitými, látkau drobko-
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vvilau (w^lrusy) naplnnými, nkdy po stran wypauilf
jící puchyky (okrowky), za sucha kehké.

P. ryzí. B. aurea Lin. Fl. dun. t. 718. y! 1. Con-
ferva aurea Dilhv. 1. ',\Q. Trenlepohha aurea Mart. Eclo-
carpus aurciis Lyní^b. t. 4í. Amphiconiuni aureum Nccs.

Klky pímé, nahlauóené w drny iiusU^, mkké, poduško-
wilé, stkwle pomaranowe (usušením jasn šeré), siln
zprohybané, tuhaunké, ro7.trauSen wlewnaté, ze lán-
kvv dtvakrál delšícli nežH širších, na klauhech anebo
na koncech wtwowVch nesaucí puchýe zakulallé nebo
wejcowilé, Iwýtrusné. — ÍNa díwí wlhkém, na skalách a

zdech wihkých, stinných, obzwiáštfi na malt, w nejwt-
ším dílu Ewropy ; barwau welmi patrná.

P, ivialkoivit. B. Jolithos Lin. Lepraria Jolilhus Ach,
Ghroolepus odoratus Ach. Conferva odorata Lynirb. C.

rubicunda Roth. Amphiconiuin rupestre Nces. A. Lin-
naei Sprcn^. Kclocarpus JoUthos Mcytn ct Nces. Bar-
wy léž pomaranowe do krwawa se láhnaucí (za sucha
zelené); lánky ale její klkowé jsau jak dlauhé, tak tlu-

sté ; obzwláál ale rozeznáwá se zápachem píjemným
wialek modrých. — !Na wrších a horách Ewropy pro-
stední a sewerné powléká kameny, jež nazýwají wial-

kowými a rostlinku samau mechem wialkowýui.
Lid ji inú za i)rostíedek proti wyraženináiu.

Sfknowatka. RiiACopiUM. Webfaskr.

KoBEXOWaTKA. RlIlZOMORPIlA. RlNDEXFASER.

Stélka ze wlúken neklaubnalých, wtewnatých, oka-

zujících kru celistwau a deíí klkatý, nkdy nesaucích

vvýrostky bradawicnwite', zawírající w sob jádro diwe
cclistwé, klkami promíchané, pak w zrnéka prachowitá

(wýtrusy ?) se rozsýpající.

K. podzemní. R. subterranea Pe?s. Eschweil. rhiz^

/. I—>9. Nees I\t'tf^cr. et Bisch. act, Icop. II. ^ 62. (t
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83. Pucdtk. ob. 32. tvtjk. 1931. Podobá se koenu unrca>

salemU) pentewuaténiu, hned \vi*tš>íiuii, lincd menšímu,
asto na nkolik loket dlaulx^mu, spletcndmu, barwy
ernohndé ; wlákna ^/a— '£" lluslá, oblaunká, pod ko-

mu hladkau, lenkau , snadno slaupatelnau, obsahující

díeú z klkw preúilých, na konci diíwe blawá a mk-
ká, neídko s wtnikanu králkymi, trnowalými; \^>
kna lenií, aste sikowii srostlá ; bradawice, domnlé
plody, '/?— l" tlusté, zakulatélé, twrd, píswraskalé, ja-

ko wlákna barwené, 2hroté, konen na kaidd stran
prowrtand , naplnné látkau sklipkosvanau obzwláštní

naduwedcnyui jádrem. — !Na dríwí w báních ili w
dolech.

Ta rostlina jesle tím znamenitá, že ze selie wydáwá swCtlo.

S n( byly pomíciíány jiné iitwary ne lukuualyiu ros.lináui pMoúležcjící.

TaAUDowKA, ÍNvctomyces. INaciitfaseb.

Sestáwú ze klkiiw wíce mén wtcwnaiych, blosl-
ných, do žhilawa, erwenawa, nahndla ano i erna'-
wa pecházejících , složených z puchykiivv rznotwa-
r.vch, dohromady seradnych, a majících wzezrcní úlld

ulny anebo plsti. (Nachází se toliko \ve stromech a

kch dwojdéloinvch.
Rostliny tyto liospwSío ji^téiio stáí aaCfnají (iinrawti, t.

II wnit IrnnilioÍHili ili lyreti, ktratiž nuioc naz5wají weultttso-'

u iloAf (Ko|liM'iul, StammsHul). Njdí-íwc liynnii nejdoljší a oej>

wnitni-jAÍ wrslwy ku-ne a rozkládají se, ktertíz rozkládání ale

duela rozdílné ifat od prúcliniwnní (Jieiiiitnélio na wzduiliti pro>

stélu. Ulány sklípku dpwow5<ii totiž na st^ny žil Mli cew lakoka
ro7paiiS((-jí se w oad|>opsanaii traiidowku, z níž usiidy wyrliázcjí klky

ru/.wvtwQÓ. Tím promi-ftiiji! so díwí w látku hiislSf nel>o fíd.sí

droltnowláknitau, kteráž od den zponenálila ke kíiu se zwlíuju
a ztraiícliniHuní, ztyení Cili zprátliniwní pusoi>í. Tratidowka tedy

powsláwá (I wnii we kmenu, w nej.stnrSfi li wrstwáili Mli lútoh
di;wow5<l>

i iiikdá se nen-i'liází w bSIÍ Mli MánS a nikdá sama
oiliaii itewyiiiká na nzdiicli a swí-tlo. Sem také náleží wnitní iiau-

I iia ^«I»(ili, která se zplozuje we Htwírli nsekniit^ili, když r&-
< I korau se popne ; tenkrát na kue star5ili lejtnírli stronuW, oh-

zwláAtí linkuw, nacliázíme. I>aiil« tili bakul*, naplnrnt: látkou žlula-

wau nebo naliQdlau, ježto w kusech wálcowit^rli nkdy nakolik ste-
wíc dlanlijlcli wyplKuj') celau wí-tew až k blí, ano liluboku do
I iiienc samiHio aaUh. Hmota tato »laiižf traudem wUtorn^m Stro-

my traudowkaii nakaženu inohau dlauliá léta rsti, protože ro roCnS
i^erslwé wr.stny bli a kTiry se nasazuji okolo wnitkn ztraucliniwClé-

Iio a zdniipnatlélio, až koneCn kmen nejsa sto, aby kul unesl, le

láme a kácí.
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ád -259,

REZOWITÉ. CONIOMYCETES,

Kupky wýlrusw bez podliaubí pod pokožkau
roallin anebo we wnilku jejich se zplozující, konené
(obyejné) se prowalující, složend z wyirusw odvele-
ných anebo spojených w náhrnky šnúrowilé, huspenino-
wild nebo blanowiié, hned docela nahé» hned na po-
dušce teowité anebo pahrbkowité, Wýlrusy jednolli*

wé, nožkalé nebo sedawé. Wecka žádná.
Okrowka, kdežto jest, rozliiiná a rozdílným zpsobeni se ot-

vvfrá. Poduška, kdežto jest, nepostredení wyiiiká z ástky ro-

stlinowé. tia nž rezowitá roste, bez ob/wlúštnílio podliaubí, ídko z

])0wrchu. Wjtrusy jednoduclié nelio l)ranicemi opatené, díwe na
ástku rostlinovvau, na níž swerepí, pomocí nožice anebo podušky
l)ripe\vnCná, pak ale wždytky naliá a prostá.

lSpoc;ítajíce wšecky útwary, do tolio ádu postawené, dosta-

neme asi 30(1 roduw w 27—32 pokolenícli. Rezowité powstáwají
toliko nri rostlinácli bu žiwýcli, bu mrtwjch, a to skoro toliko na
žilnatých, a jsan tedy téliož rozšíení. ObyCejnu jsauce skrowné
welikoiti pozorují se nahromadním, dílem i barwaii sytau, asto
stkwlau. O slauCeustwí jejich chemiCném niCelio není známo. To
ale powdomo, že obilí a jiná semena maiíCnatá zjedowacují, porušu-

jíce je u wtším množslwí. Tím a že také trápíwají listy a stébla

obilná, sauží rolníka. Toliko námel do toho ádu obyejn pociítanj

w lékarstwí se pdtrebuje.

Nowejsí zpytatelowé mají nejwtš díl rezowitých toliko za
zplodiny chorobné, asi wyraženinám podobné. Nkteré zdají se pr-

wopoátky hub, brirhatek a plísíowitých býti. Jelikož ale asto k

rozdílným rádum se skloují, jelikož mnolié jich, obzwlášt na zhy-

nulých rostlinách, samostatn se wyskytují jako jiné podobné ády,
jest tžko ano i nemožno rody samostatné od nesamostatných anebo

od plodin cliorobnýcli rozdlili , jelikož rezowité ujají se jako je-

dnodušší útwary hub u ostatnícli ádiiw, jelikož se dáwají rozeznati

yi pokolení a rody: nesmíme jich w saustaw rostlinowé mlCenínt

inioauti, anobrž jimi i celé rostlinstwo jakož nejjednoduššími zawríti.

Fries pijímá twero podadí:

\) HLIJFENKOIFITÉ. Wytrusy podepené poduš-

kau obzwlášiní a slepené \v obzwláštní ter. (Na rostli'

nach mrtwých).

1) PODKOŽN. Wýtrusy pod pokožkau nebo
wnšnau wrstwau korní rostlin nahlauené, pak se pro-

walující. (^^a rostlinách njrtwých).

3; ŠRO fFyrnUSN. wýtrusy spojené u wlákna

snrowitá, pak se oddlující a na lánky rozsýpající,

(Na rostlinách žiwýcb a mrtwých).

4; NlinORODILÉ. Wýtrusy pod pokožkau nebo
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lilaubpjt we skKpIiattn rostlin powsláwající , rozdíl-

ný lu siiúsoliein nalil.iuené, dílem obzwiástním míškeni
obhrnuié a pruwalující se, ro/.puiwše míi>ek a pokoz*
ku. (Na rostlinách toliko žiivydí).

Píwesek obsahuje iitwary, ježto nemajíce w5trusfi toliko jsau
chorobné zplodiny rostlinon^.

Podadí 1.

HLUrENKO iriTÉ. TUBERCULARINI.

Hliwsnka. Tubehoulasia. Stacbknopf.

AV) Iriisy jednoduché, kulowaté , prozraité, pe-»

drobné, na podušce bradawicowiié anebo ieiiowiié, we
wrstvvu naJdutau stiislnané , jcžlo polom w prach se

rozsýpá,

H, obecná. T. vulgaris 'Jode vicck, 1. t. \* /* 30.

Krombh. t. G./. 82. Corda Abb. 1. /. J. /. 78. Tremella
purpurea Lin. Hojf. cn/pt. \. i. G. f. 2. Poduška pod
korau powsláwaiící, hned kratší, hned delší, sotwa delší

l", nahndlá, nkdy bílá a klkatá, pak se prowalující

anebo ponoená zTistáívající ; wrslwa wjlrusowá polo-
kuiowatá nebo trochu zplešlilá, rnžowá, miniowá nebo
erwená , po kraji ncbrwitú. —

• Obecná na wctwích
ílromowých a kowých, spadlých a do oí bijící pk-
n erwenými hláwkami , obzwlášt n* jesení.

Wretenohlaw. Fusaaium. Spindblkxopf.

Wýtrusy jednoduchá, wctencwité, snadn se roz-
trušující, na poduškách /.akulallých, bradawicowitých, z

pokožky se prowalujicícii.

//'. riííoirá. V' roscum Link dss. I. /*. 10. hrombh.
t. (i. f. 33. Corda Abb. 1. /. 1. /*. .S.S. Poduška poloku*

lowalá, lysíí, rúiowá; wýtrusy bledší. — Na wélwích a

lodyhúcb rozdílných slézw nirlwých.

Kejohicmenka. GoavNBUM. Kbulenspoblino.

Poduška bradawicowilá , zpIcMilá, z pokožky so

prowalující, no nížto wýtrusy mnohukružné, nožinaté,
kejowit, stsnané.

K. wijimklri. C uml)onatum Nrrx
f.

.31. Krombh. 1.

C. /. 39. Corda /íbb. :'.. /• i. /. J '. roidtk, ob, 3^. wýk.

.
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19>7. Tcrc erný, u prosted bradawicí vvywýšený. —
W jae na vvlvvích dubow}ch, fiuchycli.

Zepek. Seiuidilm. Ki:tíi;\>taiii.

Poduška bradawicowilá, zpleililá, z pokožky se
prowalující a nesaucí nyirusy jednodudié, podjuhowa-
lé, wlákny we zpsob etízku spojené.

Z. rdzuwij. S. marginatuiu y<(S f, 19. Kroinhh, t.

6. /. 41. F^oduška erná, okrauhlú, u welikéni mnoi-
slwí na suchých wtvviknch rže sípkowé na jae.

Podadí 2.

PODKOZNÉ. STILBOSPORKI.

HlENOíVITÁK. NaEMASPORA. SCHLEIMRANKE.

Wýtrusy jednoduché, barwene', huspeninau w já-

dro spojené, pak i s huspeninau na zpsob rozwilin

wíjawých, stkwle barwených wzstupiijící.

H. šafránoivy. N. crocea Pa\<>\ Necs f, ;i66. Corda
Ahb. \. t. J. J. 6. Rozwiliny tenké, siln kadeawé a

spletené, nalindle žluté, s wýtrusy kiwvmi, petenký-
n)J, anebo (za povvétíí dlauhowlhkého) huspenina bez-

Iwará, píedrobnýnii kulowalýnii zrnky naplnná, — Na
ke buksowé obecná po celý rok.

Paacíiowítruska. Stilbospojia. Staubschobp.

Poduška z pokožky se prowalující a nesaucí wý-
trusy tmawé, nepatrn kraužkowané, w malé lilízky na-^

hlauené,
P. dnhoivá S. macrosperma Per.';, disp. f. 3, /.

15. Kromhli. t. 6. /'. ''»2. Bradawicowilá, zwící hrachu,
ncrowná, erná; wýtrusy erné, wálcowité, o 3 krauž-
cích, dle nichž snadno se rozdlují , jakoby ze ti
clánkw byla složená, — ÍNa mrtwýcli kmenech du-
bowých,

Sazowýthuska. JVIelaxcgniim. Russspobling.

Poduška plochá, pod mrtwau pokožkau nese wý-

trusy jednoduché, zakulallé a slepené.

S. dwojbarwd. M. bicolor Ntrs f. 27. Corda Ahb. 1.

i. !• f. 33. Na podušce bílé jsau wýtrusy prachowiié,
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Krjrowitó, erné. — Na wlwíókáoh dubow^cli spadlých,

w lét a jeseni.

S, lákosowd. M. sphaerosporum P«rs. obs. 1. /.

1. f. 0. Podušky ern(f, pocllaulilé, s wýirusy kulowaiý-
n)i. — Prowaliijo se z podlauhl)cli šlrbin ze zpod
pokožky stobel rákospwých airtwycl).

IJABLIMTKA. BULLARI.l, BALLEXgPOnLlNG,

IIromádl:y wýirusn u prosted skrených, jako ze

dwau kojaw srosllýcli, ze zpod pokožky se wywalnjícich.

fí. ol/fcná- B uml)cllil'eraruin Pa's. obs. I, t. 2. /.

^. t. 2. f. í). Conlu Abb. i. t. 2./- '4»- Bublina weliká,

irná, pod pokožkau pak se trhající, — JNa jodyliíích

rostlin okolíitých,

Podadí 3.

ÍA'r/OJVÝTntSNÉ. SPO í\O D KSM \ li í.

PÍIEIIRAUITKA, PlinAÍOIinirM, FAClIfCRBKAND.

Wýlrusy wálcowiie ,
'j — (J braniccnii kraužkoi

wané, linawau laikau naplnno, iv nožiku dlauhau,
prozrailau , ncpetržonau \vyl)íliající a dlající hro-
ntádky ze zpod pokožky se prowalující.

P, zilnsilá. P. incrassatuni Link. Puccinia mucrora»
ta Prrs. Wýlrusy podluhowat, 3— okružné, ncprozrai*
té, na konci déle nebo kraišeji hroiilé a podepené
nožikaii pozraCilau, dole ztlustlau, nahrotnadné \v

klípky malé, rozlrausené, erné. W jeseni.

Nkolik odnidknw ; «) riuoírrf, P. inrr. Rosaram 11'n//r. P.

iiiiicroii:itiiiii Schlechlenil. Poiiilk. ob. 85. tvíjk. 1955. DolcjSek no^.ie«

ky what-nawitr. natliiiiit^. N:i líci li.stiiw rozilHnJicli ríiží ; fl) mnlino-

wn. V. inrr. Itiiliornui Iiillr P. hiill)o:(uiii SLUlecUtcml. Hitcli. Term,
a. f. 3S0I, no2i(ka zpoiitfoáftU dulú tlustnaurí. N-i liatecli Miuliaui

w5ch, ostružinowýck.

ÍÍbTKXITKA. TorULA. KuTTBNNPORLlNO.

Wýlrusy ctízkowit seadénd na wlúkna pímá,
skrcenoklaubnatH, snadné rozsýpající se w lánky. Nu-<

žice spolená žádná.

/{. iykadluwifá. T. antcnnata Pers. Puidtk. ob, 32«
'ýk. 1<J.'>3. Monilia anlenoata Pfis. Wýlrusy clipsowlté,

a ubuiíin Loui tupé. erné dlají etízky hust atué-!
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stnand na hromádky rozlitd , skoro aksamitotvllé. —
Oheoná na powrchu hoením a olaupaném paezuw
obiwlášl bukow^ch a dlá powleky husle, erné.

Podadí 4.

MTRORODILÉ. ENTOPHYTÍ.

Pioslliny toho podadí jsau zplodiny chorajítích

rosthn, a protož toUko w žiwých roslhnách se naeliá>

zejí, ježto jimi wíce mén trpí.

Obnaženka. Gymnosporangicm. Naoktsporling.

Poduška huspeninná, prowahlá, na nížto wýirusy
prachowilé, jednokružné s nožicí kraužkowanau.

O. jalowcowd. G. juniperinum Pcrs. disp. t. 2. f. 1.

AWf /. 23, Poátk. ob. 32. loýk. 1963. Blána díwe žlu-

tá, huspeninná, pak wysychající, zrohowatjící a swra-

skatjicí, pod pokožkau se dlající a pak sf prowalujiT

cí. — W jae na wtwikách jalowcowych^ zhynulých.

OCASITKC. PODISOMA. ScnWElFSPORLIXG.

Poduška huspeninná, klkatá, píkejowitá, vvypaušlí

wjtrusy jednokruhé, nožicemi podepené.
O. jaloivcowq. P. .luniperi Nees /. 15. Kromhh. t.

6./. 44. Co/v/^ Ábh. 1. l. 2. /. 122. Poátk. ob. 'Ó2. ivt/k.

1962. Hromádky stkwle žluté, honiolowilé, dužnaté, a-
sto smstnané, pak hiidnaucí, rohowatjící, 3'" dlauhé
a delší. — Na suchých wétwikách jalowce obecného a

klášterské chwojky.

Rez. Puccinia. Zwillingsbrand.

liromádky barvvené pod pokožkau we sklípcích

pukajících se zrozující a sestáwající z wýtrusúw krauž-
kuvvaných, obyejn nožionatých.

Ji. trdivowd. P. j^raminis Pers. disp. t. 3. /. 3. Dc-
cand. Oroanoi>r. 2. t. 60./ 2. Krombh. 1. 6. f. 4ó. VVy-

trusy dlají hromádky árkowité, delší nebo kraiší (3

—

2 ) díwe rezawé pak Imawohndé, na dél pukající, ko-
nenS powlékající stéblo a listy traw, jmenowit obili,

klerau churawjí a zrna scwrkují,
Jin'lá Síí doiímívvali, že .ta choroba porliodi od dristalii w

plotech sá/.enélio nebo radji od prášilky na listech distalowých
rostaucí a na obilí rozptýlené a je nakazující. Ob tyly rostliny ri-

íopasué docela jsau rozdílné, a nemáme práwo za to bráti, že prúsilka

dristalowá se prouiPRuje w rez tráwowau. Protože ploty zabraují
Úwílríj možná prí&inu rzi w tom hledati. .» i j

,
,•<.<.•
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Prásilka. Abcidium. Kelchbraxd.

Wýlrusy prachowiié, nahé, obsažené w patrnjch
okrowkách ohlydí, blánalých, pak ústím zubatým pu-

kajících.

*) Okrowy na slélcc slrupowité.

P, rohatá. Ae. coroulum Lin. Pcrs, obs. 2. t. \, J.
2— 3. Biscfu Term, 2. /. 28 í 2. Ae. corniferum 7^/. dan. t,

838. Zlutatvá ; okrowívv rnzkowiié, IVV" dlauhé, kiwé,
z hndozelená šeré. — [Na líci listw jeabinowých,
kdežto na rubu skurna safránoná.

P. kleanvitd. Ae. canccllatuni Lin. Poálk. uh. 32»

t/'ýA. 1918. Lycoperdon cancellatum Jacq. aast. l, 17.

FL dan. t. 701. líradawicowiá , hndá; okrowky pak
pukají kolem do kola po dél na drípy niowiié, naho-
e pahrheckem spojené; wyirusy hndé. — — Na ru*

bu listúw hruškowých churawjících.
P. diišfalowij. Ae. Bcrbcridis Lin. Bisch. Term. ?*

/. SSóTi. Okrowky hrnekowiié, IV?" široké, na ústí

uraubkowané, žluté, pak linédé, dlají drny okrauhlé,

maliko nadduté* — Na listech disfalouých.
Totí; ta rostlina, \ii pirttají rez tráwowau, o níž hoeji

inluwcoo.

**) Okrowy bez stélky, roztraušené.
P. prj/\ron'd. Ae. Euphorbiae /.í«. Arrs /". 3. Pod/Á:

oh. 32. mifi. lU.jO. f)krowky spo|ecn<5, bledé, díwe po-
lokulowaté, pak otewewse se bábowkoaiié, s úsiím tu*

pozuhýin, podwinutým ; wýtrusy pomaranowé. — Na
listech pryšec chwojky (Buphorbia cyparissias) obyej-
n celé rosfiiny, ježto lim zakrní, takže docela rozdílná
od neporušené kwtaucí.

P, Lorotrinri. Ae. Pini Lin. PoLÓlk. ob. 32. iiujk.

lílíí». Lycoperdon Pini mild in bot. Mag. 2. ^ 4. /. 12.

Okroivky spolené, nalié, podluhowaté, smáknuté, ble-

dé, na konci pukající a pnk homoli uatau pcdslawují-
rí. neprawidelným ústím olewcné; wýtrusy pomarano*
wé. —• Na listech a roxhách borowice obecné.

Snb. Lacuo. Staiiibrand.

Wyiru.sy stejné, obyejné kulowatd, nahé, rozlrau*

šeoé, setitclné. Okrowka žádná.
*) Wýtrusy nožkaté.

.S". nkankowi. U. cichoracearum Dccand, Bisch*

Term, ?. /". 3897. Wýtrusy okrauhlé, na krátkých noži-
kách dlají kupky žlutawé, zaokrauhlé, pod pokožkau
po stran pukající na rostlinách óakaakuwitých a áuwíku.
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S. fasolowá. A. Pliaseoli Strauss Welir. ann. 2. /.
27. 'Necs f. 10. Bisch. Term. 2./. 3SÍ)I. Wy trusy obwej-
ilé, na nožici málo kratší dlají kupky hnd', na líci

lislw fasolowých
, bohowych, liracliow}ch , obklíené

zwadlau a zcxlullau pokožkau.
S. luslino7vá. U. apendiculafa Pas. \]. Fabae

Pcrs. Grev. crypt. t. 95. Bisch. Term. f. 2. 3906. Wyirusy
obwejitokulowaté, dlauze nožkalé, lisawé, nablanené
w kupky ploché, ernawé hndé, obklíené |)ok<)xkau
hledau. — [Na listech rozdílných luskalých, hlawn na
bobowých, wikwowých a j.

**) Wýtrusy sedané.
.9. brloslná. U. candida Pcrs. Wytrusv bílé, pak

hranaté dlají kupky bíle pod pokožkau puchyowitaii,
pak 50 trhající. — Na listech rozdílných bylin, welmi
obecná na kokošce.

S. drkoivild. U. linearis Pers. Slraiiss in Jf^ttevt

ftnn. 2-,/. 41. Kupky úzké, žluté' na sle'ble a listech

rozdílných traw.

S. rtlžowá. U. Rosae Pcrs. Kupky wýtrusu pracho-
witého žlutoerwené, tekowité, po ele'rn listu rže
stolislé roztraušené.

S. phnind. U. Cai es Drami. Bisch. 7V/7«. 2. /,
3S87. U. sitophila Ditm. in Sliirm 3./. 34. Schtnidt cki

FL ti ó. Oplewa. Wýtrusy kulowaté, ernohndé, bez-*

leské, mazawé, smradlavve. Zrno pšeniné a špaldowé
w ní se promenuje.

Ta cliorobná ploilina již napadá wajenfky, pokad klasy

ješt jsaii zawíeny w )ioswácIi listowuli a jsaii již weliké jako zrna
zdrawú, dosplá, ledaže nemají té délky; též lisí se barwaii er-
nawE zelenau. Tj inky jsau zakrnlé a pel nedlá Se we prasni-

cích ; blizny malé brzo wysclinaii; když zdrawé zrno n/.rálo, jest

ciiorobné wlsí a tlustší, naplnno ale praciieiii cern>ni. Ta sn
jest škodliwjsí nežli následující.

S. obilná. U. segetum Pers. Nees f. 7. Schmidt i'k.

TU I* ."i. Dilm. in Sliirm. 3. /. 33. Kromhh. t. 6. y. 47.

Uslilago segetum LinÁ: Porílk. ob. 32 tvýk. 1967. Wý.*

trusy prachovvite, erné, p(»nazelenalé, špiniué, rozléta-

jící se, píedrobné, kulowaté', beznožiné, poloproswí-

tawé. — iNachází se na irawúch planých a na obilí kro-

m žita. Porušuje netoliko zrno anobrž i kaz-í plewy

a pluchv, jimiž jest zasteno. Obyejné napadá celé

klasy nebo laty, poídku jenom díl jich. Jelikož asto
p*o celých oseních s^ rozšiuje, sláwá se zhaubnau a

rolníkovi škodnau ujímajíc mu úrody. Ponwadž ale

již pcd žnomi se rozprašuje, nemže aspoii zanei-
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sliti mauku a tudy i zdrawí nebezpenou bvii ímž
od snli pšeniné se rozcznáwá.

.V. linliniiid. U. Maydis Dtcaml. Bixch. T(rm» -• f*
3902. Ta rosllina napadá stéblo kukuice obecné w
úžlabíOkácb listowydí, též kwéty samí anobrž i waje-
niky, ímž nabywají welikosii oecbu wlaského a na

sil)le tebas pésti lowéí. Oioky ly díwe jsau dui-

naté, pak ale napirniji se pracbeni snti obilné podobnjíni*

jehož puclivky jsau prozrailéjší ; uzráním pak ti liá se

pokožka nái-amn roztažená a wýtrus se rozptýlí, zsta-
wiwpo sobe zbytky blan a sklipkatiny.

SeLUDOWKA. PaOTOMYtíBS. niCDg.

.V, zrmktnud. P. tuberum Sóla ni Mart. Knrto/fcL

I.pid. Podkožní na bradawikácb zeinúkowvcli, provva-

lující se, sestávající z kuliek crnawé lindyrli, obklí-

n,<'cli w bradauice pokožkau niiznaucí, w brontúd1<y

níikopenyoli, pak se rozsýpajících a zstavujících po
sol)é dleky. — Na zemácích rozdílnýcli.

\V rozvííjpní tolio rÍ7.op6íii<ii dwoje doby se ro7,<*7ná\vají, W
jeseni na slupce 7.einákowé widEti skwrniky okraiililé, ilríwi; roz-
(ranScné, inodrawé nelio rozdíln hndé, pak splNwajírí u wXWÍ
ftkwrny, Dnžnin;i 7''m6kiiwá j«'.s(u není ziiinuná. Pu 4 nc-lio O ne-
dCUrIi, oli/.wládl když wláf teplo a wlliko, pokožka nu íí-írnjcli

vkwrnárli fídne, sklfjikalina pod n( menf harwii a pilne, j.ikoliy w
pokožku riinariti 8« \\\v\.\ ; konen napnrlinnu jednofliwé díly na
7píi«ol> ItradawiCek ploskunaddutýcii, tm.iw^cl), pokožka mezi nimi
swr.i5t< a p'iwrrli nal>vwú podoby neprawidclnélio inosoru. Mnitrek
málo proiiit-un, ledaže dužnina sus.^í a mén chutná. Když prwnf
ta dohn nkolik nedl trwala, nast.inpí drnliá^ kteráž wy^narena tfni,

že pokožka na hradawif-kárli kr trhá oliyTejn od hurá na kusy troj*

úhle, které zprímji, pak %v alaupnau a upadnau. Na powrchn pu-^

penrúw pokožky zhawen^rli oka7.uie »e jiráiek drohnffky, iii/ejcí,

ott^iVjnS oalinudlo'ern5. Ten zmíz zponenáhla, na^ež zhudu kraj

hrtiddwiky wyw^Sený , kol<Mn do kola neprawidelnC roztíepenV.
Urstwy dnžninowé oepnstedn pod poko/.knu ležící též vryschiy
H pnruaieui wzaly, a dlají i ne alupkau skoápku po welikém dílu
dir/.niny íe^lu /.drawé, od níž i s pokožkau dá se snadn sluiipnautt.

W té skoápce 7.e|enawS Seilé nho hndé pozorowali tu a ond«
loalé jamky nebo dírky, w nichž nadpops.ioi nalindl) práitek, který
když wvuií/el, powrcli na zemáku ok.izui«s se zhídl^, jukohy hyl zk*
UmI. To tlení C.ástet:aé pak do wait wnikú, tnkžo nejwtiií díl

zemáku utúže »* jí^ti, chu( má ale nedohráti. Nakažený zemák
w^:\Li-ns hu*e neujme, bu žene w na( slahau a w nemnoiié i dro*
bné hlízy.

Drolinoliledem inižeme se peswdr^iti, 1« promt^nn chorobná
wázne we sklípcích nepostedení pod pokožkau ležících. W br.T-

dawice powstulé jsau sklípky plihé, zwadlé, tu a onde rozfrliaoé, ii

wnit jakož í prinhody mey.i*kli|>eni najtlnné ACawau proinCnnau,
naboSdIan, « málo zrack ikrobowjrcJj obsahující. Nalezneme, ia wo
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skKpcírJi jakož i w prchodech uieziskUpoCních ae udlala zrnka
drobná, kteráž di-fwe žliitaw nahndle tmawjí a konen nadre-
Cený prášek erný dlají. OhyejnP inají prnier 0.08 nebo 0. lO

uiiliinetrii ; nejwce jsaii kiilowatá a sestáwají z nSkolilo kuliek ztuha
srostlých a nestejn welikých, dále leží mezi sklípky anebo w nirb,

nejsau ale w bradawioce stejn rozšíena, dlajíce na nkterých mf-

steili kupky ili hnízda. Od lé ciioroby, prížiwnýini rostlinami zplo-

zené, docela liší se napadší zeináky r. 184'i neprízniwau pow-
trnostl letní. Podlé zpytowání Huga z Mohlu zakládá se na pro-
mnní prwkn dusíkowélio we sklípcích stny odíwajícího, pi emž
škrob netrpí nižádné promny.

Pímétek.
j .-

Námel. Spermoedia. Mutterkorn*

Choroba semen tráwowých a tedy i obilných, jíž

ona nepirozen se zwtsují, nabywají twaru paáio-
witého, twrdnau a wysýchají ; niajíce ale podobu k zrnu
obilnému a obzwlášl brázdu na dél, prozrazují, že po-

chodí z wajeníka. Od snéli pšeniné a obilné liší se

tím, že podstata uzrawši nerozsýpá se w prach, ano-
brž že zstáwá spojena w látku pewnau bílau, w níž

pozorowati puchýky wfší nebo menší clipsowité, spo»

jené hmotau za wlhka mazawau, dílem rozadné, che«
minými prostedky nejewící powah škrobowych. Po-
wrch námele dozralého jest ernawý , do nachowa
nebo fialowa padající, bílým jíním pokrytý, pak miznau-
cím. — Nejobecnjší jest na žitu netrpícím zase sntí.

Námel powstáwá obzwiáštníin nezdaeníni zrna, a tudyž se

nemže se žádným naduwedenýih pokolcni spojiti. Wždycky poíná
se dlati od dola nahoru, takže se zdá, jakoby sám kel chorobau
jsa napadnut t( b obzwlášfnícli powah nabyl ; tím celý bílek za-

krní ; obaly rozpuklé a scrwklé na konec se wjtlatí, kdežto obyej-
n delší as na zpsob malé' epiky zstáwají patrné; bílek ale

dlá jínowatku powrch námele powlékajfrí. Píina té nemoci jest

bujení štaw chorobn wyhotowen\cli. To ale se stáwá netoliko w le-

tecií wliikýcii, deštiwých, a wsak také w suchých na pd wyprahlé,

štrkowaté, písité. Námel jsa jedowat, muže u wtsím množstwí s

obilím zemletý dáti potrawu nezdrawau a nebezpeCnau, jíž astji
požíwané pipisují chorobné pípadky nerwn ili Ciw, na'wanó n-
mclkitu (Kriebelkrankheit). Nicmén w rukau zbhlého lékae jest

wýborným a mocn))') lékem.

Jmenuje se též námel, namli, námleník, swatojaoské žito,

swatojanský chléb. Secale cornutum, Mutterkorn. Obraz jeho wiz
Decand. in Mcm. mus. 2, t. 14.

f. 8. Phobus Giflijew. 4. . 9.

Kromhh. f. 8. f. 51.



POKOI.ENÍ ROSTLIN

w lom spisu uwedená podlé sauslawy Lianéowy zpoádaná.

1 JKDNOMUŽSTWO.
JED\0ŽE\Sri1'0.

Kýlatcowitk: Nu/ar, Qunfea.

KuTWicowiTK : Prustk.i, ílipjmris.

ODDLBNowirú: M:iwiifi, Centrnnllius

NocKNKowiTb : oai>ska, Boerhncin.

Meri fKowiTK : Slanorožec, Snli-

cornia.

DusNowiTÉ : Maranta, Mnrnntn.
PodCeSiilka , Cnlnlhen . Doxna,
Cnmin. Klnnice, Thnlin. Mzu
ruika, Phrtjnitun.

ZÁzwoRowiTK : Ga'ana;a. Knmpfc
rin. Kiirktiina, ('urcitinn. Zí-
zwor, Zinifiher. Kost , Coslus.

Gal^an , Aliiinin Kfdiunitka,
Glohha. Aiaoiii, Antomuin. Kar-
(JaiJion, Eletnrtit.

DiroJísF.xsríro

Zrnulowitk : Žabíwlas , Callitri-

cke.

MRRi-iKowiTá : %>nin<la, Hlilum.

1'uRLANicowiTK : 1'oklanice, La
ttemii.

II. DWOJMIŽSTWO.
JEUSOŽESSTíO.

LiXRATé: KaSitPC, Dinlium.
PurAidowiTK : Poronck, Lopesin.

arownik, Cr:ni'n.

StAt.^TKuwiTÚ : hUupatka, StijU-

diimi.

KKiwoNíowiTá: Kiwonit, Cyr-
tandrn.

Oliwowitk : Oliwa. Olen Jaiiio-

wec, Philltrva Olao, CUionnn-

lhe$. Ptií/.ol>, léiijunhum. S«5-

Fík, S'irin-in. ZimD&, Ornui,
Jasan, Frnxinus.

jA<:M(.sowiTé. JaMiiín, Jtitminum,
Nofnic, Stjclhnnllti'*.

Krtin(rowiti{ : Konflnid, Grntio-
l(t. Kuzrazil, Veronica.

OŽASKOWiTK : K:irliinec, Li/eopus.

Kosinarina, Rosnuirinns. Šalwej,

Snlvin. Zawrniitka, Mounrdn.
Bobi INATROWITK : TuCnice, i»-

guicHln. niiljlioatka, Utricularin.

D WOJŽESST HO.
TrÁwt. Tomka, Anthoxnnthum.

TROJŽFSSTirO,
PepRowixá : Pep, Piper. Pepi-

iiec, Peperomiii.

lil. TKOJMUŽSTWO.
JEnS()'?jENST\VO.

Smradlawcuwitb : Sinradlawec,

Olax.

Bejukowitk : B<^jnka, Hippncrnfca.

WiliiokwCt, Snldcia. Terel, JoA-

n iit

.

ŽLUTiiDHBWowirá : Tíirn, Cneo-
rnin.

PuNAUíowiTá : íieburha, Tnpnra,

ítECÍKowiTK: Krasowtew, Como~
clndin.

LuviArá: Siinira, Vounpn.

KÝi AiC'»wiTK. Kýlatec, Vocíiyiia.

Wjutek, Snlvertin.

Oduhoowitk. Temna, Vnlertnnel-

ta l)tlol«'n, Vnlerinnn.

K.o«atCi»witk: Bailil. Si/rínrAí-

HHi Tij;ir»«, Tii/riden. C^thka,
Femiria Šafrán. Croius. T»"-

Duika , TrtchoHi-mn Diintlka,
> Sp»rnxi$. M<'íík, Gladiolut. Dii-

liiiwictf, Ijfin. SrpeR, Anlholisa.

Osinatcc, AritUut. Nitroluli, (i-

pum. Protittojka, Mornen. Ko-
sattT, trií.

OLACHANuwirá. Olaclian, Burman-
NÍn.

K'<(2ATi(owiTá: Khížatka, Cumme-
It/na

MHfuwRowirá : Merowka, Xyti$.

ŠacuuRuwitk. Sn'li<>p«*, Erivjího-
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rum. Palach, Eleocharh. Skí-
pina, Scirpns. Maricp, Cladium.
Sušina, Schoenus. Šáclior, Cy-
pertis,

TrÁwt. Smilkd, Nfirdus. Ohtnlilec,

Lijijeum. Bodlopiew, Cenchrus.

DWOJZENSTWO.
TrÁwt wsecky krom w jedno-

iiiužstwu, trojiiiužstwu, jcdnožVn
stwu a šesti Muížstwii iiwedenýdi

TROJZENSTWO.
NetKeskowitjí : NadsobiCka, Til-

Inea,

Rdksnowitk ; Mrawenišfník, Tri-
plaris.

JeštErokpowité: TauIeB, Uout-
iuynin.

Lanowcowitií: Wluolilawkaj Erio-
caulon.

rYRŽF.NSTMO.
Rdestowité: Tálilice, Ruppia.

IV. TYRVirŽSTVVO.
JEDNOŽENSTWO.

DKisTALowiTK : Sladomeška, Epi-
medium,

Blahowoowitk : Kiispara , 6ni~
pcn. Swiloklec, Enitleiirnm.

Žlutodrhwowité : Kíídlatec, Pte-

lea. Kainokor, Toddalin.

Brsíknowitií : Sndlicnfk, Curlisia.

DRínowitk: Dín. Cornus.

Marrnowitií : Ušatice, Hediiolis.

Cliaia , Oldetilandin. Stawitok,

Antirlion. Wílilulieí, Myonimn.
Pewnol, Siderodendrnm. Ixora,

Ixora. Wasa, Pnvcllft Hlawoš,
Cephftlnnlhus Brofowec, Spcr-
mncoce. !\Ta?inba, Aapcrula. Ma-
ena , Ruhia. Swfzel , Galium.
Wíkowka, Opcrcnlnrin.

Odolenowitk ; Nard, Nardosinrhijs.

Chrastawcowité : Šttka, Dipsa-

CHS. Chrastawec, Scnltiosn.^rt-*
kus, Succisa HlawáC, Astero-
phnlus.

Klímanowitk: Prndil, SaJvndorn.

Tojesowítk: Hiionst. Lnuiosiomn.

KRTisÍRowiTií : Kozara, Cnprarin.

Konuile , Budleja. Cbwostenka,
Scopnrin.

KuLKNKowiTÉ : Knlpnka Glohularia.

JiTRocKLowiTK ; Jitrooéi, Plnntngo.

LíiOLowiTÉ : Samošek , Rivina.

STRÍBREscowirá: Stríbenec, Pró-
tea. Železnice, fírahejum. Sinra*
daiiš, Rhopala. Podliol, KnhjU'
tia. Kalok, Emlothrinm. Po-
nor, Orcucnllis. Trojliriiel, Lo-
mnlia. Pantkowec, Bauhsia. Li-
skowice, Guevinin.

Kliželowité: KiižVI, Penncn,
\V ÍRoptoDowiTÉ : Wíroplod, GijrO'

carpus.

Santalowité ; Santal, Santnlum.
Hlošinowitk: Hlušina, Elacagnuf.
LvKowcowiTií : Oinedka, Cansjera.
KopKiwowité : Drnawec, Paricla-

ria.

Aronowitk : Pota, Pathos. Zinijo-
wec, Drncontitim. áblík, Calla.

Pupai-rowitk; Prudil, Montinin.
Zakucelka, Isnardia. Nadlionika,
Ijiidiviijin

KoTwicownÉ : Kotwice, Trttpa.

Šruchowitk; Zdrojowka, Montia.

DMAVŽENSTMO.
RžowiTÉ : Toten , Snnguisorla.

Perlaušek, Margyricarpus. Kon-
tryliel, Alchimilln.

WíLÍvoviTÉ: Wílín, Hamamelis.

TYRŽENSTWO.
ŽlutodrewowitÉ; Stawiplaw, Bru-

en.
Brslekowitk : Keratec, Míjginda,

Cesiiiina, Ile.r.

Rdestowité: Rdest, Potamogelon.

Neiistk Prodarowitk : Zdrojobýl,

Phijtocrcne.

V. PETIMUŽSTWO.
JEDNOŽENSTWO.

WioLRowiTií : Wiolka, Yioln. Cliy-

boroii, Jonidium.

Sautkasnatrowitií : Sautasnatka,
Snui'njiesin.

Slizopi."Dowité : Slizoplod, Pilto-

sporum. SwiteCka, Billnrdiera.

PoKfiAJENCowiTK : Pokrajenec,
Frmikenin. Tunuška, Bcnt.<onin.

MštowiTK.; Licliokwtec, Lnsio-
pcfnlum.

RosNATRowiTK : Mucliolapka, lUo-
nnert.

Mahagonowitk; esnowník, Ce-

drella.

RiíwowiTÉ: Réwa, Viíis. Laubinee,

Ampelopsis. Žumen, Cissus.
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NETVKÁLKowiTá; Netvkalka, /ni-

pnlieni). lialsauiinu, Bttlsniniun.

liiAUowoííowiTií ; Pti liolist , Ti-

curen. JinoCaska, Monniern. Am-
pák, Evodin. BožskowoQ, Di-

o-smit.

HotKoowiTÉ : Hoko?S , Quassia.

Siiiiarulta, Sintnrubn Stinaba.

Simnha. WSncowec, Niofrt.

Ochnowitk; Klnor, Geniphin, Ký-
woS, Wnlkerii.

BnsLKNowiTá: Koslalka, Turpinia.

Brslen, Evonijmus. Zimolve, Cc-

Insltus. M»yt«*n, Mtiij>eitus. Tii-

kostroMi, E ni'oden.lrun

ÍÍbSktlákuwitú.- Ciciii)t*k, Zijzi^

phus. Ci^aik.PnlIuntf. Okoralka,
fíercheniitt. HfivOák, Rhamnus.
Kriwoptik, Colletiii. Zpododr,
(Jeniiolhus, W)ir:tlec, Venlilniju

Hraniile, Oounnia Dužistupka,

Hoveniit.

BRUNKowirá : Brunka, Brunia.

Stáwka, Slanvin.

PlnauSowitk; lnaii? , Chnillelia.

JÍkíkowitk: Mangiwa, Mnnijifern.

LusKATK : D(*7.Mwec, Gldiíschia.

Rotiowofk, Cernfonia.

RúžowiTÍ: Poroft, Licnnin.

Odulowitb : Koztilaíl, Mvriania.

SnucHoMriré Saiilislka, Trinnthc-

mn. Sru'howec, Porlulacnria,

Melok, UllucuM. Batolka, Vlny-
loHtn.

MBRUZALKowir: Meruzalka, Rihcf.

ZÁBMJOowiTK : Z&biiida, Escnloniit.

Prodakowi lú: BeCtan , lliutcrti.

ZiMULKZowiT; Kozilist, Cfiprifo-

linin. Ziinoléz, i.onicern. Pamel-
DÍk, S>jinphoriinrpu». Zanice,
Dieruilla. Trojpecka, Triotteum.
/iiiiozl, íiinniten.

MA'<KNowiTti ; Keiiuliliák, Nituclen.

DiniiteS, Cuutnreit. Cliynfk, 6Vn-

chonn. Dípirlia, Htwnn. Dwoj-
i(|i, Remijn. Liikiiia, Lnrulin.

Obsif, Uifinenodijrliun Wncnit-

ka, Exotlemnin. Wnililiip, fín-

iini.1. NáwiiSka, Mnnclliit. Mk-
kolilaw, Harvocephnlnn. Krutiile,

Hitrchelin. Dlatiiiocéwka , Mnt-
fiieniln. Cewenka , oKoqucria.
J.iniba, Geniprt. Kucin&r, Garde-
nia. Kratol, Randia. Kupízoi,

Cupia. TenkoS, Ciiteshaen. Kla-
noclilup , Chiinnrchis. Široust,

Forllatidia. Odlialenec, /{ikkia.

Tulalod, }1'en(ll(tndia, Hadowka,
Ophiorliizn. Ziil)eíí , Deitlclla.

Psuják, llninelin. Obufí, Aliber-
lin. Tsnol , Cordiera. Kojuk,
Morimtn. O.Ion, Vmíjiucrin. Na-
dák, Gucltnrda Tiinoa, Tinioni-

us. Líinawfc, Pstilhtirn. Nona-
IpI, Sonittclia. Pá<lila, Pncdcria.

K.aDta, Cnnlhium. Peko, Ckio-
cocca. K:'iwnik, Coffcii, Zwr.iceU
ka, Roniihea. Karynta, Psycho-
tria. KiwaiiSck, Pniiconrca. Hla-
woka, pUaelis Kwotník, Uí-
clifwdsouin

Eíi.AWKí.owiTií ; Hlawel , Boopis.

Pknorožku Vnlijcern.

Mokalowitk; Kozkyuule, Gaodcuin.
Moral, Scnevola.

Chylanowitú: Bodlo'-liltip, Ccntro-
poijon. Chyl.in , f,nlie!ift. Tupá,
Tupn. Spojizad, Sipfiocnmpylus.

Slejaošinat, Isostoiiia.

ZwoNCowiTK : PawiiiKC, Jaiiutie.

Zerwa, Phyleiimn. Zwonc, Cnm-
pannln. Zrrallowka, Specuhirin.

Tenudia, Trachelium.

WkKSowiTÚ; MedwdicA, Alrcto-
stnplujlos, Baliulka, Loiseleurn,
Odiir, Aznien.

Pu.HTRMiNcowiTK : Lysokc, Lii~.

niulhe. Belowlas , Lcncopoifon,
Puitriiiiaec, Epncrig..

HoRcowiTK : VVilka, SnLbnIiH.Tsa-
lice, Chironin. Kalanka, Spie~

ifelin.

Waciitowitk : Wacitta, Mentjanlhet.

Plawín, VUlnrsia.

JiHMCowiTK: Jirnice. Polemonium.
Pl.iiii<»nka, Plilox. Jtlutobjl, Can-
lun. Wilec, Cobnen.

SwtAflcowiTÉ: SlíbrobJI > Ary{~
rtin, llrtibonožec , iluntbertia,

Swiaiec, Convolvitlus. Oplctn(k|
CrtlyMlei/in. Powijoice, Ipomnea,

PiPLOwiTK i Subeslpn, Sclicitena.

St&iec , Gern$cnnlhnit. Olidiii)

Vordin, Lukozew, Verdnnn. Kra-
bil, Ehrtin. Switaiin, Tuurnc-
fortiii. Oto{'nfk , Hcliulvupium,
Slroiek, Echiuospenniiin. Ušan-
ka, dynoi/loisum. Pupenka. Om-
phniodi''. Brutn&k, Hofago. i-
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lát, Anchusn. Kostiwal, Sijm-

phylnni. Riiiiinice , Onosmn
Woskowka , (^,erinthc. Hadinec,
Echinm. Plicnfk, Pulmonarin.
Kamýka , Litliospermum. Po-
mnnka, Myosolis.

Stružkowcowité: Stružkowec, llij

drophyllnm.

LlLKowiTK : Nolana, Nolnna. Kla-
diwník, Cestrum. Paswice, A>i/-

copersicnm. h\ik, Solnimm. Pe-
pika, Cnpsicuiii. MocliynS, Plxj-

salis Pknoiiiázdec, Nicnndrn.
Rulík, Atropn. Pokfn, Manilrn-
gorn. Kustownice, Lycinin. Ta-
liák, Nicolinnn. Darinan, tíniuta.

Harliaík, Bnujmnnsia. Blín, //</-

o.«C'/rtniws

Krticnírowité : DiwizDa, Verhas-
cum.

ZapotowitÉ : Železnec, Slderoxy-
lon. Daruiota, Hiinielin. Dwoj-
Cet, Arijanin. Pakor, Chryso-
phyllum. Sisol, Lucunia.

Klímanowitk ; Lachár , Myrsine.
Klímán, Ardisia Zmálel, Emhe-
lin. Náknie , Mnesa. Opojan,
Jncqninia. Prostol, Theophrnsla.
Roliattíl, Aeyicerns.

TojEŠTowiTK: Nalioška, Echites,

ToJHsf. Aiiocinnm. Hohkownice,
Nerium. astou, WrinhUn. Wol-
nos, Alslonia. PoManik, Plumc-
rin. Oinaze , Tnhenwmunlnnn.
Waliana, Vfíhen. Smnrffník, Ur-
ceola. BrCal, Vinen. Obosf, Al-
lainmuln. Karanda, Cnriasa. Kul-
Ciba, Slrych7ios Odkali, tgna-^

iia. ICnise, Pncurin. Plosko,
Anxhelnnia. Slados , Hancornin.
Clírastaiin, Cerbera, Zinijowice,

Ophioxylon.

HoKcowiTÉ: Hoec, Genlinna. Zá-
tulan, Ooilnniha Horepník, Pneu-
mimnnihe. Pilit, CiminnWs. Pro-
strelpnec , Ericoila. Nostrek.
EHritluilia. ZenižIuC, Erythnen.
Žaranka, Chlorn Ploskoplodka,
Frnxera, iibanka, Sivertin. Pii-

diatka, Vohirin. Horepník, Exa-
cum, Plchokwt, Lisianllina.

PoDLÉsKowiTK : Podléska, Primu-
la Poiliyliek, ^/c/rosaf. ebrat-
ka, Hottonia Kruhatkn, Coriusa.
Dípatka, Sohlituelln Božsko-

kwet, Doilecalheon. Bramboífk,
Cyclamen. Drdmika, Anaynllis.

Bazanowec, Lytimachin. ^ile-

niíc, Samolus.
Mlékoseoowi TK : Mlékoseda, Plum-

hntjo.

NocENKowiTií: Nocenka, \íirnlilis,

LiiDLOWiTK ; Dwojílák, Kosen.

LasrawcowitÉ: Nfwadlec, Celosin.

Plewiui , Achyrnnthes. Wko-
straz, Gomphrena. Oplstc, /-

res ine.

Santai.owitk : Kwinchainal, Qttin-

chnmnlium. Lnnka , Thesium.

Hlubatka, Myoshilos. Máslonec,

Comnnlea.

dwojženstUo.
NBHTowcowJTé: Pritržník, Herni-

rtrirt. Nei\tow<*c, lllccehrum. Cbru-

stawt^ka, Pnronychia.

Lomikamknowitk; Dlužicha, Heu-

chcra.

OrolisatÉ; welkeré.

ProdarowitÉ; V^Seiioj, Pnnax.

ToLiTowiTÉ; Swicník, Ceropeyin.

Smrdiitka , Stnpelia Perlu' ba,

Uoiin. Baiira, Mnrsdenin. Be-

senice, Peryulnrin. NewnCc-
nec, Gijmnemn. Kl^jicba, Ascle-

pins. OstnoploJ, Gomphocnrpus,

Plrboplod , Cnioiropis. Tolita,

Cynnnchnm. DužnowCnec, Snr-

costemma. Skamona, Secamone,

Swidina, Periplocn.

ToJEŠowiTií: Wraskaiin, Alyria.

Swlacowitk: Wywinutec, Evol-

vulus. Žiwinatka, Cressn.

KoROTicowiTÉ : Kokotire, Cuscula,

Lepicowité: Lepíce, Hydrulen.

Meri.íkowitÉ : Slanice, Sdlsola.

Juhowník, Anahnsis. Bytel, Ko
chia. ^\e^\ik, Cln-nopoilinm. Cwi-

kla, Bein Lebeda, Airiplex. Ne-

pita, Ualimus.

Lasrawcowitk : Laskawec, Amn-
rnnlUus.

JiLMowiTÉ: Jilma, Ulnms. Besto-

wec, Citlis,

TROJZEXSTWO.
Ptaivcowitií : Plewel, Hollosleum.

ŽiUTuDREwowiTií : Pajasan , A>-

Inuthus. Žiutodrew, Zantlioxyluir.

Wrdiolist, Spalhelin.

Brslenowité: Kloko, StaphyUen.
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fiirfKOwiTÉ: Diwoplotl, Semecnr-
/'/>•. Li^pfo Ilulitfnnm. Cailofk,
Sntjmnrifi .^kimipa, Utius.

Tamariskowitk : Httencník, Ta-
mnrix.

DvS >witk: Podknnák, Mnlcsherbia.
P.vstalovmtk: asl;ila, Titrnern.

NBHTowruwiTK : Iloimitire, Tele
phiími IMewu lia, Pohjcarpaea
Ký látka, Pol i/i a rf,on.

Kalinowitk: TníaLij, Vilumum.
Kalina, Oi>»lus. Bez, Saiiiljitcus

Mkrlírowitú: OI>maska, fínselln.

rYR'?jFNSJ\rO
Tomjowitb: Tolij, Pnmnslia.

PTIŽENSTWO.
KiSNATKowirá: Rosnatku, Dro

scrn.

I KNowirá: Leo, íjiunm.

>^LUToDRRwowiTK : Kožarka, Cori-
arin,

NKTÍtKSRowiTK: TliMtice, Crnsaulrt.

Kapiulia, Hochen.

I'r«>d*ro\mtk : Prodara, Arnlin,

Mi.KKo>tKDi>wrrK : Zawtáh, Statice

TrawD>«a, Anucrin.

VI. Skstimužstwo.
JEDSOŽENSTWO.

DftisTAf.owiré. Distal, Bi'rherit,

Lwistopa, íjpontice.

Drslknowitk: Zimoplotl, rinoK.
Bai.sámm^kowitk : Kanírník, Cnnn-

riutn. lwcrobrili, Hciluiijia.

Kyphkjowitú : Kurinfc, Pei>lis.

Jkmklowitk; o liiiiftt Lornnllins.

M AfiKNowiTl : Okruíe, i/eitin.

Zwdxciwitk: Kanaina, ('nnnrinn,

Í';iikni>witk; Troji, Mahn.
/AiiTovMTK: Zapota, Áthra*. Opí-

lilfil, Miiniisoft*.

1'akuwitk: Taká, Tnccn.

Bananomité: Bman, Mu$n, Ra-
wenala, Rnvcnaln. Oiliaj, Heli-
coniii,

Anvnasowitk : Ananas, Anannufn,
Karatas, Hromelin. Agtiwc, Aijn-

ve. Fliitowka, Pourrclin. Kykat-
ka, TiUnnihin.

Z iWNicowiTK ; Snliowka, Onlnn-
tfiuf. Liižan, Slern'n'r,fin. Ble-

diil, íéCucnjum. Krwokwt, llnc-

vinnlhus. Klín, Vrinum. Zowni-
ce, Amanjllis. Lír, Pnnrrnlium.

Narcis, Nftrcisgus. BauhelJca, AI-
Strueiuerin

Krwknkowitk : Krvsenka, lloema-
tloruiii. Diakokwt. Lachnnnthes.
U Inatire, Arijotassin.

Twrzkíowitk: Twrzffí, Hypoxif.
Zol)atec, ('itrculiifu.

KoKoNÍKowirá : Konwaiinka, Con-
vaUarin. Sí^Jaiilek, Ophiopnifon.

Pstrock, Mnnjttulhcmum Vfv-
stiipnika, SniUncinn. Kokoik,
l'oli/f)(tíiiilum ílípek, Slici>topiis.

Clii&f, Asiinrnifiis. Takara, /íi-

nnella Tenura, Snnscviera. Dra-
Mnec, Défuacnii. Popnautka, Lu-
zurimja. Ko|.ilin, Ijajinijciiu. O-
suriia, llerrcrht. Lisfnater, nusciis.

ONowiTK: Jarowít, Hnlljocudium.

Krasoda, Gloriosn.

LiLijowiTÚ : Kostiionika, Nnriheci'-

um. '1'iilipán, Titlipn. Koinonka,
Frilitiarin. Lilije, Lilium. Dwau-
smCrka, AHiHiin esnt-k, AUiiim.

SnSilek, Omillio-inium. Kiiwatec,

Gni/en. Skila, Srilln. Kanilík. E-

ritlhrotiiitm. Kalokwt, Aiiapati-

thns farewfk. Endijmion. Bazu-
tnta, Hiincinlhiis. BÍeli>ja, MnS'
cai. RznohnliáP, l,achenalia.

Trojšinatka. Vollhcimia. Choclio-

latire, Enromis. l*oni3itren«T, A.
letri-. Wfnr<»|iik, Tnlhnithia, Ko-
)'ífko, A/tithotIcluf Koliátka, An-
ttifricttm Lí-nowník, Phorminm.
Dniwka. Hcmciorallis. Boliy/.ka.

Futikia. Nocowka , Polfianlhes.

OMaliáC, Massonia. Alocs, Aloe.

Yiika, Yucca. Jílutokap, -Víim-

tUnrhea,

Palmy. WVwrafnlre, Taliem. Za-
iiiara, Chnmacrnpx. Sul)al, Sahnl

Wrclioslaw, Orrodo.ra. Wosko-
wc-n, Ceroxii^an. ProditiT, J»»-

Itaea Sar)b, Conjphn Rotan, ('a-

tamnt

.

.. »

SilwoKcnwiTá: Sílworcc, Acorui.

Wodoklas, Orontium.

TuKozBLRowná: Tokozclkn, Pon-

Icileria,

KRÍiATRowiTÚ: Podeoka, Tnulo-
caniia.

SfTiNuwirá: SUioi, JitHCUf Bika,

fjHf.uln.

TR\wt. Bamhof, BamhuMtí Bétt,
Hi'e$lia.
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DnOJŽE.VSTWO.
TrÁwy : Owsiicha, Ziztmin Taj-

niCka, Leersia. Rýže, Onjza,

TIWJŽEJVSTWQ.
Hdesnowitií: Šowík, linmcv.
Wob.VNKowiTÉ: Otela, nnntnsoniHm.
KoKokÍKowiTÉ : Knitidia, Mcdeoln.

Trojatek, Trillium. Cliojjatec,

FlnijcUnria.

Ocúnowité: KÝdiawice, Vcrntrum.
Siicliob^l, Xeroplifflhiin. Powr-
ženk'» Tofilíln. Pknosenec, Ca-
lochortHU. Orún, Cokhiciun.

BAiíCKowiTK : Baritka, TriijlocMn.
Hrauznice, Schouchzcrin.

JMXOHOŽElXSTWO,
ŽÁBsÍKowiTÉ : Žábník, Alisma.

VII. SEDMIMUŽSTWO.
JEDNOŽENSTWO.

Madalowité: Maal , Aesculiis.

Pawia, Pooia.

NocBSRowiTií : Ptulnice, Pisonin.

Licid'.owitk: Lukowoí, Peliveria.

JkŠtkrohepowitií : Ještrorep, Snu-

VIH. OSMIMDŽSTWO.
JEDNOŽE.VST IVQ.

JaworowitÉ: Jawor, Acer. Paja-
wec, JKeipmdo.

KuRORowiTií : Dwansliwák, Eupho-
rin Píiiioteri, Cupnnin. Metlo-
plixl, Melicaccn Železodrew, SinJ-
mannia. Switel, Koelrcntera. Da-
donka, Dodonacn, Magonka, Ma-
i/nnia

ÍÍEKisaicowirÉ: Ílei§nice, Tro-
pacolum.

KacíbowitiÍ : NaSiipiner, Porliern.

Blahowo^owit.í : Boronka, Eoro-
nin IviMÍnopacIi, Ci/ininosma. Ko-
reaj Corrcn.

BalsÁmníkowité: Klemou, Aiwjris.

Balsáiiiník, Ralsamodendron. i-
pa, Icicn. Leh koí, Elaplirium.

Bzula, Hufscrn.
LfOsKATK: Citliwka, Miiitosrt. Tru-
^ bol, Joncsin
Safra N o \v cow I Tlí: Safránowec, M-

níce ij Ion.

Uzlencowitk: TJzleiiec, ouibrehim.
PuPALRowiTá : Cílko, Fuchsia. Wr-

bowka, EpUohíum. SwfCkowec,
Gnura. Pupalka, Oenolhera. Mk-
Cil, Jussincn.

KyphejowitíÍ : Hena, Lawsonin.
Odo(.owit.'; : Kotewnice, Rhexia.

Obroika, Rhexia. Štetaul, Cliile-

mia^ St.'jnii(|ia, Ossaea. Milo-
kwSt, Chnrinnllies.

ZwoNcowiTK : Podhalka, Michnuxia.
Kyhavkowitk: Klikwa, 0,rijcorcus.

WResowitÉ: Wes, Callutia. Bao,
Ericn.

EbenowitÉ: Tomel, Dio.<ipijros.

D MOJZEXSTWO.
Zrsulowité: Zrnule, Hnloraifis.

OPADu^íowiTá: Laloi Wcinmnnnin.
NohonitcowitÉ: Kopraaaek, Ma-

ralhrum.

THOJŽEySTlVO.
KuRURowiTK : Srdcownice, Cardi'

ospermnm. Serjana. Serjann. Ku
rura, PanUinia. Mydelník, Srt-

pindiis. Poddiižúk, Blii/hia.

Zrno'.owitk: Trojiiška, Proserpi-
naca.

Rdesnowité : Poliaaka, Faijopyrum.
Rdpsno, PaUjtjQnum. Hrozaowec,
Coccnloha.

LÝKowcowiTÉ: Lýkowec, Daphie.

La^^etta, LajeUa. Žídt-Iník, Uif-

cn WralieCnice, Passerina.

TYRŽEYSTWO.
NETtE^KowrTK : Kolopoika, Cnl-

Innchoc. Nádiif, Bnjophyllum.

PriidarowitÉ: Pížmowka, Aloxn.
KoRotÍRowiTii : Wraaowec, Paris.

IX. DKWÍTIMUŽSTVVO.

JEuyožENsríro.
eCíkowitÉ: Ledwinowník, Ana-
cardinm

VVawíÍnowitií ; VVawín, Lmtrn.'!,

Skoricownfk, Cinnninomum. Kas-

ta, Sdssnfras. Dobrozewi CaloS"

mon.
TRO-JŽEVST^VO.

ŠowÍROwiTii • Reweií, Rhemn.

ŠESTIŽENSTWO.
Šmelowitk : Šiuel, Bufomns.

X. dp:sítimužst\vo.
JEDNOŽENSTWO.

MssSowiTá : Kynár, Kleinhovia.
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MAMjkRowirá: SauCnIka, Buneho-
sin.

Mahagonowitk: PryskoK, CMoro-
x<jlon. Striihel, Flindcrsin. Ka-
r:i|>a. Cnraim.

Kacibowitk : Nndseila, Trilulut.

GMiijak, Gnnjftíuni.

Rautowitk: Kanta, Riitn. Harina-
la, Pcijnnum.

Br ahovio5Í()witk: Ti"»*\v(Iawa, Dic-

innnitis. Teliezew, Baroxilui.

Balhamníkowiti^: Kadídlownik ,

Jiofuellia. Nepiik, Prolium. O-
kcží, Mnriijuia.

Luskaik; Wonodrew, Myrofper-
miim. Jerlín, Sojiliora. Palnfk,

Anntjijris. Ilololili/ník, VinjUn.

iidiulusk , íliipUítt. Kapatka,

Bniiliiti. Potiita, Fniadn. Siiilio-

lec, Dfmnnlhus. Žlazukwt, A-
dcnnnfhera. Natlitec, Prosopis.

Moripna, Moriiujtt. Liho»«*c, Oym-
noclmlui. Boodiik , Ouilandina.

i^la/okuli, CouHerirt. Sapan, Cnc-
$it\jiinin. Dralinoaiid, Poincinnn.

KreweS. HiKnmforylon SnCtor,

Pnrkinfonin. Okožc , Sehifiirn.

Tžefi, Hnrtjxijlwn. Taiiiarynd,

7'nmarhtdni>. Katsia, Calhnrlo-

carjiun. Senes, Senná. CliareC-

nk, Hcriieslicft. Mfskatec, Afzc-
lin. Ladoliwi-t, Scitolia. Kupajnfk,

Coimilcrit. BliiinaiiS. Cjnonielra.

Kiirliaryl, lliimiuncn. Drasncilusk,

'Jrnrhiilobium. Walina. Bnuhinin.

2inarlika, Ccrciš, Aloedrew, A-
lolxylon Twrdol, Delnrium

BtžowiTK: Mydlor, Qnillafn.

U/tAvc«wiTK: .Switaiil, ttuchin.

Wnlmlák, Tcrminnlia. Strliaiilifi,

CoHoctirpns. Kleják, Poivren. Zdu-
žiliT, Cacutia. Hranoplod, Quis-

quaUf.

KuftKNowNfiiowiTá: Koenownfk,
Hliitoidiora.

Tamarvkrowitk : Židowník, My-
ricnria,

Odolowitk: Zoliaiir, Rhynchnnlhe-

rn. Sarák, Cltnclonnulrn. l*odlial,

Tilioiichinit. Horoiliraí, 'Iristem-

nut. Odiilp, Mchmloma. Blaliufla-

tec, lococn. Kii/niwkni MnieUn,
Tiipaiiš'k, Medinilln. Šoiiiulatcr,

HelerofricliHin. Dwékrowki, />»-

pluchila, HoliPater, Hi-nriflln. O-

brub, Loreyit, Širúl, Miconin.

Dwojder, Crcmnnium. Hwzdii-
lia, Astronium.

Myrtowitk ; Stálokryt, liiteckea.

Kvhanrowitk: Nadzuli, 'J liilnuditté

Brusnic**, Vnciimum,

W ResowitI': : V\í\n\kn , Arhuius . Jo-
rliowec, fUclhrti. Libawka, Omil-
Ihvrin. Baluiika, Audromedii.

Kyslaun, Vxydudrum. Hrnstika,
Pyroln. Ziniozelen, Chinwiiliilit.

Pnisufk, ÍViododcndron. Maino-

ta, Kiilmin. Kojowník, Ledm.
Samowratcowitií : Saniowratec i

Monotroun,
RturaPowitk: SttiraS, SfyrnT.

DoPhRÁKownÉ : Dojjrák, Potniirt.

StukaCowitk: WláknowC, tno-

cnrpus.

Santai owiTií : Tupplo, Nysm.
LÝROWCowiTK : Bobkowkn, Dais.

DlíOJŽI NSTUO.
KausolowitÉ: líwozdík. lHaulhun.

Mydlice, Saponariii. Sater, Gyp'
suphila,

Chmkrkowité ; Chuierek, Scíeratt-

tllH.<>.

Opaduowitk : Opadnti, (Jitnnniit.

Lacliatka, Ceralopelnium.

Huhtbnsiowitk: Hurlennití, Horlen- ^
in.

LoMiKAMBNOwiTK: Loinikámcu, S/i-

xiirnijn. 0«*pfrika, Millelln. Ji-

Doclilop. Tiarelln. Žliitník, Chry
fo/iplniimn.

7 HOJžEJVsríro.

Kai;koi.owitk : Silenka, Silene.

PtaPincowitk : Ptoíinec, Slellitrirt.

HíseCnice, Arenaria,

Mamarowitk: Mamara, Mfi}pi>jhin,

Ol.brPowfc, Byrfotihua. Jinokri-

dlire, Hiplmje. OI>letka, Bnni-
Btertn.

Hortbnbiowitk: Trojpuk, Deultia,

pJiísj./vsmo.
Kadkolowitk : Knotowka, Isythnh,

pTAiNcowii. : Koleoec, SperyuUt,

, Knžec. ('eraflium,

bAWKiowiTh: Karaiiiboln, AtCihoa,

Cilob^l) Biopltyluin. Štawel, 0-
xnlit.

^lUTiiDRRwowiTK : Piipolatck, Oni-

phnhihium. Klínoplod, Vtirsth.

Mombímuwitk : Muuibío, Spondius,
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NetíÍkskowitb : Pupowice, Cotijle-

don. Cyiiibálek, Vmbillicus. Roz-
chodník, Sedm, Ptirožec, e«-
thoruni.

DESÍTIžEi\rsTiro.

Prodarowitk : Obliiibec, Gasfonin.

LiCiDLownií ; Liidlo, Phijtolaccn.

Xí. DWANÁCTIMUŽSTWO.
JEliNOŽENST \rO.

Makowitií : Okecek, Bocconin.

Kaparowitk: esnekowo, Cm-
incva.

LiFownií : Rznozrnák, Trinmfelta.

MASTNoLoDciwiTií : ]Vlastiioj)lod,

EltieoiHrjius.

Pkrefowmk: Mangostauu, Oar
nin. Wišowka, Hebrndendron.

KoKKNowNÍKuwiTK : Koruuwuík,
Rhizophora.

Kyprejowité : Kyjirej , Lylhruin.

Hlazenec, Cnplien. Obtula, P;ji-

jiliis. Podliipka, Heimia,

Odulowitií. : Saiikriiž, BInkcn.

Šruchowitk : Sríiclia. Portulaca.

TuCnec, TnUnum.
Šamankhowité: Šauianicha, iVi-

irnria,

rti ZapoTowitk : Máwa, Basia.

WawKínowitk: tweraD, Persea.

Ohaleii, Ocotea. Blaliolist, ^4ijn-

thophijlluni. Krytojade, Crypto-

cnria Dwakrátec. Lilsnen. Ka-
anec, Casyfha.

Samolowité : Žírou, IMoUinedia.

PoDRAŽcowiTÉ : Kopjtník, Asnrnin.

DWOJŽENSTWO.
Rúžowirá: Kepík, Agrimonia,

TROJŽEiYSTiro.

Rbsedowitk : Rýt, Beseda.

TYRŽENSTWO.
DozDÍce, Visnen.

Rdesnowitk: Ky.^Iec, Calligonum.

jEŠTaoEowiTji: Kalatka, Apo-
reijelun.

PÉTIŽE^ÍSTIÍO.

Tamartsrowitk : Sodaixl, Reaumu-
ria.

WžDYziLowiTií : iiCnik, fílinus

M.voiiožExsTyro.
KetRusko-iVuíí ; jSeliesk, Semper vi-

vum.

XII DWADCKTIMUŽSTWO.

JEDNOŽEXSTIVO.

Rcžowitk: Zlatoplod, Chrysolala-
1IUS. Lukor, Moquilea. Tlusío-
riil), Couepia. VN raskoS, Acion.

ZkainenSloš, Parinarmm. Dii-

bodi, Grauiieritt. Zpodonlka,
Iliriella. .MandloH, Amtjffdalus,

Broškwon, Persica. Mariin, Ar-
mcniaca. Slíwo, Primus Wi-
šen, CernsHS- Stemrlia, Padut.

Marhanísowitk: Marlianík, Punkn.
Kypkrjowitk: Pakol, Lmierstroe-

mia. Hasnocli, Lnfoensia.

AngolamowitÉ: Angolám, Alait-

ginm.

PusroRYi.owiTÉ: Pustoryl, Phila-

(lelphits.

iVIyrtowitk: Wlasokub, Califthrix.

Opuc, Chfímnclaitcium. KloImCi-

nec , Pileanihus. BlaliowiCník,

EucahjptHS. Železnec, Metrosi-

tleros. Balinín, Leplospermitm.

Mnolioduf. Fahricia Kysloíí. Son-

neralia. O bobe I, Cnmpomauesia.

Kuiawa, Psidiitm, Klínowec,

Jussinia. Myrta, Míjrlus. Poiny-

ra, JMijrcia. epiCnice , CnUj-

plranihes. Kryškowec , Syzutfi-

um. Híebíkowec, Car\jnph>illns.

Mate], Engcnia Jaiiibosa, Jam-
Losu Zápasník, Foctidia Dwau-
adka, Glaphiria. K/žontka,
Grias

VVžDYŽii.owiTt : Kosmatec, Mesem-
hninnlhemum.

NoPÁLowiTK : Ceciin, ]\íammUnria.

Dyucba , JMelocaclus. Ježunka,

Echiuocactus. Kaktus , Cnctus.

Nopál, Opuntin. Potušák, Pere'

skia. VVtsúk, Rhipsnlis.

DUOdŽEiYSTMO.
R&žowiTK : Krwawec, Poierinm.

OpaduowitÉ : Kynkastec. Bauera.

WÍLÍNowiTi'; : Kiiska, FothenjUln.

PTIŽENSTWO.
RiowTTií: Zákula, Kerria Tawo-

la, Spirnea. TrubuSka, Gillenia.

Hloh, Crataegits Bibas, Erijolo-

thria. Kysilník, Coloneaster. Mi-

spubi. Me.<riliiíi Kil-mbiR Ciiilo-

1
nia. Hruš; Pijrus. Jablo , Mnlus.



Muchowník, Amclanchier. Je.'ib,
Sorbus.

WžDTŽiLowiTÉ: Tlnstobýl, Sesu-
vium. Wzdyžiw, Aizuon,

MNOUOŽESSTM O.

RžowiTié: Knblík, Geum. Malin-
ník, fíubus. Jalioduík, Fmgnrin.
ZubPlník

, Comarum. Moclioa,
Potenliln. Ríiže, Rosa.

Sazamkowitií : Sazaník, Cnlycnn-
lUus. liobaj, Chymoiinnlhcg.

XJJÍ. MNOHOMUŽ&TWO.

JEDNOŽE.\S'nrÓ.

PrysktRnÍíowitk : SamorostWk,
Actaea. Nobolist, PoJophylIum.

LEKNrNowiTŽ: Leknío, Nymphaeu.
Stulík, Nuphnr,

.^FiKLitowiTK: Spiriice, Snrrncenia.
Makowitk: Mák, Pnpnver. Fle-

skanka, Argemone. Krewnice,
Snni/inunria. Kžkowatec, Glnu-
cinm. WlaSowin/k, Cltelidonium.

Kaparowitk: Kozklan, Morisotiin.
Kajiara, Capparii,

Obklahíkowitk: Oreláník, Bixa.
CisTowiTÍ: Cist, Cislui. Dewaler-

ofk, Hlinnlhemum.
LírowiTK : Obnitec, Spnrmannin.

Loliowa, Corchorus. Blabok!im5k,
Grevia. Rezfadýn , Munlitiffin.

Lípa, Tilia. Poslu|ian, Apeila.
Jrlilowpr, Slonneii.

I>woj»(íDLÁfowiTK : Pwoikídlá,
ItipWrocnrpuM. Kopáluroti, fate-
rin. PClikídlC, Shoen.

RuDoRf.oRowiTK: Klaiioklok, Schi-
znlnenn. Rudoklok, Hhodolnenn.

OkrowákowitÉ: Okrowák, 'Jern-
šlrocmin. Sakák , Cleyera. Na-
haiilk, Kielmnyern. Stotjeoák,
Cochlotpermnm.

pKHEPoMii^.: Tert-pa, (lu$in. Ma-
niej, Maniea,

KapuchomitŽ: Kapticha, Marcgrn-
via.

OcHNowiTÍ. : Orbna, (hhitn.

ítBÍKowiTK: ernotok, Meínnor-
rhorn.

Lu.oRATK : Potiiran, Stcnrltia.

Pomnož, CurdtjUa.

LoAsowiTÍ: Loasa, Lon$0. Caca-
la. Menltelia.

2007

Sruchowitk: PrcbleS, Anticain-
pserus.

Zapotowitk: Illiwauš, Omphnlo.
cnrpon.

DWOJŽExXSTiW.
Pryskyrníkowitií: PiwoíLa, oe-

onia.

HoDARowiT: Kuráta, Curatella.

JROJŽENSTirO.
PrvskyrnÍrowitk: Ostrožka, Uc!^

phiiiium. VVomej; Aconilitm.

TYRŽENSTirO.
PRTSKTtNÍRowiTK: Plo§tiCník, C-

nxicifnfin.

IIodakowitk: Akara, Tclracera.
> Illaziira, Delinin.

Sacholanowitií ; Rozpylec, Bry-
mis.

Wrlozpodowitk: Welozpod, Cary-
oear.

PÉTIŽESSTWO.

Prysk Y<NÍfcowiTK: ernucha, Si-
jella. Orlíek, Aquilcgiit.

MNOnOŽENSrHO.
Pryskyíinírowitk: Plaiixínek, C/f-

mnlis, RarMÍtiek, Vilicella. HCt-
wina, Alrai/eun. ^lutirlia, 7/irt-

lirtriim. Koniklec, Pulsniilla Sa-
sanka, lucmone. Jaterník, //<•.

pniica. Hlawáírek, A(lnui». Lakii-

%n/k , Batrachium, Pry.skyník,
Riniumnlun. Orspj, Ficnriu. Rla-
tanrli, Callhn. Upolío, '/rolliun,

Talowfn , Eranthis. euieice)
llcllfl>oru$.

HoDARomT^: Ffodara. hUlenin.

Sachoi.anowitk : nnd>naníl^. ///í-

ciiiiii. Kyiin|)a, Mhhciin. Sáilio-

lan, Mai/nolin. Lilijuwiiík, /<y-

riodtiJron.

LÁiiKwNÍRowiT: Láhrwn(k, Antmn,
Ro7.kyd«-c, Motwdorn. MiuDiiil,

hiwina. Peliradí-í nik, Prorol-

lin. Hrnznowrc, Vvaria. Panda,
Vtifitia. Hokodfw, Xiifnpin.

OfLiz^owiTÍÍ : Ojtlizb, iiijdropet-

fi$.

Ohr.tinco^iri: Oelinec, Selum-
lium.
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XIV. DWOJMOCENSTWO.
NAHOSEME^'ST If O.

OŽANKowiTÉ : Bar.alika, Ocymttm,
Lawandula , LnvntiJuIa. Máta,
Mentha. Polej, Pnlyeium. Cabr,

Snlurejn. Marulka, Calamintha.

Dohroiiiysl, Oriijnnum, Daiiška,

Thymus. Storísek, Clinopodium.
Medu- Melinsn, Hysop, Ilysso-

pus. Šanta, Nepefa. Poponec,
Glecliomn. V\ tel nik , Dracoce-
phalum. Dohrouika, Mclilis. Ja-

snota, Lnnuum, Pitulník, Gníe-

ohdolon. Kouopice, Gnleopsis.

istec, Slnchys. Bukwice, Beto-

nicn. Clilapina, Siderids. JahleC-

ník, Mnrruhium. Mrnice, Bnl-

Joln, Srdernfk, Leonnriis. Sápe,
Pblomis. Sirokalich, MoUiceUn.
Sišák , Scutclhirifí, Hlawiiška,
Prunelln. Nykolinka , Prasium.
ZbSliowec, Ajuijn. Ozanka, Teu-
criuin.

Klí YTOSEMENST MO.
Sporišowité: Sporis, Jerlena.VIra-

tiklas, Slnchijtíirphela, Klapaurek,
Lippin. Osinokalicli, Tamonen.
Libor, Lnnlniin,

PodpEtowité : Wrapolist, Rijiido-

phyllum. PodpSta, Gesneria. Ob-
dule, Gloxinia, Baulune, Achi-
menes. Hubiniozol , Snrmienln.

Hoicha, Picria. Omk , Be-
slerin.

Krticníkowitií : Marnucha, Celsia.

Polaská, Hemimeris. KrtiCník,

Scrophulnria. Hledík, Antirrhi-

nnni. K svtel, Linnria. W/jaw-
ka, Mnurandin. K\klenka, Mi-
miihis, N:'ii>rstník, Digifntis. .?e=

Dotina , Pentnstemon. Želwnice,

Chclone. Dimitoret. Cnlceohirirt.

Klanokwt, Schizaiithus. Obra-
nule, Escohcdiii. .SwStiík, Eu-
phrnsia. Zdrawínek, Odontites.

Wšiwec, Pcdicutitris. Kokrbel,

Rhinitnlhus. ern>s, Melampy-
rum.

ZÁRAZowiTií: Záraza, Orohnnche.

Dawibýl, Phelypttea, Podbílek,

linthraen.

Sporišowité; Dnnek, TUex. Ko-
zlowo , Premnn. Hauselnice,

Citharexylon. Blalioke) Clero-

dendron, Teka, Tccionn. Klaso-

plodka, CaUicnrpa. Kozoinil,

Aegiphiln.

Strbaui atcowitk: Strbanlatec, .Se-

layo. OwláCka, Hehcnstreititt.

Wausatcowité : Waiisatec , Myo-
porum.

Sasamowité : Osten , Pednlium.

Kujeta , Crcfcenlin. Prodlužeí,

Tnnncium. Sasaui, Sesaimim.

Roliune, Muriynia. Lebuše, Cro-

lolnria.

Timjbaowitk: Trúba?, Bignouia.

Katalpa, Catalpn. Protilia, Te-

conifh, Jakaranda , Jacnranda,

Dwojostice, IncnroiUen.

Paznehtowitií : Práwenka , Ju-

stiní. Owitokwet, Hypotfies.

Paznelitník, Acaulhtis. Šniatatka,

Thimlcrijin. PwojaCka, Ruellin.

BezlapaCka, Bnrlerin.

XV. TYRMOCKNSTWO.
eSichowitk weškeré.

Kaparowité: Saunitka, Gynnn-

dropsis. Liistenicp, Cleoma. Ma-
lonožka, Polnnisia.

MedorwPtowité : Medokwt, Me-
linnthtis.

XVI. JEDNOBRATRSTWO.
TROJMVžsríro.

kšujatkowuk ; Cesujatlia, Cíio-

raiKlíus.

PTIJIIVŽSTMO.
Slkzowitk: Zlutowloík, Ochromn.

MtšowiTÉ: Prostooska, Riedlcin.

Samos, Malihvriii. KaŠlii e, Uer-

mnuta. INlaiiranka, JVlnhernin.

KarostowiTK : Piiinpawa; Erodium.

ZkderachowitÉ: Nálel , Milnea,

Guara, Guarea.

ORiifNicowiTK: Orlinice, heen.

MueKNKowiTií : Pawzof, Paropsia.

j

Muenka, Pa.<tsifiora. Muruknja

niiirtiaija. Trubeu , Tacsoma.

I

Mode k a, IModeca.

i SFDMIMVŽSTMO.
Kakostowitk: apínos , Pelargo-

nium.

DFSITIMVŽSTUO.
Mh&UTtQViiré : Kwazuuia, Guazuma
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Luntowník i Commersonia. M-
Še, Hiflliieria.

RuDoDKEwowiTÉ: KudoJrew, Ery-
lliroxijfoH

Maíi\gonowitk: Mahagon, Swie-
tenin.

Zeokrachowitk: Hantol, Snndori-

cMHi. Dwojnák, lVnreii(tmin. Ze-
derarli, Melin. Z.ifJariilita, Aza-
dirachtn. Bt-slpnec , Trichilin.

Laasa, Lnnsiiim.

Kakostowiik: Kakost, Gernnium.
8AMiDnwiTt: PulaiiS, (,'ascnrin.

OhliínowitÉ r Orlifín, .JquUnria.

Lus&ATt: OwLiffu, fíroiiniea. Húo-
woií, Diplerix. Brwoblan, Epc-
rua.

DVAyACTlMVÍi.STirO.

Slkzowitk: Zkraucenec, Ueliclercs.

Nestydliwec , Pcnlnpets. Kla-
nocli , UoiuLcijn. Kr/Jlozruec,
Pterotpermitm.

Stujnukumití. : PaswíJa, Arislo-
lelia,

n WACKTIMVŽSTUO,

Mtrtowitk : Krasostroin, Bnrrin<i-

tónin. Wistfier, SlrnunJinm. V\i-

r1o1)oI>, (iuulnvin. KrudiuwC, Ca-
linfjn, Mnoliosclira, Cnreija.

lÍHNBMKowiTÉ : Hrneník, IjCcij-

thit. Juwia, Herthvlclia. í<onr:at-

uík, Coufoupitit, tkio|iuik, Cou-
rnliiri.

IMSOnOMVy.STUO.

Í5i,i%zowiTK ! Kuposeiiienka, Mnlo-
)>e. Sléz , Maivn. IVo.^kurnfk,

Allhiicii. Štola, í,nvnU'rn. Drá-
salka, Vrcnn Skornaut»ír, l\lnl-

vnvinruit. l'roswirn(k , llihitcuf.

Ituvtlník, (iomii/iiiinn. I'o(i*lun^r-

iiík, Siilit. C<*jt»a, BomliHX. Ka-
|)nk , Erioilemlrum. Kniperák,

PoHiTi-tin. Ka9(an/ik, í'nrolinen,

Zadopelník , Cheirošlcmon Ba-
lí ol>ab, Aitnimnnin. Ratan, Jhirio.

Kro5t\uwitk ; Kro»tpft, Gordotiia.

Tmkowníkowitk : Tliúownjk, Thcn,

Kaiiiellia. VnmoUin,
PKREPowirK; KaDcIl.i, CnneUn,
ZKDKRACHowiré: MyMsefl, Uumirin,

biEJNuKowiTB; Slejnok, Homnlium.

Luskáte ; ObaloS, Ingn. Kapínice,
Acncin.

XVII. DWADBRATRSTWO.

ŠESTIMVŽSTnO.

Dymniwkowití ; Dymniwka, Cory-
dalis. RaiitiCka, Fumarin.

OSMIMVŽSTtrO.

Wítodowitk: Wítod, PoUjijnln, Ra-
tankia, Cramcrin.

DESITIMVŽSTMO.

Lu<KATií: Cliestnatc, Ciololnria'

I)rasol<5li AlspiiInlIiHH, HlodaS'

Vlex. Wítetník, .Spnrlinm. Jang-

wec, Corciiin. Kriu'iiika, (icnistn.

iliiDQÍk , Ijnhuinnm. Jeiilicei

fJitouis. AiiroCník, .Inrlujllis To-
lice, Mediciiiio. Pískawice, 7Ví-
ijoncUa. Koiiionice , MdilotUus.

Jetel, Trifolium. Ledenec, ÍjO-

lits. twiTokarpec, Tetrniionoln-

htis. Dfítelník, Psurnlen. Modil,
Indiijofern. ^lonka, Cliloria. I'od-

iitlec, Pucritrin, Lekorice, Gl[l-

cirhizn. Sldner, Gnleijn. Ko-
žclusk, 7'ephrosin. N^-fwaroc, A-
morphii. Ratiplod, honchocnrpus.

Trnownik , Rubinin. Sesbana,

Scshnnin. Tnria . .Vi/zi/. Let-

koliisk, Pistidin. itiiiSnfk, Cn-

rniinnn. íCanower, Vidulen. Ce*

torka, Pliiirit. Kozinec, Asiragn-

lus, Dwojpilka , tíiserritln. Stí-

rowník , .Scnrpinrug. itoreCka,
Coronilln. Kozstriik, As\.rolohium.

PlaCínnIia, Ornilhopuf. l»odkow-
ka, Hippinrcpif. Dwojilúk , Di-

phaca. Cliaulostice, Acschiiuone,

Násnliiiire , Launut. Stu/.kowec.

Dfumudiitm. KopfSník , Ih-Jijxn-

ruiiK Wii-nec, Onohnichh, Sol-

DÍf:ník, EbenuB. Mauowec, Alha-

iji. Cizrna , Vhfr, Bob, Fala.

Wikew, %'itla. SocowitM*, Krvnm.
Ilráiíi, PiMiiin. Hra' hor, t.nlhy-

ruf. Lpfiia, OrolniK, Sotcrbk, A-
briiit. Illízola, Apiot. Kasol, f>/m«

ifolmt. Sója , .So^fi. Dlaiihatec,

Doliclion. Lablab, LuhlnU. Tylo-
koen, PncirhizuM. L(*tkof nSIka,

Piophocnrpui. Troik<l. Cnnavuli.
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ObpupoS 1/íicunrt. Mestelice, Cn-
jnnns. Škrkawiník , Lupinus.
ZardPnice, F.njlhrina. Plaso, Bu-
tea. Kaleda, Poniiainia. Siso, Dal-
hergin. Kfídlok, Plerocarpus. Ko-
soliisk, Drcpmir.nrpus. Perolusk,
Fcnsliiphyllum. Dwojok , Brya
PodjiMiHiice , írachis. Tajitka,

Voitndzein. Sucliolusk , Andira.
Jakor, Geoffroi/n. Cliwastor, Am-
herstia,

XVlir. MNOHOBRATRSTWO.
šESTiMvžsríro.

CiTRONÍKowiTÉ : Troj Clen, Tripha-
sia.

OSMIMVŽSTirO.
CiTRONÍKowiTÉ: KwasoploJ, Liino-

niii.

DE WITIMVŽST \rO.

CiTRONÍKowiTÉ : tweral, Atalantia.

DESITIMVŽSTWO.
MSŠNowiTK : Kakaowník, Theohro-

mn.
CiTKONÍKowiTK : Tlustosliipka^ Mur~

raijn. Kiil)árník, Bcrijern. Ptol,
Cuokia. Spiilioplod, Ferroma.

D IIACETIMUZST WO

.

Myrtowitk : Kajaput, JMelaleucn.

Protinitka, Trislnnia.

Stur^Cowitk : Sainodu, Sijmplocos-

MNOHOMVŽSTMO.
MiišvowiTK : Nekrmaice, Abromn.
CiTRosÍKOwiTií : Oslzúk, Act/le. Ci-

troník, Citrus.

TKezalkovmtk : Žliitol, Vismia. Kre-
wníCek, Androsncmuin. Tezalka,
Hypericum.

Pkrkpíiwité: Mastclník, Pentndesma.

Žhitošfaw, Xnnloilujinus. Beliita,

J]f.<un. Pona, Cnlophijllum. Má-
ni žmk, Morono!jea. Mandlaus,
Platonia,

\IX. SAUPRAŠNICTVVO.
Spoluiožnk weškeré.

XX. SAURODICTVVO.
JEDNOMVŽSTiro

.

WsTAWAcowiTti : WstawaC, Orchis
Uzdenka, Gijmnndcnin Muatka,
Loruijlossuiu. Weiaeuuík, Platan

''

thrrn. Temnoliláwek, MffriteJIn.
ToriF, Opfiris. Helmatká, Chn-
mnenrchis. Bezostrožka, Aceras.
Hrboliiška, Herniinium. Sehnutka,
Sernpis. Nadijradec, Epipoijinm.
Wolniiska, lAmodornm. Okrotice,
Ccphalnnthern. KniStfk, Epipnctit.
Protálilika, Lisfera. Hnfzdowka,
Neoftin. Hrano))elka, Goodyera.
Kraiitnka, Spimrithes. Korálice,
Corallorhiza. Dwérazka, .Slttrmia.

MkCilka, Mnlaxis Stromohyt^c,
Dcndrohium. Postranice, Epiden-
drum. Wtrnice, Aérides. TuC-
nopysk, Vanda. lunatka, Sni-c<h.

chylos. Wetrobýl, Angritecum Wa-
nila, Vmíilla.

DWAVMVŽ.STWQ.
WsTAWAcowiTK : StewiCiiík, Cy/jrf-

pcdium,

ŠESTIJMVŽSTtrO.

PoDRAžcowiTK : Podfaiec, ArUlo-
lochia.

MNOnOMVŽSTWO.
Patina, Rnfflesia. Žulkatec, Brug~

mansia.

XXI. JEDNODOMSTWO.

JEDyOMVŽSTirO.

Pryšcowitk : Pryšec , Eitphorbin.

Steimliowec, Maprounia.
KopíiwowiTÉ : CbleboQ , Artocar-

pus.

Pkeslinikowité: Presliafk, Ca-
siinritia.

Cksojatkowitk : Hruze , Gnettim.

Aronowitk: AroD, Anini, Kriwuš-
ka, Arisurum. Užownk , Cnln-
diitin. Clíochorbitec , Richnrdia.

Kunuiha, Ambrosinin. Nawinulec,
Cydanthus, Rozkydaoec, Ludovin.

Hliwencowitk : Hliwenec , Cyno-
nwritini. Hiizanka, Helosis.

Rdestowité ; 8«idraCka, Znnichcllia.

ReCankowitÉ: Reanka, jYnjns.

WocHowiTÉ : Woiba, Zostern.

DirAUAIVŽSTtrO.

Dynowitk: HranodyaC, Anynrin.

OKitEHKowiTÉ : Okehek, Leiímn.

NoHoNiTcowiTÉ : Nviliouitec, Podo-
sleinum.
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TROJMVzSTirO.
PryScowitk : Petlinka, Trngin,

Zdlowitk : Postopák. Complouin.
Orobincowitk; Orolánec, Typha.

Z«*w:tr, Sparíjarium.

Sáchohowité : Turice , Carex.
Sklowka. Scieria

TrÁwt : Kiikiiire, Zca. Slzowka,
Coix.

(:TYRMVí:sT\ro.

PrtScowitk : Rliimaur, Cicca. Ta-
iiio!4tra7o Bhxu/.

KopRiwowitk: Kopriwa , Urtica.

MoPuSeh, Morut. .^nhirlia, Dor^
stenn. Anar, yíuthiris

BRkzowitk: OI?c, Ahm».

šiSTinrvžSTiro.

Paimt : MaukeK, Guiíielma. Hati-
žeK, I)e$moncus. KapiistoH, Eu-
terpe. Obiií^rák, .íciocuinia. HwS-
zdora, Ashocnrynnt. Kokosnfk,
Vncof, M«*st.)la, Oenocnrpus. O-
IjnicK, F.lnif.

Baboicowitk ! Dabolrc, PisHa.
MuKANKowirá: IVIofanka, Caulinin,

DESITIISIVŽSTMO.

PHYScowiTé : Manihot, Janipfut.

MjVOIIOMVŽSrUO.
Zrsulowitk : Krocofí, fllyriophyl-

lunt.

PRTÍTCowiTá: Tryskowec, Aíabea.
Olííarka, RoHlern.

SAMoi.owiré: WuwMnka, l.nnrclin.

OMk^Ákowitíí : OeSák, Jiéi;lnn$.

Welosmol, Fnifelhnrdlin.
DiJBowiTK : Hiik, FnijHt. Kai^tan,

Cnftnnra. I)ul», Quercnt. Líska,
Coriflitý. Halí, Cnrpinut.

Ambro^owitk: AiuLiroIi, Ijiquidam-
bnr.

KorhiwowiTK: Wo(lokl*>n, Plafanm.
fíMRZowiT : Bíza, Belula.
ZDi.owiTá : Woskowník, Myricn.
CBStiJATKowirá: Libowofi, HeJij-
otmum. Ul«, Thoa.

KysalowiTi': : Kysala, fífi)onin.

Pai.my: Goiiiut, Areutjtt. Pálirlia,

('nri/tiln. Sá^ownfk, Snttut. Na-
I»l7.ák, Biulri*. Tukola, Alfonsia.
Podzew, Alláha. Wclolial, Ma-
nicarin. Areka, An.xa. Kuzkro-
tefi, Iriarten,

MKonomvžsTwo.
ŽÁbníkowitk: Šípenka, Sngtttaria.

JFDNOBRATRST M'0.

MŠKowiTK : Lejnice, Slercúlin,

Listoliraaák, Heriiiera.

DySowitÉ: Diwenice, Lnijennrla.

Dyne,. r'Mrn«iÍ5. Kopalani, Bcnin~
cns4i. Mohad , Ttirin. Posed ,

Brijonin. Libenka, Mctjos. Wy-
iiirštilka, Flalerium. Momordika,
Momorilica. Tykwice, FcbnUicum.
Spoluaudka, Melothria. Wlaso-
kwt, Tricliosanthes. Tykew, CU'
cnrbin. Sladkojam, Sechium.

PryScowitk: Kožokwet, Alifllinfjia,

Zloplnd, Hijppnmttuc. CÍirastl,

íintn, Palnice, AcnUjphn, Sajor,
Plukcnelia. Chabara, Alchornen.
Oslep, Kxcocnrin. Sko^iec, Ri-
ciriHS. Kuluuli, Siphouia. DÁvii-

wec, Jalropha. Prlilaiin, Cnidot-

coluf- Wratisluft, Vn^o}>hora,
Ladel, Crototi. Obojan, Codiae-

uiu. MaiikoSí, Aleuviles. Mastno-
kof, Flaeococeus. Anda, Andn.
Snuitcn, PhyUnnlhus. Omítka, Kir-

jinnlin. N^zadák, Fmilica. Ko*
žatirek, IMcInthcsa. Krápl, fírie-

dlin. Hoiiuilinec , Andrnthne.
Pupkowec, Omphniea,

Kuprrsowití : Nohoplod, Podocnr-

put. Jinan, Gingko, Zeraw, 77iu-

ja. KiipreSf Cupretsuš, Tisowec,

Tnxodium,

SoSNowiTá: Sosna, Finu*. Jedle,

ALies.

OzoRNowiTÍ : Ozoma, Cytinut. P5-
(iiora, Aphyteia.

pAtMT. Nvpa, Nipa. Testidia,

GyiietlHiu.

XXII. DWOJDOMSTWa
JFDNOMVŽsrírO.

KoPÍMwowiTá: Woadiwec, Brott
muin,

Pandanowitk * Pandan, Pandanui.
Kotrbaiil, PhijtlcphuM,

DltOJMVŽSTUV.
Kopkiwowirá: Datora, OuHcra, Ja-

ruina, Cecropiv.

Whuuwit^; Urba, Salix.
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TROJMVŽSTirO.
SiCHowiTb : Sitlia, Empetrum.
Stukaowité ; StiikáC, Hemamlla.
Santalowité ; ZiiCice, Osijris.

TROJMVŽSTirO.
KoPKiwowiTií ; Smokwoií, Ficus.

WoANRowiTÉ: Zakrutilia, Vallis-

ncria.

Lanowcowité ; Lanowec, lieslia.

TYRMUŽSTirO.
Hlosinowitk ; Rakytník, Hijpopht.
MoRiínowitk; Dutosemeiika, An-

tliospermuin.

Jkmelowitk ; Jeinela, Viscum.
KopiiwowiTK : Banis, Hronssonelin.
Zdlowitií; Zdla, Gale. Obkotec,

iV^Pí/iírt. Kupinowec, Bittis.

Samolowité : Ostiseiiienka, Alhe^
rospcrmnm.

PTIMVŽŠTiro.
DvivowiTK : Zadra, Ffuillcn. Ti-
wuk , Luffa. Hubokor , Hijdno-
carpus.

ÍÍeCíkowitk : Kefiík, Pislncin. Hor-
kiiclia, Picramnia. Litíík, L-
thrma.

Merlíkowitk : Spinák, Spiniicin.

KoPKiwowiTK; Climel, Hinnulus.
Konope, Citnntthis.

LusKATK ; Roliowník, Ceratonia.

ŠESTIMVŽSTIVO.
Palmv. Duma, Hifphaenn. Prsták,

Phoenix. PaSáiliol , IMniirilin.

Jwdlowice, Fiale. Lonlar, Ratas-
siis.

Chebulowitk : Cliebiil«, Cocculus.
Kokyl, Lnrdizabala,

Smldincowité : Jám , Dioscorea.
Siiildinec, Tamtis.

KoKoíííKowiTK : Pestup, Smilax.
Listiiatec, Rnscus.

OSMIMVŽSTVVO.
Ciiho, Duvann.
WrbowitiÍ; Topol, Populus.

DF. íVITIAÍUŽSTiro.
WobANKowiTK ; Woaaka, Hijdro-

charis,

desítiMUŽSTirO.
MoMBÍNowiTK : Winobok, Schinus.

PAPAJowirá: Papaja, Carica.

PRYŠcowrrií: Hazanka, Mercnrinlis.

D WANACTIMVŽSTIÍO.
WoBANKOWfTK : Rezan, Slrnliotes.

DivAvimuzsTno.
KoNOPAURowiri; Konopaur , Da-

tiscn.

,'D WADCETIMVŽSTWO.
Sí.iwauchowitk: Sllwauili, Flncour-

titt.

MNOílOMVŽSTMV.
KoTwicowiTK ; Ržkatec, Ceraío-

phiiUnm.
Samolowitk: Boldo, Penmus.

trowo, Cilrosma. Žíroíí, Molli-

nedia. Aulok, Mithridalea.
Cykasowitk : Cykas, djcns. Keják,

Zainia. Pírlio3, F.ncephninr-tos.

Palmy. DH|)ník, Lndoicea.

JEDNORRATRSTMO,
Chebui.owitií : Powízelka, Cissam-

pelos.

LÁCkowrowité : Lákowka, A'^c-

penlhes.

M\ciz\'o\vrrÉ : Macize, Míjrisdca,

Chwojnírowitk: Gliwojník, EpkC"

Kupresowítk: Tis, Tnxus. Slzák)

Dncridinm. Jalowec, Juniperus.

SosNowiTií : BlalioCet, Araucnria,
Damarori, Dnmmara.

Pryšcowité : Šeruae, CUujlia.

XA / //. TAJ.VOS.rVBóT HO.

1) PKesliPkowitií.

'i) MlCoWROWlTK.
3) šídlalkowité.

4) Plawu^íowité,

5) HÁDÍJAZYROWITé.
6) Kahradowitk.
7) Mechowé.
8) Játro wrowitÉ.

9) Parožnatcowitk.
10) Lisbjsi'ry.

11) Uasowitk.
12) H\UBY.
13) TwKDiUAOBT.
141 Bkichatry.

I) Plísnowitk ;

16) Rezowitk .-



Registik.

Jména ležatým písmem tiStná jsau synonyma.

Abameae 1579.

AbMsskraut 851.

Aficccilnria 88H.

Al.ics 14} 7..

Abietioatí 1431.

Ahomnlit 79().

Aliricot snuvnge 612.

Al>roiiiu 1^6.

Al»rus 402.
Alnililon 144.

Acacia 428. 432.

Acalypha 13^2.

A<-u>yj)li«-ae 13.32.

Acautliacttae 1219.

Acantliu^penmiin 879.

AcantliiLM 1223.
Afcr 211.

A«fras 1507.
Aceriiiiie 213.

Arctaliiilaria 1S64.
Arhitliin 4A^.
Avlmlol 4tít(.

Aciiaoia 135.

Aciinr 1755.
Arliillea H»6.
Arliirnenes 978.
Ailiroiidiea 1880.

Ailiras ll'22.

Arliyraiithes 12(T9.

A<li;ropliorua 948.

Aciua 470.

Arfnr fi71.

Ackeli 19.

Aroniliiitt 22.

A<«>r"s Ift54.

Arr«Miiiiniiiin 1983.
Acroroiiiia 1()22.

Arrostirlintn 17bO.
A« taea 2j.

Ar-tidiuiii 1952.
Aditinnram 530.
Ailnmlien 561.
.Iilfinihoi 5*íl.

Adausuniu 148.

Adenanthera 426.
.Adiantuin l'/90.

Adicrholz 318.
Adonis 8.

Adoxa 763.

Aecidiiim 1995.
Aeperíta 1970.

Aegiceras 162!).

Aegipliila 1207.

Aegle 189.

Ae^opodiiiiii 7l7.
Aegopricon 1336.

Apgilops 1763.

Alireniicliimiiiel 1981.
Arides 1514.

Asrli\noinene 387.
Aescultíae 217.
ApscuIus 218.
Aetliiisa 727.

Acihiopa vetjetalilia

18.50.

Aetzdistpl 924.
Alfodil 1599.

Afrikán 888.
AftíT<|Hfndp| 556.

Afzplia 457.

AgapantlMis l!!^94.

Agariinei 1^84.

Aparicus 1S87.
AiinricuM 1910.

Apalliis 1412.
Agatlinpliylliim 1305.

A{j!iti 377.

Agáve 1521.

Aguwe 1 524-

AiHT-mjer. 1858.

Agriiiioiiia 502.

Agrimonieaií 502.

Apropyniiii 175S.

Agrostideap 1729.

ARroKlis 1729.

Aifrottit 17.59.

Apyratac 177(5.

Agyrium 1943.

Ahovni 1066.

Ailantliiis 282.
.4ipi 1342.
Aira 1741.
Airi 1624.
Airi-ftfsn 1624.

Aizoon fi72.

Ajnga 1195.
Ajuíioideae 1195.
Akmic 375.
Akant 1223.
Akara 29.

Akl 375.

ytkoruni 1651.

Aksamitník 888.
Alniu)i 580.

Alangieae 5?>9.

Alangiiiin ^80.
Alant 872.
AllMiga 15?4.
Alcnunn 560.

AIHiimilla 490.
Alclioniea 1334.
Alertoria 1H32.

Altris 1598.
AIrurites 1.'548.

Alfonsia 1634.
Álj/n cornJloiJes 1857.
Algae 1845.
Alil.ertia 818.
AH-meer - Alou 1372.
Alisma 1678.
AlÍRiiuifra 1677.
Aliliira 1613.

Alliagi .'?92.

ilkortiok 1.33.'5.

Alknrnokbauiii 1334.
Allaniandu 1059.
AlHaria 81.
Alliiiiit 1585.
Almtniilron 593,
A tnu* 141.3.

Alo." 1604.

Aloe lodlau>é 1524.
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Aloe cahnllina 1605.
Aloe dobropedhofshé

1605.

Aloedrew 4G5.
Aloe hepnlica 1605.
Aloeholz 465.
Aloe koské 1605.

Aloe rudé 1605.

Aloes 1604.
Aloe soccotrinn 1605.
Aloe sokolovské 1605.
Aloesowité 1579,

1604.
Aloe stkwNé 1605.

Aloexylon 465.
Alopeciiroideae 1725.

Alopeciirus 1725.
Aloysia 1201.

Alpeag^lockchen 1231.
Alpinia 1493.

Alprose 998.
Alraiie 1128.
Alsineae 125.

Alstoiiia 1055.
Alstroemeria 1537.
Alstroeuterieae 1537.
Altliaea 133.

AUingin U03.
Alvnrdin 1736.
Alyxia 1068.
Amalngo 1451.
Ainauita 1884.

AinaiiitiDuiii 1S85.
Ainarant 1266.
Amarantliaceae 1266
Aiiiarantluis 1266.
Ainarylleae 1528.
Amaryllideae 1528.
Amaryllis 1532.
Amhnitintjn f376.
Amhnpfipaifft 640.
Aiiibeiaaia 1065.

Ainberboa 928.

Amberstraurli 807.
Ambora 1383.
Ambrabauin 1403.
Ambra kn/inlá 1403.
Ainhra liquida 1403.
Ambrou 1403.
AinbroowUé 1403.
Ambrosia 880-
Ambrosinia I6't5.

Ambrožka 1154.
Amelnnches 521.

Amelancliier 551.
Ameos 714.

Amhcrstia 457.
Ami 714.

Ammania 556.
Amini 716.

Ammiae 711.

Amtiiopliila 1732*
Ainom 1495.
Amome 1495.

Aiiioiueae 1486.
AinoiiHuii 1495.
Amorplia 373.

Ampák 275-

Ampnna 1639.

Aiiipelideae 243.

Aiiipelo|)sis 247.
Ampfer 1227.
Amrhele 479.

Amygdaleae 474.

Amygdalns 474.
Amyrideae 335.

Amyris 335.

Ananas 1522.

Ananasowité 1521.
Ananassa 1522.

Anabasis 1275.

Anacamj)seros 647.
Auacardieae 319.

Anakardienbaum 3l9
Anacardiuiii 319.

Anacycius 883.
Anagallis 1233,
Anagyris 349.
Anastatica 78.

Anchois 608.

Anchori— Pear. 608.

AncLusa 1109.

Ancluiseae 1109.

An-ar 1377.

Anda 1350.
Andira 436.
Andora 1188.
Andracbne 1355.
Andraea 1814.
Andraeini 1814.
Andromachia 859.
Andromeda 990.
Andro|)ogon 1715.
Androsace 1229.
Androsaemum 193.
Aneiuia 1779,
Anemone 6.

Aneinoneae 5.

Anetlmm 744.
Angelica 735.

Angelik 735.

Angeliceae 734.

Anijelim 438.
Angiopteris 1778«
Angolaerbse 435.
Angoloiii 580.
Augolambaum 580.

Angolaniowité 579.
Angraeciim 1518.
Angrcit 686.
Angurek 1518.
Anguria 618.

I

Anguria 629.

Angostura 273.
Angusturu 273. 274.

,, ncprawn 282.
Angelika 736.

Angelika Hiiá/ 735.
Angelikowité 701. 734.
Anoectangium 1801*
Anona 38.

Anunaceae 37.

Ansgeli - maravara
1575.

Ansgeli 1375.
Antennaria 912.

Antennularia 1974,
Antlieinis 8i)l.

Antlíericeae 1599.
Antliericnm 1600.

Anthoceros 1824.

Antlioceroteae 1824.
Antholiza 1543.
Antholonja 207,
Anthospermeae 837.
Anthospermnum 837.
Antboxantlium 1723.
Anthrisrus 756,
Anthyllis 357.
Antiaris 1377.

Antirhoa 832.

Antirrbineae 1140.

Antirrhinum 1140.
Anyz 721.

Aoura 1643.

Apeiba 170.
Apera 1730.

Apetalae 1224.

Apfelbauni 517.

Apfelsine 191.

Aphyllae 1829*
Apicii 712.

Apich weliký 734.
Apios 402.
Apiosporium 1974-

Apium 712.

Apocyneae 1051.

Apocjauin 1052.
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ApnDogeton 1455.

Aprikose 476.
^Iqiin Iniirocernsi 482.
— rctiinac hunyari-

ac iiy.
Ai|uilaria 3lS.

Aquilarinpae 319.

A<linli'iiia 19.

jlrnOoVoca 1081.

Aracuriia 764.

Arnca-yuncH 592.

Ara<t>is 434.

Arnk 1728.
Arakacha 764.

Arnkušiui 3ó9.

Aralia 770.

Araiiacítao 767.

Aruucaria 1441.

Arhorc de aombreirot

Ui.i7.

Albre de voyatfcur

1481.

ArUuteac 987.
Ariiiitii* 987.

Areliaiují-lica 736.

Arciick 1555.

Arctopiis 7H1.

Arclostapli>lo« 988.

Arrtolis 921.

Arcjria 1Í»6S.

Ardisia 102/.
ArdisiaceuK 1025.
ylrc Atu 1373.

Ari-ra 1640.
Arfiacea** 1637.

Ar.ka 1640.

Ar»*kap.iline 1640.

Arfkowité 1609. 1637.

Art-niiria 127.

An-nija H»'il.

Aryanla 1016.

Argiiione 60.

Ar^olasia l.')49.

Arnyrcia 1058.
Arisarum Kkíž.

Aristea ir>44.

Aristolodiia 1460.

Aristoloctiicaa 1450.

Aristntelia 316.

Aritieniara 476.
Armeria 1239.
Armcnioiiles 478.
Ariiileii.hter 1827.
Aniioraria 7(i.

Arnira 415.

!Aruitlea(> 1655.

Aron 1658.
Aron 1659.
— mnhj 1662.

Aronown brmla 1659.

Aronowité 1(j55.

Arrlienatlieriim 1743
Arrow-rooL 1483.

Arteiiiisia^)3.

Artycok 95:5.

Artislioke 935.
Artocarpeae i;i73.

Artorarpns 1373.

Ariiiii 165'^.

Anim nethiopicnm

1665.

Arundinaria 1753.
Arundineae 1734.

A run (i o 1735.

Asnjrnm 1153.

.Asariim 1465.

Ascippiadeae 1040.

Asrlepias 1045.

Ascl<«|)ie 1045.
Ascoixtius 1!*33.

Asropliora 1978.

4siiiiina 41.

Afiofinm 450.

Aspalatlms 352.

Aspárageae 1556.

Aspara^iis 1559.

Asp.T;;illn« 1980.
Asp'Tiila 838.

Aspliodehis 1599.

Aspidi 1784
A<iplt>niiiin 1785.

y.fjirt forihin 7.39.

AKlpr 8f»5. 867.

A.st»TÍ8ciii» 706.

Astrrorplitiln.* 852
A.steroi<|pa»* 865.

Astpropliora 1969.

AsiH.lite 18.32.

A»tr.ipalH!« 3**0.

Astrantin 708
Astrocartiitti lfi2l.

A^lrololiitiin 3**5

Asi.«porlinp: 1980
Atalantia 186.

ilnutnrnnx 3S. 40.

Atliamanta 7.iO.

Alln'rospi»rina 1.181.

AtllPfosppMiHMie 1381.
Afrartylls 927,

Atra)!«n« 4.

A(riplica»í 1283
Atriplex !•- '•

Atropa 1127.

Atsinr 1755.

Attalea ifi36.

Augentrost 1153.

Auí;''"wi>''Z 730.

Aniok 13S3
Aurantiacpaw 186.

Auriculariei 1922.

Anrikulc 1229.

Aiironík 357«

Avena 1737.

Av^nacpae 1737.

Avorlioa 25!*.

Aocaiier 1304.

Avosatohamn I304i

Aírn 1453.

Aiiencnie 1304.

Azadirarhta 239.

Azalea 997.

A:.ier <le /' Asihmc 825.

Bnhi hnflw 3-16.

fính/ zu!i 1 160.

fínUn 216. 1241.

lialdtinitka 1993.

nal.oleo 16fi9.

Balmlrowilé I668
fính,fkn 216.

Barrliari.s 871.

lUiche 162S.

I5arkenpaline I6II,

ílarliliolz 812.

Bacíri.s 1633.

naclrydiiim l983.

fíiiciiri 205.

Hfvlftm 531.

Badt^ha 1865.

Bad(:liowÍ(él846. 18(^5.

B.idel 927.

H>hlrl 850.
Badil 1539.

Badilowité 1538.1539.
fínih/iín 32
Bad%íink .12.

Bndvánfkowité .12.

Biirkea 5*^9

Bafoinycfi 1839.

Biir.nklan 122.1.

Barmolir 922.

Barí-niilirlein 1231.

Wrti/í/iví 313.

B.tl»««nka 990.

fíithnowkn 81.1.

Balinliali I4S.

Balinlka 99fl.

naill«TÍr 877.

Balrt 1177. mO,
I2d
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Balanophoreae 1470,

Bnldrinn 847.

Bale 1869.

BallHns|)orling 1993.
Ballota 1189.
Ballote 1189.

Bal min 587.

Balmínowité .'i8-3, 184.

Bnlsnm gHendsliij M^O.— hnnndskii 1440.
— kopniun 458— ni/rcon.sAt/ 337.
— periinnskij bílý

347.
— ernil 347.— swiítskij 342.— tntranský 1136.
— tolumtskij 348.
— uhevskij 1434.
1436.

Balsamapfel 623.
Balsainhanin 337.

Balsamliolz 347.
Balsamifluae 1403.

BalsainiDa 258.
Balsaiiiineae 257.

Balsainníkowité 335.
Balsániník 337.

Balsainodendron 337,

Bnlsnmonn 588.

Bnlsnmuin Copnivn 458.
— tle Tolii 348.
— lolulanum 348.

Bnlšnn 14f>6.

Bniuin hlnnc 613.
Bamhos 1753.

Bainbusa 1753-

Bainl)usrolir 1/53.
Banán 1477.
Banani.T 1479.
Bnnnnkn 1478.

Bananowité 147').

Bnncntlus 820.

Bandalge 1879.

Bandfleditc 1833.
Bandsíhelfen 42 í.

Bangia 1874.

BaniCitka 1952.

Banistera 213.
Bao 992
Banowité 987. 989.
Banksia 1292.

Baniá 1367.

Baura 1043.
Bnnynna 1370.
BapUia 421.

Baptisia 350.

Barancc 1785.
Barhntiniao 43.^.

Barbarea 73.

Barliaree 73.

Barhoni 1957.

Bnrdnnn 9.i|L

BnitloHier ™24.
Baiieka 167^.

«aickowité 1» 76.

Barilla 1273. 1418.

Barkhausia 955.

Bilrlapp 1771.

Barleria 1225.
Barosnia 278-

Barrinotonia 602.

Barringtonieae 602.

Bartflechte 1830.
fínršt 747.

Bartgras 1715.

Bartramia 1803.
Baru 535.

Bnrun kozi 381.

Barwinck 3 4. 1059.

Biirwiirz 7^2-

Bary.xyhun 450.

Basella 1273.

Basilienkraut 11 62.

Brt.<o 147».

Basia J017.

Bastardiiiordiel 1933.

Ratan 119.

Bnlntns 1094-

Bads 1417.

Batolka 649.
Batora 1362.
Batradiium 10.

Batrachosperinum

1872

Baubelka 1.537.

Baubelkowittí 1523.

1637.

Baiipra 690.
Bauliinia 4Í>2.

BnnchnweCck 1369.

Baiirliblmne 1078.

BaiilunS 978.

Bame á cochon 342.
Baiiniwolle 141.

BaiiMiwnclirer l513.

Bauinwiirzler 15 i4.

Bnwínn 141. 143.

Bawlnník 141.

Baxi uva 1643.

Bayn 1211.

Bazniice plnmi 1333.
Razalika 11^2.

Bazalkowité 1161.
1162.

Ba/anka 1332.

Bazanowec 1231.

Ba/afuta 159.5.

BdeUium egyptské

1610.

Beatsonia 117. •

Beatsonie 117.

BerherMinne 488.
Be.herpilz 1936.

Bedierstiinlilinff 1967.
Bfdiersdiorf 1952.

Bedei/unr 506.

Bedla 1887.

Bedlowité 1884.
Bpdrník 720.

Bedrnik whiskij 4<í8.

Becn eruemi 1239.
Becrl.hime 1273.
Beerentanw 184?..

Beeslia 1755,

Bpgonia 1457.
Bpgoniarapae 1457.

Hehen album 930.

Bhen mngnum 1339.

Beidil ossar 1047.

Beinsainen 921.
Beinwnrz 1110.

Beissl.eere 1124.

Betuka 207.

Bfjiikowité 207.

B.~l 1758.

Belnm/e 804.
fíeinhe 804.

Belas 1034.

Bella donnn 1127.
Blice 1406.

Belilln 806.
Bellis 868.

Bellif< mninr 899.

Blolist 912
Rlotrn 923.

Blowl.iS 1004.

Blozáka l600,

Bclna 202.

Benediktnkraut 492,
Benedifkt 492. 193.

Bentinlleans 532.

Bengieiri 1330.

Penincasa 620.

Benzoe 1008.

Benzoelorber 1308.
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Bér 1719.

Bér 1719.

Bér iiPmeckíj

Bór planij 1718.

Bernucc. 1785.

Berherideae 49.

Uerberis 50.

Bercheuiia .S06.

Berclieinie 306.

Bergsra 18S.

Bergire 18'^.

Ber,)k ini 8 >9

Berglinse 3"<0.

Bfrgmftnzp 1173.

Bérowité 1716.

Bprtliolletia 611.

Besednice 1044.

Be^PDjtiímter 353.

Be«l«TÍa 9S0.

Beta 1281.

Befcln 1452.

Blela codi 1452.

Bftonira 1187.

B^tonie 1187.

Betiila 1411.

BetullarpaK 1411.

Bputel.otiiulilÍDg 1965.

Bfz 783
Bet terwentj 784.

— horní 784.'

— Iui 784.
>- Hlif u-onnti. 581.

— tDln»k,f 103.').

— ipnHiehkij 1035.
— tem*ki'f 784

Bezdrcowitó 1944.

1952.
Bezkolenec 174S.

Br/kruhé 1776.

BHr.lapaCka 1225.
B'-7.o»froika 1507.

He/:i.Un 166,

Bp/raiin^c 1960.
Béia 1755.

Bibas 512.

Bi«l«"n8 885.

Bihprn*-!! 720.

Bisnonii 1215.

Bignoni:ir<*ae 1214.

Biliai 1481.
Bika 1690.

Bikkia S1.\

B/M tH' 1600. 1601.
Bilimhi 260.
Bilsenkrant 1134.
BillarJiera 116.

Billardiere 116.

Bindas 1787.

Bingelkraut 1332.

Kinse 1699.

Bioplivtnm 261.

Hirkí-Ull.
Birnt.al^Ung 1974.

Birnbauiii 515.

RisnmkOrncr 139.

Bisainkrant 768.

Btsrhoirsliiit 697.
Bhcr 1556.

BisrriiJa 383.

BitterSlatt 1078.

Biticrliolz 44.

Bitterkraut 952.

Bitterklee 10S2
Bitterstramli 327.

Bixa 98.

Bixin>'ae 97.

Blaliuftatec .572.

Blaliu«?t 1441.

Blaliokaii)>k 166.

Blalíoke 'U05.
Blaholist 1305.

Blaliowiník 5Sfi.

Blaliowofíowilé 271.

niakea 577.

fílnk-wood 417.

Blánatec 1793.
Blánatcowité 1777.

1793.
Blaspniiioos 1806.

Blasenstfiubling 1966.

Blasfnitraurli 379.

Blasia 1820.

Blataiirli 15.

Biritt<;rsrtiwaiiiin 1887.

Hlalti 589.

B I cell nutil 1790.

BkduU 1530.

Ul.liyiaC 1596.
Bl-icliwolle 146.
«/t<« 1124.
nii-niwka 1977.

Hlešnik 873, 1222,
12-23, 1258.

Blij-liia 226.
Hliwnkn 1760.
Blín 1134.

HUn III 1 131.

niina<*nl>aiitn 13.15.

BKnowilé 1117. 1134.

BUl welik,/ 1266.
— uhemkif 1266.

Blidiin 1280.

Wumn 478.
Bluinanr 1357.
Bluiiiauš 459.
Bliimenesi-Iie 1036.
Blumenrolir 1484.
BlušC 772.

Bliitaiige 498.

Bliitliluiiie 1530.

Bliitliolž 447.
Blutkraiit 61.

Blutkorn 1878.
Blutwurz 1548.

Bob 394.

Bob cifiipiskij 54. 1660.
liolinl 1120.
Bobkowka 1318.
Bulikownice 1054.

Bobkij 1300.
— ttwiíionské 397»— zhtié 307.

Rohorolky 1 12 '.

Bobowcowité 280.

Boliownlk 474.
Hohrck 1082.

Bobiilák 1843.
Bocconia 62.

Borksbart 919.

Bocksdorn 1129.

Hodlák 9.36.

HuiUák 305.
Bodlorlllll|) 963.

Hodloi)lew 1716.

Bodlo.seiacoka 879.
Boerliavia 1225.
Bolme 403.
Boliaenbatiiii 355.
Itohyžka 1602.
Bucho 279.

Bnis <<' ^4cn}ou 232.
— bomhnnlc 1384.
— á hrncflel 1029.
— á crtlnmel 1350.
— de Cliifpre 1104.
— á cochoH 342.
— eochon 344.
— «/' Fncen* 339.
— de fer 826.
— de Gaulelle 474.
— laileux 1057.
— de innce 810.
— de hoMlvnu 823.
— mnhuuiit 94.
— (/<• Xnlle 1024.
— pitijaie hinnt 421.
— de Piniaút 1027.

I2b*
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Bois pumil 455, 605,

607.
— (I ml 824.
— rouíje 236.

Bojínek 1725.

Bokokorenné 70, 79,

Bolax 706
BoMo 13S2.
Boldowité 13Si; 138?.

Baldu 1382.

Boleliluw 763.

Bollioj 357.

Boleoko 15.

Boleíiis 1911.

Bolelns cerviniis 1961.

Bolloii'! 585.
Bolšewfiík 746
Boinliaceae 144,

Bouil.av 144.

Bon 82.).

BoniUik 141.

Boopis 852.

Bootirj 1475.

Bor 1432.

Borau;ineae llOí.

Bora^o 1109.

Borák 1109.

Boroniií 275.

Boroni« 276.

Boronieae 276.

Borassiis 1H39.

Bor A- 7 13'.)5

Borf.oka 276.

B')ronko\vité 271, 276.

Borow'ce i 132.

Horowickn 1425,

Borowik 1913.

Borretsil) 1109.

Borstetiljamlr 5'^8,

líorstJolJe 754.

Borstenj;ras 1764
Borstenlilie 1514.

B^rst<Mitra2;er 18 í 7.

Burnwha 1)84.

Borifuka 11911.

Boryt 84.

Bosea 1265.

B..swellia 338.

Bolor 409.

Botry liiuiii 1775.

Boíryti.s 1981.

Ritnlct d cnnon 612.

Boiwinn 1282.

Boííl»yt 880.

Bo/í.-íkokwt 1232.

Božskowuu 2?8.

BožskowoKowité 271.

278.

Brahejuin. 1288.

Bra liipodiiiin 1751.
Braclisffikraut 1770.

BrCál 105!).

Brcál 1671.

Uradit kozí .S^.
Bradawnif.e 1S44.

Bradawuicowité 1^30,
1844.

Rritmhor 1120.
Braintiorík 1233.
Brainlalcti 1867.

BntfíUiiii y.\.

Brasilttttia 444.

Brassica 84.

Hraimwurz 1 139.

Brend-nul 1379.

Bre.linass i:i38

Brerhpaline í6l'2.

Bre.liveil lieu 104.

BtíMan 772.

Breitkolbrliea 1501.

Bek 523.

Breki/ni- 523.

Br«anfrii<:lit 1343.

Breuokraiit 13^2

.

Breuupalme Itilí).

Breskew 475.

RreslBtiec 240.

Hl-est I3>.5.

r>íe.sto\vec i;is6.

lirezalka 443
— zintá ^45,

l,3f)7.

firemnín''k 444.

Bli-fzoivxk l;n)7.

Brezowkd l<H^i.

íírezulu .341.

]{reya|.t-l 1022.

Brc/a 1411.

lj;i-/.»\vité 141 1.

Birliaíky l»53.

Brie<iclia i35j.

Brni';(i ". 7 '.

Bl-ink-a ! lli\.

BiV-a 1411,
nri/,a 1744.
I!nr-i 1059.

Ftror S .!)

BroJlVii lií!).i-.iiu 1.373.

Broinbcerstraudi 494.

Rroinelia 152.3.

Bromeliaceue 1521.

Brom as 1751.

BTOsíinuin l.'»7S.
"*

Broskcw 475.

Broskwofí 475.

Brolcc 839
Brofowcowité 791, 8.35.

Brotowec 835.

Bi'i>ii<'son>*tia 1367.

Brownt-a 438
Brslen 2.')6. 297.

Brslenowité 294, 295,
296.

B>snU 297.

Bršt 746.

Brucea 2S1.

Brurhfaiieo 1880.

Bniilikraiit 651.

Bnismannsia 1133.

Briigiain.sia 1469.

Brukciv 8).

Brnnelle 1194.

Brunnenkresse 73,

Briinia 312.

Bnuíiaceae 311.

Bnmka 312.

Briinkowité 311.

Brusnice !)83.

Briistbeere 1102.

Brufnák 1 109.

Brwoljlan 460.

Brwonoška 1877.

Brya 419.

Bryo-iclei 1^02.

Bryonia 621.

Bryopliyllmn 658.

BryoDsis 1853.

l',rynin (812.

Bnim 1434.

Buhlenkif 1396.

Bublinatka 1227.

Bnhliiiatkowité 1226.

B:il>l''nkn l6.

But)lomot 19)0.

Biibon 7»4.

Bu l.e 1392.

Bu lisbaiiin 1357.

Baihweizea 1254.

Baciila 52').

Bmlélník ?)2S.

BiKlieia 1152.

Biiflleieae 1151.

Bndrn ll?0.

Bufna 7^)8.

BUffcIUnd 1362.

Bufrelhorn S05.

KuirtOkn 1132,

Buk 1392.
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Dtikkostrauiii 278.

hubo 2 TU.
— illanhé 279.

ultkowktt 1875.
iiKku 279.
liiikwice 1187.
Bukwice n^2.
— bílá 1228.

Huln Jiiwa 17;") i.

ISiilliocodiiiiii 1567.

D.il^aria 1939.

Balluria 199;^.
^

liuiu buitttri 1735.

Bulwušku 719.

Buiiielia 101(3.

Buncliobia 21 1.

Bundara 801.

Bitngen 12.}j.

Biiiuas 90.

Bnniiiiii 719.

fíuiutrili 140.

Biipl^uruiii 72'^.

Biipiittialiiios 895.

Bu|ilitlialiiiuiii 871.

ttiirauhc 1021.

ttHraithcm 1021,

Bur.lilia 850.

Hitnlun 1()27.

Kutili 1G27,

Bnriiiaiiaia 1^52.

Hiirtnanniaceae 1551.
Bursf-ra .341.

Bur.fr.iceae .i3(j.

Biir/.»*l(lorii 2(i5.

Biisclii-lkrair ',^ '.

Biiscli<*lzii|<l I : I.

Biitea 415.

Bittoiiitis 10'^0.

BtitoMifae IfiSO.

Hitfonica (303.

Biittcrliatifii 200.

niilln<TÍa« 155.

ftnltfrnin '.Vicno 15ti.

Biitwik 1979.

Biixliaitiiiia 18!)5.

Biixeae l.<57.

BiixiiH 1357.

B7IÍCH !)02.

B»jlÍHn hifkowA 11.58.

— i'»ncknwá 81.

— dnnivA \1'16.

— hlizní 852.
— hruznowii 12 7Í).

— hwi^zdoicii Ht5.

— mriwinil 1228.
»— iw. Jana 193.

Bylina peni'ihowá 1235.
— skelní 1359.
— sladká horká

1 122.
— slunená 107.
— syfiiroaá 842.
— šlakowní 1228.— Irojiná 104.

/ — zubowá 74,

Byrsoniiiia 210.

Byssaceae lí)87.

Byssns 1987.
Bylel 127(5.

Bytlneria 158.

Byttaeriaceae 151. i

Cnhezo de neifro 1651.
Cal>oiiibea« 52.
Cacala 643.
Cacalia 916.

Cacaoliaiiin 153.

Cíirilienkraut 193.

Carteao ()75,

Cactiis 1)77.

Cacucia 534.
(ad 323.
Cadai/nm 705.

Cadamba 822.

Cadel avnnacu 13-15.

radel i 1269.
Caduliiuii 405.
Ca.liiík ;j2J.

rVi/V marron 831-

(achia 432.
Cachiliou 1484.
Caclirys ?(i2.

Caiiina 629.

Cainnio 1019.
Cninitn 1019.

Cujaniis 412.
Cti)a|ui(l)atiiu 584.

(niu Pli 585.

falu ratnmala 1403.
Calaba 20.<.

C'alailina« Ift )8.

Caludiiiiii l>i6:i.

Culaiita^rrustÍM 1731.

C.ilamintlia 1173.

Calaiiiiu 1645.

CnlainuM nromnticuš

1075, 1K.54.

Culatliea 1444.

Calcolaria 1145.

(alebnsse 1211-

Cnlebatte colin 612.

CalenJuta 920.

Calla 1657.
Callaceae 1657,
Callanclioe 659.
Callicarpa 1206.

CaingoDum 1263.
CallistPiiia 866.
Callistpliius 8«6.
Callitltaiímion 1869.
Callilridie 554.

Callitris 1429.

Callo rubcns 1391.
Calluna 992.

Cal(>(-liortus 1576,
Calopliyllum 203,
Calosiiion 1308,
Calotropis 1047.

Caltlia 15.

falu Iripali 1453,
(Uilumbo 47-

Calvillc 518.
Calycanthaceae 523,
alycantluis 524.
Calycera 854.
Calycereae 853.
Calyciflorae 294.
Calyciei 1842.

Cnlycium 1842.
Calyderinos 1127.
Calyptrantluis 596.

Calyciflorae 1007,
Cah-sle^ia 1072.

Calythrix .'J83.

Caiiu-lina 82.
Caiiiellia 183.

('aiin-Hiaceae 181.

Caiiipaniila 971.

Caitipaniilaceae 9({8.

Caiiipliorosina 1282.

Caiiijioiiianusia 590-
(lainpylo.iperinae 702,
Cam-ivood 421.
Cniiiia 1484.
Cannal>i» 1361.
(Uinnnhis sylveslria

1185.
Cannareac 1482,
dananijn 43.

Canarifiiliauin 342.
Canavalia 409.

Cnnnri utacaque 610,
Canarina 969.
Canariiiiii ,=t42,

fnndel 540.

Can'!lla 204,
Cnunci Je Ttthng*

1623.
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Cnniram 1061.
Cansjera 1319.
Cnntnlupo G17.

Cantlum 81(i.

Cantliarellus 1903.

Cantiia 10S5.
(]apeba 49.

C(tpo molttiio 1125.
Cappareae 93.

Cai)pariileae 91-

Capi)aris 94.

Capraria 1151.

CaprifolÍHm 785.

Caspella 77.

Capsicin 1125
Capsicuin 1124.
Caranilns tU60.

Caragana 378.

Cnrnmbu 547.
arapa 235.
Careya (i07.

CafilamÍQe 73.

CtirdamonHifm mnjus
1496.

— minus
1497.

— medium
1497.

— rofumlum.
1496.

Cardiosperinu-.n '222.

Cartlopatiuin 924.
Cardmis 93*1.

Cnrduus hnemorhoida-
lis 937.

— lomenlosus 9Z5.
Carewek 1595.

Carex 1694.
Carica 610.
Caricineae 1694.
Cnrimpann 1639.
Carissa 1060.

Carliiia 92<>.

Cnrindouicia l'í')7.

Cnrolic di Giiida 325.
Carolinea 147.
Cnronosi 1203.
Carpinus 1402.
CnrpobdlsnniHin 833.

Cartliaiiius 933.
Carm 71^.

Caesalpinia 443.
Cascn </' anitt 33.
— docc 1021.

Cascarilla delgado 796.

Caicnrilln finn 794.
797.

— pelludn 796.
— negrilla 797.

Caseuria 314.
Cassavestrauch 1340.
Cassia 453.
Cassiae 439.

Cassiivieae 319.
Cassytlia 1.308.

Castanea 1393.
Castaneaceae 217.
Casuarina IHS.
Casiiarincae 1418.
Caryocar 220.

Caryopliylliis 597.
Caryota 1619.
Catanandie 946.
Cntnppa 5 2 •

Cateshaea 8 12
Catliartocarpus 452.
Catinga 606.

('altu tfasfuri 138.— Scliirniinin 857.
— Vlini 405.

Caucalis 753.

Caucalineae 753.

Caulerpa 1862.
Caiilinia 16'^7.

Cauliiiiaceae lfiS6.

Caiirnlka 1891.
Caats(luikl)auiii 1337.
Ceanotlms 309.
Cecatku 1841.

Cecropia 1376.
Cecii ti76.

Cedr 1440. 144 1.

CedrAt 190.

CcdrtUiiík 190.

Cedre hlanc 1139.
Cedrela 233.
Cedrele 233.
Cedreleae 231.

Cedrns fénický 1425.

CedryS 1411.
Cejba 141.
Cejbowité 130. 144.
Celastrineae 294.
Celaster 29S.
Celastriis 293.
Celdnn^ 63.
Celer 713
Celidonin 63.
Celík 868.
CelistOH 63.

Colosia 1269.
Celsia 1138.

Celtis 1386.

Cenangiuin 1940.
Cenrhras 1717.

Centaurea 929.
Ccnlnrium lutenm 1076.
— majus 929.
— minus 1076.

Cenfrantlius 646.

Centropogoa 963.
Centro.speriiuiin 879.

C.-plialis 834.
Ceplialuntliera 1508.

Ceplialanlliiis 833.

Cepl\alotricliei l97*>.

CfpliJlotriduiin 197lS.

Cer 1394.
('pramimn 1869.

Cerastiuin 127.

Cerasus 479.

Ceratinm 1976.

Ceratonia 449.

Ceratopetaliiia 6^9.

Cerat(»pteris 1792.

Ceratophylliiin 5ó2.

Cerbera 1066.

Cercis 464.

Cerdana 1104.

Cerinthe 1112.

Cerisicr de Cayenn*

599.

Cernennx 1388.

Ceropegia 1041.

Ceroxylon 1634.

Cervaria minor 972.

Cesmína 300
Cesmiiiowité 295. 299
Cestriim 1118.

Ceterach 1781.

Cetkowice 1940.

Cetraria 1833.

Cewenka 80).

Cewola 1753,

Ciheba 245.

Cihorowité 1691.1702.
Cibule \b<9.
— hlnwalA 1589.

— obecnií —
— mofská 619.

1592
— srostlá 1589.
— zimní 1590.

Cicca 1357.

Cicer 393.
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Cicimek 303.

Cicuta 711.

Cicula 764.

Cijiarrenpaline 1628.

Ciclioraceae !)44.

Ciiliurium 946.

Ciknka 86S. 1891.

Citiiicifiigu 24.

Ciiiiinalis 1073.

Cincliona /94.

CiiKlionaceae 791.

CinnaiiioiiiiiU) IbOl.

Cii'ikn 1.-41.

Cipura 1544.

Circaca 543.
Cirok 1713.

Ciriiitnn 973-

CxnHa 1884.

Cissuiiipelos 4S>
Cissiis 247.

Ci»i 99.

Cistenrose 99.

Cisiiiiae 99.

Cutowité 99.

Cistiis 99.
CitliarX)lon 1204.

Cidiwka 422.

CitliwkowUé 346. 421.

CiioliU 2H1.

Cilnjn 190.

Citron lUO.

Citiutiál 191.

Citruneiiliatiin 190.

Citroník 190.

Citronfkowité 186.

Citroiiiia t3S3.

Citrowofi 1383.
Cifru* 190.

Cirrna 393.
Cíirnn planA 3S1.
Cifonkn 442.
Cladiuin 1702.
Claiionia 18.37.

Ctadouporitiiit 19S0.

( laili)Stf|ilMiH I8li7.

Clalliriis 19J6.

Clnuilinnn 4 18.

Clavaria I6.'4.

Clavariti 1»28.

ClN)tonia 649.
Cirmutidrae 3.

Clematis Z.

Cleome 92.

Cloiiieae 91.

Clrodcndroa 1203.
Cletbra 989.

Cleyera 178.

Cliadiiiin 877.

ClJdemia 571.

Cliinaciiiin 1800.

Clinopoiiinin 1177.

Clitoria 369.

Clitorislihime 3fi9.

Clo.meriiim 1882.

Cln.Ma 195.

Clnytia 1354.

Cnponiin 286.

Cnestis 281.

Cnirus 932.
Cniiloscohis 1343.

Colia»-a 1087.
Corcoloha 1261.

Cociuli inilici ^7.

Comiliis 46.

CociHt ilir.is 1399.
— Lncctt 1369.
— manniparus
5«4.

Cocros t(j29.

Cocosinne 1629.

CocoHpaliiic 1629.
' Coiin Fnunn 1«37.

Coildftm pilin 198.

Codineiiin 1347.

Codidioatrauih 1347.

Coffea 829.

Colftaceap 826.

Coifuiik 246.
Coililearia 75.

Cuclilospcniiuiii 17 9.

Cochonilc 430.
Coilantlia 1072.

Coix 1710.

Covlospermae 702.

Colelin - Vceila 1225.

CoII«'ma 11*37.

CoUtia 309.

CoMiiraceae 1571.

Cilrliiniin 1577.

Culorntiii 1660.
Coloinlin 47.

Colulpa 379.
Cniiiariiiii 499-

Coml.r«*(ari-ao 523.

Coiiitiret»-ac 514.
Coiiilireltiiu 534.
Cninand«a 1312.
Comiiií-lyna 1^83.

CoiiiiiK-lynareaR 1682.

CoiiiMiprsonin 1.57.

Coiiiorlsdia 326.

ComptoBia 1416.

Connmi 877.

Connmi 1351.

Conrssi 1052.

Conferva 1870.

ConfíTveae J867.

Coniihas 229.

Conioiiiycetes 1990.

Co ni II 11) 763
Coi naracae 2.«0.

Conocarpiis 532.

Conomon 617.

Consolidn major 1111.

fonlrnhierhn 888.

Conviillaria i?56.

Convolviilaceae 1087.

Convolviihis 1080.

Conyza 870.

Cookia 188.

Copnihn 458.

Copaif.-ra 458.

Coprimis 1893.

Coqninhos 1630.

Co(|iiito deChili 1635.

Corallina 1864.

Curallfnbaiiii) 4l3.
Corallineae 1864.

Corallorliiza 1512.

Cordia 1104.

Cordiera 81 9.

Cordi<'reae 819.

Cnnlylia 166.

Corema 353
Corrliorus 1' 4.

Coriandreae 766.

Coriandriim 766.

Coriaria 287.

Coriarieae 287.

Corniis 776.

Corneae 775.

Cornorarpa 325.
Coronilla 384.

Correa 271.

Cortex Alixine 1069.
— aniiilisenlericuš

1052.
— CnlhngU 4S6.
— CnneUne iilhne

204.
— Ca<icarillae

l.H4«.

— Cnmine tnr*/-

ophtfilalne 591.
— edrclne 234.
— Copalke 1346.
— Gfofraea ja •

mn(cen»i$ 436.
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Cbrtex Ceoffraeae »u-

— rinnmensis 437.
— Chinne siiinosac

812.
->— magellanicus 33-

— mnlicorii 526.
«• mnlamhe 33.

— parniba 'i91.

— Sapotrtc 1022.
.=- </e Snviujc 814.

— Soijmidiae 233.
i=- lf7Mefrt7nts 33.

-^ ^i'internntls pu-

rins 204.

Cortusa 1231.

Coroso 1634.

Corydalis 67.

Corylns 1400.

Curijmbus cypri 560.

Corynepliorus 1742.

Coryueuin 1991.

Corypha 1637.

Costus 1492.

Costwurz 1492,

Cotoneaster 512.

Cotyledon 659*

Conepi 471.

Couepia 471.
Cnnis 1211.

Coulterja 443.

aupi 471.
Couratari 613.

Courou moelli 96.

Couroupita 611.

Coiitarea 793.

Coiitoubea 1078.

Covnlam 189.

Crambe 88.

Craniolaria 1214.

Crassnla 656.
Crassuleae 656.

Crassulaceae anoma-
lae 66i.

Grataeva 93.

Craterium 1967.

Cremaniiiin 577.

Crepis 956,
Crescentia 1211.

Cressa 109S.

Crcsson dc Pnrra 8S7.
Cribraria 1967.

Crinuin 1531.

Critlnimui 733.
Critonia 863.
Crociis 1540,

Crotolaria 350.

Croton 1344.

Crolon 1343
Crozopliora 1343.

Crncifea 69.

Cry|)iiiosperini 1957.

Cryptocarya 1306.

Cryptonaina 1765.

Cryiitostemina 922.

Cwikn 12S2.

Cwikla 1281.

Cwikin 12ÍÍ2.

Ctioamis 616.

Ciicurhita 628.

Ciirurhitaceae 613.

Cuciirliitea« 615.

Cuci ferit 1610,

Cnciopliorn I6l0,

udu pfiriti 141.

Cujete 1211.

Cukr 1712.
— kmifirskij 1713.

_ ocharský 1047.

— siirowij 1713.

— Itinowfj 1713,

Ciil<ra\\'á ttina 1712.

Cnkrownik 1711.

Ciilirowiiflvowité 1711.

Cufcns 1660.

CuUumia 922.

Cunneai' 749.

Cmninnin 719.

Cunonia 689,
Ciinoniaceae 688.

Cupania 2'i8,

Ca|''ipa -'>58.

Cupi Sil.

Cni'i:> 811.

Ciipresseae 1420.

1427.
Cupressus 1429.

Capuliferae 1391.

Ciiratella 30.

Cnrculigo 1550.

Curciiina 1489.

Curcimhi 1489.

Curtisia 299.

Curvembryae 345.

Cuscuta 1099.

Cuscuteae 109S.
Ciisparieae 273.

Cyathea 1791.

Cycadeae 1442.

Cycas 1443.

Cyrlamen 1233.

Cyclantheae li66,

CyclantUus 1666.

Cyclolobae 1273.

Cyclophorus 1781,
Cydonia 313,

Cykas I4l3.

Cvkasowité 1442.

Cymbálek i59. 660.
Cvnibidium 15l<i.

Cyminosina 277.

Cynancliuni 1048,
Cynara 935.

Cynareae 920.

Cvnodon 1726-
Cynoglosseae 1107-
Cyno-lossiim 1108.
Cynometra 1.59.

Cynoiiiorinm 1470,

Cynosurus 1749.
Cyppraceae 1694.

Cyiiereae 1702.

Cvpergras 17<I2.

Cy penis 1702.

Cyprcs 1429.

Cypresse 1429.

CypripeilifaB 1519.
Cypripediiiin 15l9.

C<;pliš 898. 1429.

Cvpryšowité 1422.

"l427.

Cijprns 560.

Cíprus 1429.

Cyrtandra 9Sl.

Cyrtandreae 981.
Cystoseira 1848.

Cystisporei 1949.
Cjslisus 358.

Cystispora 1949.
Cytineae 1466.
Cytiniis 1467,

Oabr 1173,
ahrowilé 1161. Il73,

aj 183,

— rtijirsk)/ 695.
— ewropski} 1149.
— knuiirski) 143.
— kttrijlskj) 545.
— oswZský 1172.

ajice 942.

Cnjowník bílý 586.

akánck 931.

akanka 946. 947.

ákankowité 856. 944.

Capi nos 251.

apí nsek 250,

(japulka 1927.

Cárnicka 1841.
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HrniCkowité 1830.
1840.

!;ar<)wník 548.

"nslttwlm 516.

"islu 1055.

Cckn 39C.

Utorka 380.
h^tliice 758.

Ut-kankn 9*7.
rienieice 17.

*piiieicowité 2» 15.

^V/»lerltrt 17.

'\-min 1038.

fi-pelalka 1851.

^•pfKka 697.

r^epitatka 1810.

Uepitktj knžské 297.

flepiCnice 596.
epiník 207.

[leratka 1967.

*>itka 1540.
'\'rinel 1156.

>/> ipnnielská 1400,

''ernei,Š 1156.

(crnice 494, 984.

f crniktj 479.
jcruohejl 907.

Cenwhiil 907.

lícrnolilaw 729.

reruoklen 2l<i.

CernopOfcJ 622.

fVrnotok 323.

flernoústDÍk 570.

SerniKlia 13.

ííernSí 1156.

r.rtkus 851.

'j-rlouo lejno 740.

Ccr/iiu; d/KÍr 1771.

J//nr 17U
vVrifc lakowt) 1369,
— mnnorobni)

^r84.
'ji-rAceuice 1407.

?ír»enlr« 516.
— t/n^Hrá 1914

rvrwik.itec 1979.
' eruilfik 15.

!5crii59 1156.

n<:snáCek 81.

psmsk 1585.

LVíHck 1586.
— hndi 1585
— ncdwPJi 1586.
— plnuý 1198.

^psnrkowité 1579,
r^s5, 1584.

CesnekowoIS 93.

Cesnekowník 233.

^cswina 1399.

i-šujatka 1446.
Oešiijatkowité 1446.

('eltk 1063.
elnoiizlec 1980.

rinnatka 1516.

ibr 1173.

CiCerelka 9i'4.

OiCoreCka 384.

Oinrelka 984.

idio 331.
íA-rt 1216.

iliinnik 355.

ílko 542.
ílkowité 541, 542.

iinišník 378.

ipa 338.
Ofpek 1558.
irwka 1894.

istcowité ll6i, 1182.

fistec 1185.

ri$li'c 1149.

rislice 1177.

Cíáífí 1812.

íšowité 1830, 1842.

CiStíík 305.

oka 395.

(okoladn 156.

twt-ral 186.

tweran 1304.

ftwerobidi 344.
Ctwerokarpec 366.

tneroinuka 115.

wrUik 1760.

iyrhoC 670.
fUyrziil) 1810.
tilit-t 9.'?2.

rVyr 1173.
udlek 358.
nwhrk 939.
Ctíidlo 749.
Cuidlowité 701, 749.

Dacrjdinin 1424.

I)arr)iiiyces 1942,
Dartylis U48.
í)il)lík 1657.
— úrodní 1*^57.

ál>líkowilé 1655,

1«57.

Daedalea 1907.

Dalilia 875.

Dnidsu 405.

fínkii/tc 1616.
Dalherfria 416.

Dalliery;ieae 516»
Dalea 863.

Daiiiasoninii) 1474.
Dammara 1390, 1142.
Damara ierná 345.
Dnmnrns eUinica 1390,

1391.

Daiiiaro 1442.
Damnscenn 478.
Danuis 803.
Danaea 1778.

Dnncjk 518.
Dapline 13l5.

Dariitota I0l6.
Dasya 186S.
Datisca 6G.

Datisceae 66.

Dattelpaliiip 1615.

DaUelpílaiiute 1010.
ntttle 1616.

Datura 1132.

Datureae 1130.
Daiicineae 752.
Daiicus 752.

Daura 434.

Dánska 1173.

Dawil.SI 1159.

Dáwiwec 1338
Dckfruclitlleditel843.

Decírwinde 1092
Deekels.liorf 1951.
Deriiiitaria 582.
nehet 1133.
Dliel 735.

Deiworcowité 702«

753.
Dojworec 753.
Deíesseria 1855.
Deliina 29.

Dlpliinium 20.

Dfmaliei 1979.
Dfiiiatiiiin 19**0.

DiMiiidovia 671.

Demur 1176.

Den n noc 13.59.

!)cn(lrol)iiiiii 1513.
Deiiiwka H)fl2.

Deniwkowité 1579,
16)2.

Priikara 922.
Di-ntnria 74.

n»-nt.-lla 815.
DPrefi 1778.
nCKc 1440
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DCrkawka 1809.

Draowit 1770, 1778.
DProiniika 115.

Dromiurkowité 115.

Dcrnzdn 1411.

Deryzda 843.

DcRchnmpin 1741.

Desinandius 42;").

Desinidiinn ISTií.

Desmoiliuin S^^O.

Desinonciis ltil3.

Detarieae 4G6.

Detariuin 466.

Betel 364.
— A-02/ 355.

mielinn 36 1

.

Dtelnfk .H67.

Deutzia 692.

Dewaterník 101.

Detcfilero odní 1585.
DcwPsil 865.

DCwtsJl S64.

Dialiiim 4B6.

Dianella 1560.
Diantlms 118.

Diatoma 1880.
Diatomeae 1879.

Dickblatt i5fi.

Dicranoidei 1807.
Dicranum 1808.

Dictainneae 272.
Dictamniis 272.

Dictvota 18,5'2.

Diderii.a 1996.
Didvmodon 1811.
Diervillu 788.

Digitalis 1143.
Dijiifaria 1717.
Dill 744,
Dilli-nia .^O.

Dilleni;icí-ae 28.

l)iinocar|uis 2'28.

Dine 618.
Din"*-! 1508.
Dintenliaiím 320.

Dionaea 108.
Dioscorea 1553.
Dioícorae 1552.
Diosma 278.

Diosineae 271- 278.
Dio."<pyro.s 1010.
Diotis 898.
Diphaca .'{87.

Dipliysciiiin 1806.
Diplazium 1788.
Diplodiita 574.

Dipsaceae 849.

Dipsacus 8)0.
Diptam 272.

Dipteris 439.

Dipterocarpeae 172.

Dipterocarpus 173,

Dirca 1318.

Discophori 1927.

Distel 936.
Ditiola 19^9.

Diwt-nice 615.
Diwizna 1137. 1191.

hiuznn erwfkoiiá
1138.

Diwiznowité 1136,

1137.

Diwoplod 320.

Dlaiil)océwl<a 803.

Dlakokw^t 1549.

Dlakjs 943.

Dlauhatec 406.

Dlužil lia 61)9.

Dlužil howi(é 693, 698.

Dinuteu 793.

DmutDrít 1145.

Dohrúmijsl 1175.

Dol>rou)\sl 1 174.

Dol.ronika 1182.

DoSrozew 1308.

Doderatlieon 1232.

Dodonaea 2.^0.

Dodonkowité222, 230,

Doilonka 230.
Doliilios 406.
Doiiilieya lfi2.

Bomheyn l44l.

Damheyareae 161.

Boník 4>'5.

Doppeli.latt 266.

Doppelliauffn 1788.

Doppelíiiintlinfr 1966.
Doppelliiilse 387.

Doppelschleierling
193!t.

Doi)?rák 106P.

I)fprákowité 1069.

Dorant 8Í'5.

Doreina 740.

Doroniruin 915.

Dorstennia 1373.

Dosna 1484.
Dosnowiié 1482.

Dosten 1174.
Dotliidea í95<^.

Doznice 1013.

Drabík 1800.

Dracana 1562.
Dracocepiialuiii 1180.
Dracontiuin 1657,

Draliušice 944.
Dradienbaum 1562.
Draihenkopf 1180.
Drarjienwurz 1657.

Drá 50.

Brni kretv 1347.

1563, 1647.
Dratinec 1562.

Brn<ioncvl 903.
Drahiioaud 446.

Vriiim SviO.

Draparnaldia 1873,
Dráiiolfýl 761.

Drásalka 135.

Drasnulusk 462.

Dr:isol>Nl 352.

Drelialire l5ll.
Drelinioos 1803.

Drelizahn 1811.

Dreihlatt 1570.
Drt-ildutiie 645.
Dreikrone 569.

Dreistoin 788.
Drenka 74.5.

Drizack 1676.
BYešll 50.

Brewo aloesowé ne-

praw ,=Í18, 1336.
— nloowé 465
— erné 4 1 7.

— obenoué 10 10.

— fenijklow 1308.
— jrnticiiuzské

267.— fusiikoué 1 367.— quniakoué
267

;

— kutissioué ja-
ninické 2'JO.

— kttn.isiowé tlu-

sté 290,
— kun.<íiou é su-

ritinwské 289-
— kun.isiowé pra-

ué 289.
— Inlroué 591.
— mnhfttjonowé

232.— muhonowé 232.
— 7ji!/,«7'R24, 1122-
— orlicí 318.
— pnnioftowé

1399. 1400.



2025

Dfeico papunmhé 14U4.
— pjímout' 241
— princuuo blb-
— prtjzily žluté

328.
— rajské 318.
— snprtnowé 445.
— tnsnl'r(isowé

130á.
— sladké 370.— swalé 267.

— tivi/ifké 342.
— íelezuaé 587.
— letezn 1386.
— i/M 1.1()7.

Drewoiiiorka iyor>.

Dezowec 440.
Drrlmika 1233.
Driiiiys 33.

Dín 776.

Din 1440.

Drinku 11Q.

Dínowité 77.5.

Dípatka 1231.
Dípowrcník 1807.

DípiKha 798.

Di pla ir<41.

Dislal 50.

Distalowilé 49.

DriirAl 50.

Dfiu buktowé 1358.
— bítnuwé 1.158.

— ceJrowé 1427.
— hnUí II6S.
— knifowé 1308.
— prntkawé 1438
— riowi 352i

1091.
— tanhtlowé 1311.
— ielczné 4)0.

Drkíilka 1'<74-

Dniiok 1203.

Drnák 13Í>(>.

Driiawec |;J59.

Drubnolilaw 870.

Drolinokiiliiiík 582.
DroJiMrtt 106.

l)ri>áerac«'no 106.

Droi.h' V46.
DriiiícnliliMiK! 426.
Driisták 9.36.

Dryptotlon 1809.
r)ul> 1394.

Dub korkowi} 1400.
— /ii' 13y().

— mofský 18j0.

t)u»ianka 1077.

hubnka 13»9.
— francauzská

13»5.
— turecká i398.

Duhinka 1396.
Diibocli 472.

Dul.owité 1391.

Dulxiwka 139H, 1909.

Duowník l^OÍ).

Dúbrawnik lllS, 1182.

Duiiaim 6l7, 1479.

Duliowice 1543
Dnlcamara 1 122.

Dnlkatec 1831.

Duma lioí).

Dninbíf 1491.

UumUk 86.
Diimowité 1609.
DiinDscheibliii^ 19S2.
Dikpfcifadeo 1874.
Diipnik 1611.

Durane 479.

Dur. Iit>(>lirlle< hte 1843.

Durrtiwadis 722.

Durio 149.

DtirkoiiiaD 880.
Durman 1132.

Duniianowité 1117,

11.30.

Drrwurz 870.

DutanSek 1854.

Dulolilawka 1837.

DutoHcnienka 8^7.

DiitoReineokowitó 791,

837.

Dnvaua 331.

Dnwiik 17ft6.

Dn£nuwi!nec 1049.

l>uili.stupka 311.

Dwakrátec 1.306.

Dwaul>lanku l^i66.

DN«.iul>ulil«n 1806.
Dwaulirotec 1808.

Dv%au.Hliw&k 227.

Dwauadku 608.
DwiuifímCrka 1584.
Dwauziiliku 885.

Dwériižka 1512.

DwojiM^^ka 1224.

DMojratku 1879.

I)woi^••t 1016.

Dwojdr 577.

Dwojilák .387, 1265.

Dwniki(ilú£ 172.

Dwékrowka 571,

Dwojnák 238.

Dwojok 419.
Duojosincc 1721.

Dwojostice 1219.

Dwojpilka 383.

DwojštCp 799.

DwojuŠka 898.

Dwaulírotowité 1797»

1S07.

Dyiiiniwka 67.

Dyiiiniwkowilé 67.

Dyn 616.

DNowité 6i:<.

Dyriuilia 676.

Dyptam 1174.

Dysodea 837.

D2itižan ljj8.

y.nn des iitnnies 1345.

Kben 4i0.
— moluckij Sen)

1014.
— ternackij I0l4.

Ktienaceae 1009.
KtienauS 1012.
Klienowité 1009.

Kbenus 391.

Kberwurz 926.

Krastapltylluni 419.

Kcballium 624
Kcklialiu 1693.

Kclipta 875.
Kctaspnrina 1863,

1864.

Klirenprcis 1147.
Kliretia 1105.

Kliinella 187.'».

Krliinocactus 677.
K<liinoililoa 1718.
Kiliinopliora 76t).

Krliinops 923.

K< liinosperuiiim 1107.
|{. liit«He 1052.

Ki|ii(f> 1052.

K<liiuin 1112.

J-H Avanacu 1337.

KtUitnbaiim 1422.
KibisHi i3:i.

KitlerlisnsrJiwanz

1456
KierbalKlinc 1960.

Kierpilz ÍHSI.

Ki.bo 1394.
Kirhisnpilz 1954.
Kiol)«erc 1.569.

Kisenliaiiin 825.

129*
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Eisenholz 1015.
Kiseniuit 22.

Kisenkraut 1200.
Eiseniiiass 587.

Kischwamm 1893.
Klaeay;nea« 1313.

Klaeagnus 1314.
Klaeocarpeae 171.

Elaeocarpiis 172.

Klaeococcus 1349.

Elaeodendron '.^99.

Elaeoselineae 753.
Klaeoselimn 753.

Klais lfi42.

Elaphoinyces <964,
Elapliriuin 340.
Elate 1632.

Eliiteriiim 623.

FAemi wijchodQÍnJské

338.
— hra^iUshé 3:^9.

— zápndoindské
339.

Elemo§ 335.
Elemošowilé 335.
El«Dgi 1023.

Rleocliaris 1699.
Elepliantenfiiss 858.
Elepliantopiis 85S.

Elci>linnlhusia 1651.
Eletaria 1497.
ICleusine 1727.
Eleiitlierogynae 1552.
FMebor 18.

— hrli) 1572.— cent i) 17.

— eský erni) 9.

Ehjmos 1719.
Klyinus 1762.
Kmhelia 1028.
Emhira 45.

Emblica 1553.
Einbotliriuiu 12^)0,

Emilia 914.

Einpetreae 313.
Kmpetrum 31.3.

Kncalypta 1810.
Encepbalartos 1445.
Endocarpei 1843.

Enílocarpon 1843.
Kodyinion 1595.
EnJj/wie 947.
Engelsiiss 1782.
Rngelhardtia 1399.
Engeiwarz 736.
f.nselte 1480,

Rntada 421.

Knzian 1071.

Kpacrideae 1003.
Epacris 1005.

Ei»erua 460.
Rpliedra 1420.
Epliedreae 1419.
Eplieii 772.

Epliydatia 1865.
Epinin 1057.

Kpidendruin Í5l4.
Epilobiuiií 544.
Epiiiieadiiiin 52.

Kpi|)actis 1509.

Ei)il)ogiiiin 1508.
E|)oclit»iiiin 1986.

Eíiiiisetacoae 1765.
Efjni.setum 1765.
Eragrostis 1745.
P>antliis 16.

Krl.se 39<i.

Krl)senl)auin 378.
Krdbeere 497.
Krdbeerbauiu 987.
Erdbeerspinat 1280.
Erdeichel 434-
Erd palme 1644.
Erdraucli 63.

Erdsclieibe 1233.
Erica 992.

Ericaceae 986.
Erireae 989.
Kricoila 1074.

Erica 1017.

Erineuiii 1987.
Krigeron 866
Eriodendrmii 145.

Eriorauon 1693.

Krioplioriiin 169S.
Erie 1413.

Erodiiiin 251.
F.rleple 1120.

Eriícii 8'í.

Erviiin 395.

Eryiigium 708.

Eryobotrya 512.
Erysiplie 1973.

Erytliraea 1075.

Erytlirina 413.
Erijthrolnpalhxtm 1228.
Erythroniiiiu 1594.

Erytroxylt-ac 209.

Erythroxylou 209.

Escalonia 687.
Escalonieae 686.

Escobedia 1153.

Rsrlialiorn 217.
Esrhe 103«.

Eseldistel 934.
Esparsette ,391.

Esparto 1733.

Espeletia 879.

Est - Indián - mndder
816.

Estrmjon 903.
Eucalyptus 586.

Eiicoinis 1598.

Euforbium anglické

1322— indské

1322.

Eugenia 599.

Eupatoriaceae 859.

Eiipatoriuin 861.

Euphorbia 1321.

Enpliorbiacnae 1320,

Eiipliorbieae 1321.

Euplioria 227.

Euplirasia 1153.

Eurotiuin 1979.

Eiirytlialia 1075.
Eiistegia 1951.

Eiiterpe 1619.

Evernia 183 i.

Evodia 275. 1305.

Evolvidaceae 1097,
Evolvulus 1097.

Evonyíiieae 296.
Evonyinus 29í».

Exacnin 1078.

Excipiilti 1952.

Ecopraria 1335.

Exidia 1841.

Evilaria 1881.

Exogenae 1472.

Exosteinma 801.
Faba 394.

Faljii henijlirtlensis 532,

Fitbn sf, lijnnlii 1064,
Fabricia 588.

Fackeldistel ^77.

Fadenkeil 1880.
Fadenstiiubling 1967,
Fagopynim 1254.
Fagns 1392.

Faliain 1.5 IS.

Fahnenalge 1880.

Fa.helfrnstel 1881.
Fíirhel palme 1639.

Pii.herbrand 1993,
Falcaria 715.

Falteablatt 977,
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Faltendeckel 1307.

K;ilte/iol>r 714.

Kalteni.ilz 1901.

Fa.sertang lH'i9.

Faserfrn<lit i'i97.

Fasol 403.

Fasolowité 346
Faiils.liiiuinel 1984.

FeJprknop 7r»'J.

Federtao"; I8G0.

F«-gatella l^i.
Feighohne 413.

Feig'''*''^"'" 1367.

Fííigendistfl 6Sl.

F«»i;enwar7.kraut 14.

Feldsnlni 84 -í

F«-Mstiitil>ling 1964.

Felsenstrutili 996.
Ferbudnn Iradet 1479.

Fen. li 1719.

Fenrliel 727.

Fenykl 727, 728.

Fenykl oslí 728.
— fladký 1728.

Ferkelkraut 947.

Fernehnk zinidoin
tk,i 414.

Ferncbok 443.

Fernnmbuk 443.— zpndoind-
ský 444.

I . ronia 18S.

F^rraria ir>40.

Fenila 738.
Feituca 1749.

Festncaceae 1744.

F«tlkraut 1226.

F«uillea ()14.

Fi 1423.
Finln Hutá 72.
— zimní 71.

Ficria 14.

Ficeac i;i6.'í.

Ficoidea« 6^4.

Finis 1367.

Fík 1.1«'8.

— e;/>fptgk,} 1368.

Fíkonwrwn 13tf8.

Filago 12.

Filices 1775.
Filzkraiit 912. 1190.
Kinil)riaria 1823.

Fiin;erluit 1143.
Fingerkraut 499.
Fiola 71.

Fiola 102.

Firnfssbuff 1953.

Fisdifiinger 377.
Fis( lilf imstraiiili 1293.

Fissidens 18'.)6.

Fissidentini 1806.
Fistulina 1919.

Flagellaria ir)71.

Fla iislilie 16,)1.

Fla.l».S8eide 1099.

Klacoiirtia 96.

Flacourtianeae 9:').

Flaiiiinenhluine 1085.

Flas.henSamn 38.

Flasilienkiirhiss 615.

Klanmfaser I9á7.
Flaveria 888.
l^lei&ilililiime 1517.
FI«-is<l»krone 1049.

Fleur de qitatre heu-
rcs 1225.

Flindersia 234.
Fliegpnfalle lOS.

Flisssporling 1979.
Klpckenl)liune 880.
Flockenblmiitt 929.
Florkonstiiiibling

1M62, l»r»9.

FItilikraiit 8tí6. 873.

Flor dc Aznhar 797.

Florcs acncine nostra-

tis 477.— Bnlnualiorum

r)2«.

— lilionsphodcli

1()02.

— pHvnmonanlhei
1074.

Florídene 18.").'i.

Flotovia 942.
Flnliliirní .*)2I.

^liigelJiolino 403.
Fliigellrnrlit 417.
Flu,:.-lkprn 162.
FluuolnoUbaum 800.
Kltu.HHrliwaiiiin I86r>.

Foí^nicnlum 7i7.

FofiiHin i/rnecHm 3r>0.

lutlin Mniahnlhri 1302.

Fontinaliji 1801.
Fotliergilla 775.
Focfidia MX5.

Fox hernj W9(>,

Fraparia 497.

Franillaria 18S0.

Fraiikpnia 117.

Frttnkeoiaceau 116.

Fran7.osenho!« 266.
Frasera 1076.
Fraiifndistel 933.
Fraueninantel 490.

Fraiiensdiiili 1519,

Fraiienspiegel 975.

Fraximis 10,'<6.

Frcnch Onk 1>17.

Fritillariii lá81.
Frini/cijo 1226.

Frondes Snhhine 1426.
PVosíhbiss 1472.
Froschlaiclifaden 1872.
Frosdiloífel 1872.
Frosdifuss 10.

Fr nelil g Cíltsine fiatU'

lne 452.
Fruditliorn 1821.

Frustiilia 1881.
FrnUn di Cniaro 1623.
Fucaceae 1847.
Fiicus 1849.
FncHs 1856, 1868.
Fíililfarn 1789.

Fndisia 542.

Fmlissdiwanj'. 1725.
Fiiinaria 68.

Fuinariaceae 67.

Funaria 1803.

Fiinffaden 1144.
Funi/iili 1891.
FutK/Hi chirurgorum

1963.

Fungus djnoihal »506.
— melUcnaia 1471.

Fiinkia 1602.
Fu Itnu 1514.
Fiirccllaria 1850.

Fusariiiiii 1991.

Fii<($i.<iporititii 1984.
Fiinsangel 121U.

Fiissldatl 26.

Fiximilion 1479.
Galieltang 1850.

Galtelzalin 1808.
Gagi>a 1591.
r.agvl 1416.

r.alartodcndroii l ',7').

(«atanga I4H7.

Galantlius 1528.
Galbun 714.
Ualbnn 739, 1748.
(ralbaniiiii 748.
(;albán(k 748.

(ianianprian/.e 748.
Gale 1416.
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Galega 871.
Galeohdolon ll83.

Galeopsis 1184.

Gnles 1396.

Galgaa 1493.

Galinsoga 890.
Galipea 273.

Galium 841.
Gallekraiit 980.
Gallertfiedite 1837.
GnUipot 1433.

Gainander 1197.
Gnmbér 792.

Giinsefiiss 1276.

Garcinia 191í.

Gardeuia 808.

Gardtiiaceae 804.
Garenhem 1021.
Garent 763.
Gnro 318.

Gnro 465.
Gastonia 770.

Gasteromyretes 1953.
Gaiichliai 1233.
GauklerMuine 1142.
Gaultheria 990.
Gaiira r)45.

Gazania 923-
'

Geastrtiiu 1961.

Geigenholz 1204.
Geistilatt 785.
Geisfuss 717.

Geiskraut 371.
Gelddnn inoilora 1857.
Gflbliary.bauin 1^07.
Gell)liol7, 282.
Geinswurztíl 915.
Genipa 807.
Genista ^'ii.

Genssemj 768.
Gentiaria 1071, 1073.
G''ntianeae 1070,

1071.
Geoglossum 1926.
GeofFroya 437.
Geolfrtae 431.
Geonomn 1644.
Georgina 87rt.

Geraniapeaf! 248.
Geranimn 249.
Gerascantluis 1103.
Gerberstrauili 287.
Germer 1572.
Geropogon 950
Gerste 17fiO.

Gesneria 977.

Gesnerlaceae 976.
Geuiii 492.
Giftbaum 1377.
GilgcD 1533.
Gillenia 437.
Ginkgineae 1424,
Ghujko 1424.
Ginseng 7fi8.

Ginsctif) 768| 769.
Ginster 354.

Gitterfaro 1781.
Gitterpilz 1956.
Gladioleae 1540.
Gladioliis 1?42.
Glauzgras 1722.

Glapliyria 608.
Glnrel 1440.
Glaskraut 1359.

Giassclimalz 1274.

Glatthafer 1713.
GIatt|)ilz 1943.
Glauciuiii 62-

Gleditsiliia 440.
Glfiilienia 1780.
Glfiflieniaceae 1780.

Gleise 727.

Gle.homa 1180.
Gli l'll.

Gliedkraiit 1187.

Glimis 672.

Globba 1494.

Globularia 1236.

Globiilarieae 1236.

Glockeobliune 971.
Glockenliut 1810.
Gloioneiiia 1879.

Gloriosa 1574.
Gloxinia 978.
Glyryrliiza 370.
Glyceria 174 V.

Cnadenkraut 1146.
Gnnphttlium S;)8.

Gnaplialimn 911.
Gneijion 1448.

Gnetiim 1448.

Guinve noir 819.

Goldblatt 1019.

Goldbliiine 902.

Golddistel 944.
Goldliaar ISlO.

Goldrutlie 868.
Goldruthenbanin 1265.

Golds.bopf 869.
Goma Incrii 192.

Goiiiphia 293.

Gomphocurpus 1046.

Goinphoneina 1880
Goinplirena 1'240.

Goiiuit 1621.

Gondnr 337.
Goodenovieae 960.
Goodyera 1511.
Gordonia l8l.

Gordoniaceae 180.

Go.ssypi(im 141.

Gbtterbaiiin 282.

Gotterblmiie 1232.

Gouania 310.
Grninignune 1715.

Graiiiina 1706.

Grann muluccn 1345
~" Paradisii 1497.
— Snpolilnc 1022.

Graincs Avjnon
307.

— — ianne 307.

Granatbauin 526.

Graaateae 525.

Grangeria 472.
Grapíiidei 1840.
Grapliis 1841.

Grasneike 1239.

Gratiola 1146.

Grevia 1''6.

Grias 808.

Griswurzel 48.

GriinUiia 18<i9.

Grimmia 1809.

Grlnckn 628.

Grossularieae 654,
Grongroii 1622.

Griinholz 234.

Gli-iitii l462.

Giiavo 8r»3, 1333.
Guniern 469.

Guajncnnn 1016.

Giiajacmii 266.

Guajava 591.

Guara 242.

Gunrnna 225.

Gnarea 2 42.

Gunxe 434-

Giiazuina 157.

Giiettarda 822.
Gtietardaceae 819.

Gueviiinia 1292.

Guilaiidina 441.

Guilielina I6l3.

Guizotia 883.

Gummi arnbicum 431,
432.

— claslicum 1335.
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Onmmi Euphorlii 1322.
— rubním 689.

Giiinniin;uttbanm 200.

Giindelrebe ll80.

Giinera 1362.
Giinsel tl93.
Giirke 6l(i.

GiirlíHii 1758.
Giirtfltang 1852.
Oimt ir);i, 4:u.
GiistaTia COl.

GuUn 201.
— nincrlekn 192.

— cpfloská 197.

Guttifera« ló9.

Gin/nvo tle Antelmo
Í,9\.

Giiyawe 5^1.

Gwajak 266.
GvtiinMdenia lUO^.

Gyuineina 1044.
Gynmoi^ramrna 1781.
Gymnoplptira 639.
Gyiiino»porangiuiii

1994.
Gyiiino<ttniniiin 1812.

Gynandropsis 9l.

Gynestiiin 1644.

Gynura 91.3.

Gypskraiit 121.

Gypsopliylla 121.

G^ratao 1777.

Gyrooarpeae 1294.

Gyrocarpu<i 1295.
Gyropliora 18 lO.

HaarMiiiiie 6^6.

Haarl.u!i.|if;i.|pn 1868.
Haar^raf 1762.

Il;iariiiiin<i Hil.
H;«arH(ran!í 741-

Hanrsl&iiMini: 196S.
H;ias»»nklpi* .iri7.

H.-ii.ilitskraut 958.
HaJ.r 110?.
H.irkfnlilii" I.^.TI.

íVvií ifizijek 1774.
Hn.lf iajtyk 1774.
H;i'Uia^xk(iwité 177.1

Hftil kolTu nmli} 1256.
H:iili' iMiird 9:)l.

H.icliner 1112.

tíinlnuer. 12.'»6.

Ilii.lmikn 1».')4.

n.ilowku 814.
Hnilowník 1585.
Hafer 1737.

Haftdolde 753.

naflfaserlinp; I98*í.

Haftsrltimmel 1983.
Halmptifiiss 10,

lialinenkanim 1269.
Haint)ii(-Iie 1402.
Tlainsitnse 1690.
Han.l.lnine 1139.

Ilitlccliíliie 5:^2.

Halfiiowítrusné 1954,
1957.

Hnliinoda 1865.
Hal hnus 1285.
n-ilkn I39R.

Hálki/ turecké 1398.
Halorarr<*ae .552.

Halora'^i.<i 553.
Halskraiit 9:6.
Hnluch 399.
Halii.ha 724. 725.
líalyniPtiia 1851.
ITariiiadoraceae 1548.
Haemadormn 1548.
I{ainaiiif>lidfar> 774.

ITaiiiaiiH>lis 774.

Hapinaníhiis 1530
napinatocornis 1828.
Tíat*iiiato\vlon 447.
Ilamplia 817.

Hainflieae 817.
|{aiiitnrr8(raui-|i 1118.
Unnirnle 4^9.

Hnmrle kt/fclé 479.— tniwitiné 179.
— Klndké 479.

Hanrornia 106tt.

Ilandliliiiiin 148.

ílunf 1363
Hantol 237.
titirhus 628.
Harlinfk 11.33.

Harmala 270.

HarniHlraiiíp 270.
Hirtlins: 1550.

fl.rtpil/. 1971.
Harzkr.mt 1098.

Ha<iplnii«» 1400.

Ha«»"1wiirr 1.^r)5,

Hasiwkn I7K,S.

rinntni.l 123
lianhn ilnniAr/ 1905.
— iiyínowii 1910.
— ieiníá 1921.
— wPlewnniá 1921.
— rúznitzuliA 1921.
•— laztbni 18*i6.

Hnuhit moskA 1866.
— ru;.own 506.

Hanby 1882.
Haiifarn 1793.
Hanliecbel 356.
Hanspjnice 1204.
Haii.swiirz 663.

Hiiiitling 1!»4.?.

Hatittang 1856.

Haužn 1613.

Hawez 916.
H.íwnatka 1834.
1h'hd 784.

ílchiU '384.

Helienslrfitia 1208.
Hebradt-ndron 200.
Hebiiilia 317.

Heck.samp 352.

Hedera 772.

Hedwijjia 344.

Hedyosiiiiini 1446.

Hdyotideae 812.

Hedyotis 8l5.
Hedysareae 384.
H^dysarnm 390.

Heido 992
Heidelbere 983.
Heilbolme 406.
HpiliíPnpllanz.e 898.
Hi-iikrant 746.

Hpilwnrz 7.^0.

Hfiinia 559.

IleiJuHe 1255.

lit'/ 32.5.

H<-I«nie 889.

Helpniiim 889.
Ht-liantliciiium lOl.
nflianltin.1 883.

Htliconia 14SI.

H^-lichri-Mim 909.

H*-lirt«Te.<« 150.
n.-ll..bor.'ae 1.5.

Hi.llcborinp 1.509.

Hcll.-bortM 17.

HfliolrnpiíMi) 1106.
Hilinnlka l.'))^.

|{fliiiintliospuriiiin

197Í».

Hcliiiinthoatarliya

1774.
Hrlmkrniit 1193.
I|p|nsriadiiiin 714.
HpIo.IÍ!! 1471.

H.-lv.-Ila 19.10.

Hciiiprorallidra<» 1602.

Ileiiierocallis 1602.
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Hemímeris 1J39,

Hena 559.

Henrietta 575.

Hepatica 8.

Hcpnfica saxalilis

1822.
Hepaticeae 1814.
Uc 725, 718.
Heracleiiin 746.

Herha Apocyni 1043.
— lis liiKjua 1568.
— Bmjlossi 1110.
— GenfiníieUoe

1075.— junci odorati,

1716.
— Lisinnthi 1080.— Melioti 362.— Mcnthne palu-

stris 146G.
— morous rnnae

1473.
^- diaholi 1473.
— pedis nvis 386.
— pneumonathes

1074.
— pulmonariac ar-

horene 1835.— Santolinne 899.— Sideritidis

1188.
— Vvularine 1568.

Hcrhe nu Charpen-
tier 1222.

Heritiera 154.
Hemánek 899, 900.
Hemánek fímshij 892.
Heruiannia 160.
Hermannieae 159,
Heriiiiniiim 1507.
Hernandia 1296.
Hernandieae 1295.
Herniaria 651.
Herpetica 456.
Herreria 1568.
Herzblunie 1151.

Herzgespann 1190.
Herzpappel 130.

Herzsaanie 222.
Hesperis 97.

Heteropteris 213.
Heterotricliiiin 574.
Heudiera 699.
Hpiicliereae 6Í)8.

Heiisciireckcnhaum
4()1.

líevy 334.
Hexenkraiit 548.

Hibiscns 136.

Hieraciiiin 958.
Hif-rotliloe 1724.

Hiiiiantlialia 1850.

Hinn paiti 138.

Hinlauf 55^.

Hippocastaneae 217.

Hippocratea 207.

Hippocrateaceae 207.
Hilipocrepis 386.

Hipponiane 1330.
Hipponianeae 1328.

Hii)popliae 1314.

Hippuris 551.

Hiptage 2U.
Hirse 1720.

Hirsegras 1733.
Hirsclipilz 1946.
Hirtella 473.

Hirtentiiscliel 77.

Hladjs 751.

Hlawá 852.

HlawáCek 8
Hlaunticc 85.

Hlawel 853.
Hlawelowité 853.

HlawCnka 834.
Hlawonosné 1975j

1977.
Hlawoš 835.

Hlawuška 1194.
Hlazenec 558.
Hlazura 29.

Hledík 1140, 1141.
Hlenoniták 1992.

HleDoseuienka 1949.
Hlenolriis 1970.
HIewík 1824.
Hlewíkowité 1816.

1824.
Hlinhn Zapanská 1641.

Hliwa 1958.
niiwn 1901.
Hliwaiis 1018.
Hliwencowité 1470.

Hliwenec 1470.
Hliwenka 1991.

Hlíwenkowité 1990,

1991.

Hlízelka 1774.
Hlíznatka 719.

Hlízola 402.
Hlizuík 851, 852.

HlodaS 352.
HloSina 1314.

Hlošinowité 1313<
Hlubatka 1311.
niiichawka 1182.
Hlušíce 478.
Htiidak 870, 873.

Ilnidák 926.
íliiidák 944.
Ilnidoš 21
Hnijicowité 1975.

Hnízda jedomá 1857*

Hnízdiwa 1959.

Hnízdowka 15l0.

Hnojíce 1984.
Hnojicowité 1984.

Hnojnice 1893.

Hnojník 1S93.

Hnojnik 1893.

Hol)catec 575.

Hobo 332.
Hodara 30.

Hodarowité 28.

Holilbedier 1910.

Holilílechte 1844.

Holilzalin 1184.

Hojnik 1188.

Holáska 943.

Holansek 1860.

Holaušek 1781.

Holcaceae 174'i.

Hokus 1742.

Holigarna 321.

Hollosteum 125.

Hollunder 783.

HoloblizDÍk 349.

Holo|)lodka 1819.

Holopowka 516.

Holoret 1812.

Holnhinka 1889.

HoUiškowité 856, 943.

Honialineae 315.

Homaliuin 3l5.

Homolika 1957.

HomuUka 1957.

Houuilice 651.

Hoimilinec 1355.

Honigblnme 26S.

Honigfrii.Jit 2-28.

Honiggras 1742.

Honiggras 1741.

Hookeria 1799.

Hopfen 1364.
Hoala 5l8.

Hoftálkn ól8.

Hoícovsité 1070.
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lievea 1337.
Hoice 87.

Hoice iHá 80.

— crnn 8ti, 87.

— zelená 87,

Hoidia 980.
Ilordeaceue 1756.

Hurdeniii 17(30.

Hoiec 1071, 1073.
Hoi-pník 1172, 1078.
Hoikwt y.

liokodrew 44.

Hoíko 2SS.
Horkonowité 288.
Hokudia 327.

Ilornantliere 5C7.

Hornl>latt 552.
HomfarD 1792.

Hurnkraiit 127.

Hurniitolin 02.

Hom.trliopf 1976.

Hurn.straiuli 776,

Horoilirali 569,
Hnrtensia 690.
Horteusieae 690.
Hortensiowité 690.

ílor.vC 952.

Hottonia 1230.

Houttiiynia 1456.

Hovenia 3ll.
Ifoya 1042.
Hrnh 1402.
Ilrnhiua 1402,
Hrá.h 396.

liriiih ikrknwit^ný 413'
— tureckíj 4Ó4.

Hradior ,397!

Hra.liowík 378, 879.
Hrntilí 518.

Hrl.«.Iatka 194S"

Hraiiodyn (>29.

Hrunopplka 1511.

Hr.'inn|ilu(l 535.
Hraiiiile 310.
Hraiižnice 1677.
HrlioliiSka 1507.
Heben fík 5G3.
mebidek 598.

Hfeiiek knimukii 598.
Hí-liifkowf: 5ít7.

lrcka 1255.
Hib 1911.

um 1912.
— bromowi} 191.3.— kriUowskti 1912.
— ulutkij 1912.

Hibowité 1908.
HrneCník 6()».

Hrneníkowité 608.
Hromek 1559.

Urozinktj 245.
Hroznowec 42, 1261.
Hrozuowice 184".

Hrubnožec 1088.

Hniboráž 1970.
Ilrufjozel 1268.
Hruíe 515.

liiuSe Sli^inin 5Í(].

Hruška apnlá 51(».— planá 516.
— šipkowá 5l6.

HriiSenik 516.
Hruškouite 516.
Hruiiuk 516.
Hrušrák 516.

Hruštika 994.

HruStikowité 987,
974.

Hnisfulka 1974.
Hniz 1448.
IluhiCka 51 ».

Hiil.iiiiozol 979.

HuLkn 1907, 1911.
Hiibokor 97.

Hiiilladic 860.

Huil dc loit 1349.
— de Marmole
477.

HiiloMufk 80.

lliilkoMatec 198.3.

Hiitiilii-rlia 1088.

Humiri 236.

Hiiiiiiria 2.16.

Huiiiiribaiiin 136.
tlumuialu 11.33.

Huiiuilacat; 1363.
Hnmiiliis 1.364.

Himd.skaihillc 89,1.

Hiindskolbcn 1470.
Hundinillie 459.

Hundszalin 15^4.

HiiDd.<i7.ahnf;ras 1726.

Hiiuiiha l<t7.'i.

Hiioiixt 1064.
Flnr.-! 1331.

HnsínúZka 490
Miis|)citnfk 1S37.

Uiitwerfer 19(51.

ilnz.-inka 1471.

Iliiníliin 10(S7.

Ilyaciiitlitj l.'i95.

Iljacintliear. Ij95.

• Hvdnocarpus 97.

Hydnon 1957.

Hvdnum 19J9.

Hydrargea ()90.

Hydrocotyle 705.

Hydrocotylean 70.3.

Hydrocrocis 1876.

Hydro<barideae 1472.
Hydrocliaris 1422.

Hydrodytion 1871.

ííydrolea 1100.

Hydroleaceae 1100.
Hjdropulti.s 52.

Hydropbylleae 1115.

IIydro|>hylluii) 1116.
U>jk 1433.

Hymt-naea 461.
Hyinenella 1943-
Hyinenodyetiuii) 800.

H)ijienoiiíyre(s 1882.

Hymenopliyllcae 1793.
Hyiiiiiopliylliim 1793.
Hyoicyaineae 11.34.

Ii)uscyniiiiis 1 131

.

Ilyo-seis 946, 947.
Hypericini-ae 191.

Hypericiim l93.

Hyphaina 1609.

Hyplioiiiyr«*(«'» 1974.
Hypnodi 1795, 1796.
Hypniiin 171M).

Hijpoigf 1467
Hypoistit 1 4'' 7.

Hypostes 1222
Hypoxidea*' 1519.

Hypoxi* 1550.

Hysop 1178.

Hysopin 1178.

Hy»teriiiin 1951,

Hynterophorus 881.
Hyun 1403.

Hw«"7.dn<kuwité 855,
865.

Hvkrzdiiík 8^5.

Hw^zdoiiiet 1969.
HwPzdi.ra 1623.
Hwzdoí 1113
HtrPzdoi 491, .554.

HwPzdollPrb 1972.
Hwzduwkh 70,S.

HHr-zdiirba 57!>.

H\»rzdiilka 1879.
Uiviízdlvck HH.
Umudiikn 118.

Hwuzdík 118.
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Cliabara 1334.
Chnchaknna 687.

Chficliipncs 1613.

Chncliukn 821.

Cliailletia 817.
Cliailletiacoae 317.
Cliair-root 81 b.

Cliaja 816,

Chajo 62').

Chiikns 627
Clialulia 18^9.

Clialiiliowiié J845,

1847.
Chainaelaiiriae .583.

Cliamaelauciiim 583.

Cliainaeordiis 1506.

ChnmfieripUes I6l4.

Chainaerops 1611.

Chaiinlle F99.

Champacn 34.

Chamr el Macljnum iS.

Cliara 1827.
Cliaraceae 1826.

Charae i826
ChareCník 456.
Cliariantheae 578.
Cliariantlins 578.

CliaeropIiyHuiii 758.

Charpa 929, 930.

Cliaryote 625.

(hale 6I7.

Chaetogastra 568.

Cliaertoi)liora 1877.

Chauliwa 78.

Cliaulostice 3S7.
Chttijiiuer 81'i.

Clibez 784.

Chhezn 784.

CheljJí 784.

Chebule 46, 47.

Clieluilowité 45.

Cheirantlius 71.

Clieirosleinon 149.

Cliejr 71.

Clielidonium 63.
Cheknn 599-
Clielowe 1145.

Chene noir 1217.

Chenopodiaceae 1241
Clienopodieae 1276.
Clienopoilium 1276.
Cheranwin 1357.
Chicoi 441.
Chiclia 331.
Chicha 1522.
Chika 1216.

CliÍMiardiis 812.

Cliiniopliila 995.

China trtlifornicn 799,
— Cnlisntfa 795.
— cnpricornuln 798.

— cnriLnen 802.
— Hnva 796.
— — dum 796.
— — fihrostt

79i.

— fusca 796-
— Huiinnco 798.
— tjoxn fuscn 795.

— Loxa orJinarin

795.
— Ijoxn vvrn 794.
— S. Lntiae. 802.
— warciiiicensis

802.
— moucmin 802.
— de Nepni 800.
— novn Colorada 793
— orientalis 801.
— Filon 802.
— pemvintin 803.
— rej/in 795.— di Rio Jnneiro

79!>.

— iotii/nlulensis

803.
— de llynaad SOl.

Cliíocecra 827.

Cliionantlius 1034.
Ch hnijfa 1074.

Chironia 1080.
Cliiroiiieae 1078*
Clilapina 1187.
ChlaMnua 873.
Chléb knsáwowý 1341.
— sw. Jana 449.

suniojanskijiAQ,

1998.
— sufiioianslý pln-

nij 464,
( blehik fuisktj 1233.
Clilel.o 1373.
Clilehohowité 1359, •

1373.
Clilenareae 176.
Chlora 1076.

Clilorantlieae 1446.
Cliloranthiis 14 16.

Clilorideae 1726.
Cliloriskowité 1726.
Cliloroxylon 234.

Chlupáek uiclš 958.

Clilupina 912.
ClilupobLiR 1969.
Chlupnlka 686,
CImiel 1.364.

Chmeitek 1364-
Cbniehk 1222, 1223.
Cliinflowité ld59)

1363.
Cliiiier«*k 654.
Cliinerkowité ( 54.
Chobdzn 781.

Choce 939.

( bocbo 6.;5.

Cliocliolatice 1598.
Chochorliitec l665.

Clioináitka 1980.

Cliomáitkowilé 1975»j

1979,

Chordaria 1854.
Cliondria 1859.

Chovdropelninm 16984
Chondros 337.

Cliondrylla 954.
Cliopalec 1570.

Choroš 19C8.

Chou cnrnibe 1664,

Clion paliniste 1620<
Choijne 1211.

Chrápat 1930.

Chrnp 1387, 1930,
1931.

CArH.s 1397,

Clirastann 1166.

Chlaslá 518.

Clirastawec 850, 851.
Clifastawcovkité 849.

Clirastel 1331.

Clirastice 1722,
Chrastice 172;^.

Clirastirowilé 1722.

Cliraslolowité 1051,

1066.

Cliresf 1559,
Clifstnatí-c 3.'')0

Cliresfowité 1556.

Chnslá 518.

Chrpa 9.'^0.

Cbrupaukij 4*?0,

Chrustauec 1260
ClirustaweCka 652.

Chnisticlia 1559.

Clirysot)alanaceae 469.
Clirjsobalanns 469.
Clirysanthenum 902.
Clirysophylliim I0l9.
CLrysospleQiuui 698.
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Chrtstnpliorkraut 25.

Cliristwiirz 17.

Chnilohkn 858-

CImdokwt 888.

Chiiilowinn 782.

Clniililatka 1982.

Chiintlelka 17H0.

ClmrlíwaJka 1860.

Chupn 605.

Chu<|uira^a 941*

Cliwastor 457.

Cbwo) 14.32.

Chwojka menií 132.').

— rajská 1426,
— rijnuká H2^.

CIiwojiMk 1420.

Cliwojiiíkowité 1419.

Cliwostenkii 1152.

Chwoit 17tíH.

r/iíii; 1432
Chyl.oroli 101.

Cliylan 9*^4,

Cliylanowité 963-

Cliyiiionantlinii 52'>.

Chijnn hiWt 797.

— hrnsiUkn 276.

— ierwnii 797.

— dominická R02.

— hunnnvkn 7''8.

— kartnijenská

llHlá 79').

— rttí/íí '#í)7.

— %urinni»HkÁm,
— in/ií 794.

Cliynnfk 7!>4.

Cfiynnfkowitú 790,791.

Iberis 77.

//,!>« 44.

íl,iÍL'k 133.

/r/ico 469.

Iri.a 838.

líTfiaistel 677.

Iii«-lsk<>|)f I6'».i.

l.iPlsaiiK' 1107.

I-natia 1063.

Il.-x ;joo.

Ilicinfae 299.

Illpr«>lirutii 6j'2.

Ulit ii*a« 3'<!.

Itliriinn ,'$2.

liniiifiililatt 1182.

liiiiii»-r<rriin 672.
Iiiipaticns 2.')8.

liii|icratoria 743.

locarvillea 1219.

Jnttinn-Hemp 1053.
Indigofra 867.

Inilií:o|ilanze 367.

Injch .369.

Inga 423.

Ingwer 1490.

Innimjn 14 "'9.

Inorarpiis 1297.
Inschi kun 1490.

Intila 872
Ipeknknnnha 804,

Ipekakuiinhn 1045)

1046.
— lilá 83«.

— ccrn/í 832.
— prawá 834.

//.o 1377.

Iponeaea 1093-

Ipomueaceae 1068.

Irssine 1241.

Iriartea 1643.

Irideae 1538.

iris 1545.
Isaria 1970.

Isatis 84
Hertia 817.

Isertií-ae 817.
Isnardia 547.

Isotoceae 1770.

Isoftas 1770.

Isorn JMurri 150.

Isustnina 968.

Itxio 1424.

Ixia 1545.

Ixora 828.

Jabletfofk 1188.
— em,í 1189.

Jablko bodlnwé 1132.
— cilriuuwé 190.

— /iMi 1126.
— ftrnnáfowé 526.
— kditulowé 518.
— kožené 519
— milo»li 1119.
— nczitrnui 1 124

— rnj»ké 619. 1119
— rlowé 518,

600.
— tleilPiié 1124.
— wlkowé 14'»5.

— temiiké 1120.
— zinfé 1119.
— zrnnté 526.

Jablo 517.

Jablo hruinA 514.

Jablofíowité 469,
Jnblúško 1120.

Jnhrntkn 1408.

Jitf-n pncnio 609.

Jacquinia 1028.

Jfimen 1760.

.y«í/i«ít 987.

Jackowité 1579, 1595.

Jiten-tcn-chinn 796.

Jrtí/irt 1631,

JáhUj 1721.
— f«./.a-^ 1714.
— iniliáuské 1714.

Jahoda chlupatií 686.
— zelená íiSrt.

— židowská 624.
Jalioilnfk 497, 498.
Jalwdnik I3(i5.

Jfl/íO(/y fc//í? 407.
— crn^ 984.
— ierwcnó 983.

Jukaraada 1218.
Jakor 437.
Jakorowité 346, 434.
Jaksnn 160;<.

Jakubka 516.

7n//i/»rt 1090.

Jalenilka 1878.

Jalowrowité 1421,

142.5.

Jalowec 142.5.

Jainltoo 600.

Jaiiiliosa 599.
Jaiiiowcc 10,33.

Janmn Tadsi bannn
1027.

Jaiiiu)lka 1.320.

Janil>a 807, 808.

Janiptia 1340.

Jáni,,ha 807.

JaHufil 353.
JanuUlika 750.

Janitwec 353> .^.54.

Japrirnndiba ^05.

Jit pila i ir>86.

Jnrec 1760.

Janiianka 708.

Jamatka 1871.

Jarmnx 85.

Jarowít 1576.

Janima 1.376.

Jarus 717.

Jarwa 74-1.

Jasan 1()3<(.

Jasen 1037.

Jasionp 969.

130*
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Jashfr i a.

Jasmín 1038.
Jasmtn liílý P81.
— eský P81.

Jasmfnowité 1038.

Jasininimn 1038.

Jasniineae 1038.

Jasnota 1182.

Jatnmnnsi 844.
Jaterník 8.

Jatrink 1822.
— prespohii 897.

JatPopIia 133S.

Játrowk a 1822
Jatrowkowitó 1814.

Jawor 214, 215, J380.

Jaworowité 213.

Jazaiirek 1926.

Jpctiipn 1760.

Jemen polski) 1761.
— fnuefákowij

1761.

JeCinenka 1762.

JeCinenowité 175^.

Jedhoj 22.

Jedle 1437, 1439.
Jednoobalné 1224.
Jelchn 1413.

JeLse 141.3.

Jdlowice 1632.
Jednodtíložiié 1172.
JednolisWk l.')57.

Jftdomar S56.
Jedoinarowilé 855,

85 \
Jphlice 3r;6.

Jehlice wlnská 1567.
Jt-hlowec 171.

Jeleni jnzifk 1787.
— koen 741.
— rnžck 1771.

Jelenice 1919.
— líhl 1920.

Jelenka 1954.
Jelenka 1!>54.

Jeinela 77^.

Jpmelowité 778.

Jemoln 779.
Jenotina 1144.
Jfát) 521, 522.
Jel-úh .i22.

Jelnhinn 522.
Jerlín 348.
Jerifnowité 346, 347
Jern/k 1412.
Jese 1037.

Jesencc mnh} 931.
— welik,j 92!),

Jesenkn 272, 1577.

Jestaliinn 37 1.

Jestábnfk 958.
JestCroep 145G.

Jestrorepowité i455.

Jetel 2G2, 3fi4.

Jelcl hoHij 1082.
— A-os?" .355.

— woJni 10S2.
Jefelícc 353.
Jefaibn 461.
Jeliancn 1089.

Ježatka 1718.

Ježinrk 494.

Ježinf/ 495.

Ježuliva 1879.

Ježnnka 677.

Jiliowafka 1978.

Jilek 17fil.

Jílek 1762.

./í7m 1385.

Jilma 1384.
Jilmowité 1384.

Jinan 1424.

Jinanowité 1421, 1424.

Jin-chen 768.

Jinoaska 275.

Jinorlilop 698.

Jino'l)inýr 8'i7.

Jitiokíídlice 21t.

Jiinka 875.

Jirnice 1084.

Jirnicowité 1084.

Jitrorél 1240.

Jitrocel 1678.

Jitrocelowité 1240.

Jiwn 1408
Jitvinn l408.

Jme I 779.

Jmél>' 779.
— ilnhowé 780.

— ZInlé 780.

— hndé 780.

Jncnrn 1620.

Johnnnin 941.

Johannisbeere 681.

Johannishrod 149.

Jolianniskraut 193.

Joiinia 203
Jorhfaden 1871.

Jocliowec 989.

Jorhscliiinniel 1978.

Jonesia 449.

Jonidium 104.

Josefou-A hJíl 1534,

Jossinia 593.

Josinn 308.

Jiilciea 1635.
Jacklioline 410.

Jiidashaum 464.

Jiidendorn 303.

Jugtandeae 1386.

Jnglans 13S7.

Jii.liowník 1275.

Jiijuba 3)3, .305.

Junraceae 1G97.

Jnncasineae 1676.
Junrus 1688.
Jiingennannia 1817.
Jungerfnannieae 1816.
Jimiperinae 1425.
luniperns 1425.
Jurcmn 433.

Jnssiaea 546.
Jiissieae 546.

Juwia 611.

Knhn Valli 411.

Kaciba 2f)6.

Kacil)owité 264, 265,
266.

Kafenka 1933.
Knvenkn 1933.

Kadnktijc 532.

Kndnii 570.

Kadnnnllu 1604.

Kadnvnii 1604.

Kndidlo 1427. 14.'59.

— erné 1008.
— prawé 337.

Kadidlowka 762.

Kadidlowník 336.
Kadidlowníkowité 335,

336.

Kafé 830.
Kallebanni 829.

Kufr 1304.

Kafr sumtlerski) I7fi.

Kafratka 12S2.

"

Kafrodvsník 871.
Kafrozéi 878.

Kahlfnííht 1819.
Kahlinund 1801.

Kaliulippe 1516.
Kaliucb 1337.
Kachivi 1341.

Kajaput 584.

Kuida 1650.
Kakaownfk 155.

Kakaowníkowité 152>

155.
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Kal-i 1010.
Kakost 249.

Kiikostowité 248.

Kiiknis 677.

Knkuikn 868.
Kainfonia 1433.

Kiitnioun 1433.
Knlnmhnk 4 65.

Kalanka 1U81.

Knl.-inkowíté 1071,
insi.

Kalalka 1455.

Kallirkopf 75^.

KalichokwSté 2Ul.

Kalina 782.

Kalinowité 7^1.

Kalistraucli 1275.
Kal.íocho 658.
KaWiiia 1001.

Kiilinns 1651.

Kaloke 1290.
Kalokwt 1594.
Kniut 191.

Kniofnik 191.

Knhinih 47.

Kaliižnice 1727.
Kaiiiellie 183.
Kdnien fialkowý 1988.
Knwcu 1.^87.

Kniiictika 985.
Kamille 891.
Kaiiiinkelch 1818.
Kaiiiokor 285.

liueinpfria 1487.
KaiiiU 1732.
Knntpcfchrholz 448.
liitnipcikn 418.
Kaiii|)f«rkraiit 1282.
KaihUa 11 14.

Kamjkowité 1101, 1111.

Kainzitník 915.
Kanncn.stande 100.

Kaíianec 1.308.

Kanáina 969.
Kan^rnik ,342.

Kan.^irnwé seinfnkn

1722.
Kntiilcti kam 826.

Kandík 1.594.

Knndi/K 1713.
KanHla 204.
Klínil Krttidfl 540.
Kanta 826.
Kfinli 826.
Kapara 94.

Knparktj 95.

Kaparintn 95.

Kaparowé 91 , 93.

Kaparowiíé 91.

Ká|)atka 421.

Kapinice 428.

Kupok 145.

Kappenhlunie 536.
Kappengras 1711.

Kappenpilz 1935.
Kappcnwnrz 1()62.

Kappeniiiyrte r'96.

Kappernstraiích 94.

K.iprad 1783.
Knprailí bnlotré 1792.

Kapradowité 1775.

Kapiicinerkri>sse 256.

Kapuolia 206.

Kapiicliowité 206.

Kapusta 84, 85.

Kapusta kwHlná 85.
— palmown

1631.
— pHiícnntá 85.

Kapustka 945.

Kapustou 1619.

Kápiiska 1799.

Karafia 888.

Karafiát 118, 120.

Karafilnt 118.
— indiánský 888,

889.
Karaijahean 1857.

Karniihcan 1S57.

Karanil>ola 25!>.

KaranHa 1060.

Karapa 2^5.

Karalas 1523.

KarbiDPC 1168.

Kardanion 1497.

Kardamon dlanhij

14«6.
— kuinivati) 1496.

— iii«/»/ 1497.
— ;.roí«(/w*'l49S

U(V*/' 1496
K.ir.l.i».pn«Mlikt 932.

Kardiinowitú 850,

920.
Kardaa henedictut

952.
— Maryn 934.
— zahradní 935.

Karden 850.

Kareauhn 1638.

Karfiol 85.

Kari I 415.

Karivi-valli rt21.

Tiarlata 478.

Karlálka 478.

Karynta 832.

Kasúwn 1341-
— sladká 1345.

Kasiowité 346, 439.
Kassia 452.
Kasia hVchikowú 597.
Kastanienhatun 1393.

Kasljiila Kelenyn

1487.

Kanst/ram marnwara
1517.

Kane 1721.

Ka.sitc 466.
Ka;^lir« 160.

Kaslirowilé 152, 159.

Kasta 13«7.

Kaštan i:i!»3.

— diwoký 218.
-- koiiskij 218.
— tplaskfi 1394.

Kastanák 147.

Katalj.a 1216.

Kaiapa 529.

Kalappenl>aiini 529.

Kalechu 430 , 792,

1641.

Káliau 1} 407.
Katiiianka 1884.

Kntou 'Jjnlam 174.

— Iudl 1632.
— Kaidn 1518.

Katr.in 88.

Kalficlitri pullu 1686.

Kalu Hala 1484.

Kat/pninnzH 1179.

Kauuk 10:,8, 10.59,

1.338, 1.169, 1371,

1372.

Kaiiki 1024.

Kaiiknl 124.

Kauknl zahradní 124*

Katikolowitó 1 17.

Kiiwn 830, 1453.
-- kmtiinvului .^81.

— iwednká .381.

— aslranahwá 381,

Kauarin fixníji 1216.

Kawian 352.

Kawil 1732.

KaMÍlowil* 1732.

Kíiwník 829.

Kawnfknwité 791, 826.

Kniron 618.
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Kaziinaz 198«.

Kaziplod 1983-

J(aziroli 1969.

Kildiilc 511.

Kdaiilon 513.

KJúle 514.

Kebule 47.

Keják 1444.
KelGlil>liiiiie 524.

KelcIiSrand 1995.

Kelclifkchte ;842.
Kelclistiiubling 1068.

Ken 311.
— pokanns 311.

Ke 7-yzij 83'i.

Keratec 300.

Kerblík 756.

Kerhnrt 718.

Kcrmes 1399,
Kennesbeere 1264.

Kernern 16S7.

Kerria 483
Kettensporling 1993,

Ketteostaiib 1992.

Keule 1306.

Keiileijgranne 1742.

Keiilpaline 1414.

Keulenpilz 1921.

Keuleiiscliopf 1976.

Keiilensporling 1991.

Keyklenka 1142.
Kiefer 1132.
Kielkrone 1047.
Kielineyera 178.

Kienpost 990.
Kiclierii 393,

Kino africké 419.
— hotnmjbaijshé

5S6.
— nowohollandské

586.
— indské 415,— wi)cliodní 415.

Kirn 14-23.

Kirijnnelli 1352
Kirj>,'in«*Hia 1553.
KíVí 1219.
Kirsclie 479.
Kissi 184.

Kladiwník 1118.

Klaminerstraiicli 1052.

Klaiioch 162.

Klanochowité 152,
Ifil.

Klaoochlop 812.
klanoklok 177.

Klanokost 1150.

Klapaurek 1201.

Klapperscliott 3'»0.

Klappertopf 1155.

Klapu5ka 1951.

Klasatka 1981.

Klaiibnati-ka 1982.

KlaiibnatiCkowité

1675, 19 -iO.

Klauzek 1917.

Klauzek 1917.
— owi 1912.

Klebsaine 116.

Kl^e 362,
Kleinliovía 158.

Khnia 916.
Kleisterschiininel

1979.

Kleják 533.

Klejicha 1045.

Klfjoseuienka 1991.

Klejowka 879.

Klen 214
— vern)f 2l6.

Kletikn 214.

KU-piicha 951.

Klesalka 1978.

Klette 933.
Klettenkerbel 756.

Klettenspargel 1.563.

Klettenpappel 135.

Klí zpruin 1338.

Klihatka 1939.

Klikonolka 1840.

Klikwa 985.

Klíiiialka 1940.
Klíinaa 1027.

Klíinanowité 1025.

Kiiinmen 247.

Klinopád 1177.

Klnoplod 281.

Klínor 293.

Klínowec 59.3.

Kli|)peufieclite 1831.

Klížel 1293.

Kliželowité 1293.

Klobiicinec 583.

Klobaukaté 1383,

1884, 1927.
KlokoC 295.

Klokoka 295.
KlokoCowité 295.

Klowalina arabská

431, 432.
— uralská

1440.

KInbPnka 1749.
Kliinirc 14?5.
Khippflschorf 1950.
Kliukonit 1873.
Kmín 718.

Kmúi erný domácí
19.

— erni) plnm) 18.— krmskij 749.
— wodni 723.

Kinínopacli 277.
Knabeiikraut 1505.
Kuanel 6)4.

Knaulgras 174S.
KnZi mu 297.

Kniglitia 1289.

Knippcn 228.

Knoilenerbse 402.
Kn<)|ifbaiiin 532.

Knopfgras 1702.

Knopfpolsterlins: 1948.

Knopftaog 1856.

Knorpelbluine 652.
Koorpelsalat 954.

Knorpeltang 1859.
Knotfnbiuiiie 1539.
Knoteniiioos 18''2.

Knoteascliiinmel 1983.
Knittericli 1255.
Knotowka 123.
Koiiwn S30.
Kohznle 1120.

K^ucniika 1197.

Kockelstrauch 46.

Kociunudek 849.

Koárník 1179.
Koik)/ 1403.

Kohátka 1600.

Kolil S4.

Kolilbaum 4.36.

Koliipalme 1619.

Kocliia 1276.

Kokelhahn 1478.

Kokoiík 1558.

Kokot íkowité 1555,
Kokornk 1461.

Kokos 1629.

Kokosník 1629.

Kukosníkowité 1609,

1G29
Kokosnussól 1631.

Kokosowá palma
1629.

Kokosowý strom 1629.

Kokoška 77,

Kokoticq 1099.
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KokoticuwUé 1098.

Kokrhel 1155.

Kokrhelowité 1136,

1153.

Kokyl 46.

Kuln 153.

Kolhoscliiininel 1980.

Koknec 126.

Koeteria 1740.

KulifíiiJr 7fiG.

Koliku 9V4.

Kolkn 9.39.

Kolník i-e.

Kolucir 1222.

KolokuiuliJn 619.

Kulonuiz 1433.
Kolopojka ' 53.

Kolotot 894.

Kolutofnik 874.
Kotoirralec 1326,

1327, 1328.

Kol|irák 146.

Koflmitcra V30.
Koinonire 359, 360.

Koiiionka 1581.

Knmul** llf)2.

KoiiKilovkité 1136,

1151.

Konnmi 1352.

KomlciJk 491.
Koiiihia •!(}4.

Koníky 404.
Koiiiklfc 5. 6.

Konikicrowilé 2, 5.

konítriid 1146.

Kono|>atir 66.

Konn|iiiiirnHÍ(é 66.

Konopt: 1363.

Kouopí' hinuni 1.361.

— pnskonuá l.'Í64.

— ^lOfikinivú 1.161.

Hoiiopí ÍHit»k 1().').3.

— nowosceinndiké
1601.

Kotiopire 1114.

Kuniryhel 490.

Konwalinka 1556.

Knpuivaliaiiin 458.

Kopajnik 1.58.

Kopul an\eriik<i .180-

461, 462.
— mexirki) .H4l.

— wiirhoJoinJukif

175.

Kopalaii) 620.

Kopáloft 173.

Kopet 1433.
Kopflieere 834.

Kopfbliiine ^35-

Koplkíilbrlien 1508.
Kopfmoos 1803.

KoplstiuiMing 1989.

Kopií ko lf99.
Kapiko 1599, 1600.

Kopilia 1564.
Kopr 744.

Kopr ulnítkif 728.
Kopraiiittk 1675.

Kopretina 899.
Kopfiwn ftltnhá 1182,

1183.
— wrtuii 1 182.
— IcSlit 301.

Kopiiwa 1360.
KopiwoMÍté 1358.
Koprník 732.

Kopun fil9.

Kopýsnfk 390.

KopUníkonité 346,
384.

KopUnk 146.'>.

Kopt/to koské 15,

t-úí.

Korálire 1512.

Koraiina 1864.
Kor.illincí 1864.

Koralinowité 1846,

1864.

Korallfofleclitfl

18.37.

Korallinwnri: I,') 12.

Koriihf zulioitc 27.

Korea 277.
Korek 1395, 1400.

Kofen aronoitif frnn-'

cniistkij 1659.
— ritwfirowif

illiiuh,/ 1490.
— citunroit >j ku-

liti,, 1400.
— /tnlnnf)uu'>j

1491.

clninowij

1567.
— jnhipouij

1096
— kolonihowii 48.
— kolmnliow*) 4*.

koflouii 1493
— f»Írowi'i 17.59.

— tíailk,, .370.

$wi$kij 1140.

KoTen htpinowý
1160.

— iurhitowý
1095.

Koeni- hotcowé 839.
— cr« 1 7.

— — fnlehté 9.

— su>. iluclin 17.

— hlizn/ 11,39.

— /»p omoa 1559.
— krlitié 1139.

— hrwnué 489.
— — meui^

48S.
— nnlchowé

1466.
— luiikou-é 1466.
— ne$lowiné

1 1 .S9.

— pr tlí Plné 917.

918.
— phirZné 1149.
— ftroftelciié

1074.—
. ranné 861.

— rnnpoué 1.5.

— ilakouc 915.

Koenoinor 1972.

Koenowalka IWí-S.

Koen.iwník 5.3S.

Koíenownlkowité 538.
Kuriander 7fi6.

Koriandr 766.

Koriandrowilé 702,
7()6.

Korkn 1400,

Knrkoiliih 1400.
Kornaiiten t7»1.

Koroma^ 7.U.

KoriiDokwté 1007.
Kort/anilr 76fl.

KosKrowilé 1538.
Kn«n(ec 1545>
Konalka g45.
Ko..iiiatec 6()5.

Ko»ninika 498, 1757.

Ko^intreuinn 14.33.

Ko.ioiiNtka 1816.
Kost 14»*2.

Kujir tlonowArosIlinnA

1651.

KoMalka 296.
Kontilotnka 1579.

Koxtiloiiikowité 1579.

KnMiwal 1110, 1111.

Kostrntrnek 938.
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Kostawa 174fi.

Koslrnwn ] 730.

Kostawowité 1714.
Koláka 709.

Kotewnice 567.

KotlaCka 193í>.

KoloHij-tjin 1514.

Kotrbaiii 1G51.

KotrC 1923.

Kotr 1923.

Kotwice 549.

Kotwicowité 549.

Kuzúk 1910.

Kozitlcc 903.
Kozarka 1151.
Kozíljrada 949.

KozílxaJa bílá 1924.— žlutá 1924.

Kozílist 785.

Kozinec 380.

Kozúiohn 718.

Kozí pctružel 727.

Kozípysk 727.

Kozlík 847, 848.
— pVcsjwhií .846.

Kozlowoa 1204.

Kozomil 1207.

Kožarka 287.

Kožarkowité 280,

2S7.
Koželusk 372.

Koženka 516.

Kožaiirek 1354.

Kožokwet 1328.
Kožonit 1874.
Kral)il 1105.

Krabilice 758.
Kralienaiigenbauia

1061.

Kraiokoenné 70.

Kraiowitec 1790.
Krúloivky 479.

Králowua 516.

Krameria 114.

Kra.npfJistel 936.

KraaicIiscIiDabel 251.
Krantia 851.

Knpú 1387, 1930,

1931.

Krápl 1355.
Krasoda 1574.

Krasonitec 1869.

Krasoplodka 1206.

Krasostroin 602.

Krasostromowité 583,
602.

Krasowetew 326.
Kratoš 810.
Kraiíceiiec 1811.

Krautenka 1511.
Krawajec 762.

Knwák 1132.
Krnwina 1899.
Krebskraiit 1343.
Kehowka 1405.
Krcineiui 1918.

Kremelák 1396.
Ken 76.

KH-s 892.
Kreskowec 18 11.

Keše 82.

Kreiizblmiíe 112.

Kreiizkummel 719.

Kreuzkraiit 917.
KreiitgeUen 309.

Krew draí americká

417, 418.

Krewe 447.
Krewnice 61-

KrewniCek 193.

Kfibice 1759.
Krídlatcowité 280,

285.
Kíídlatec 285.
Kídlok 417.

Krídlonitka 1494.
Kíídlozrnec 162.

Krimpbobne 409.

Kíínowité 1528.

Klín 1531.

Krín 1582.

Krist 1876.

Kríšt 1913.

Kríšíd 1913.

Kiiwatec 1591.

Kíiwaušek 833.

Kíiwojadré 702.

Kriwokelné 345,
1272.

Kriwonif 981.

Kiiwoniowité 981.

Kíiwopnk 309.
Kí-iwiiška 1662.

Kl-ížek 112, 193.

Krížatka 1683.

Kížatkowité 1682.

Kíížitka 1817.

Kíížitkowité 1815,
1816.

Krížoínlka 608.
Krkoškn 758.

Kroceii 554.

Kromák 943.
Krondlowka 1806.

KroDdluwkowité 1796,
1806.

Kronwicke 384.
Kropáek 1228.
Kropidlák 1980.
Kroi)ilka 1942.
Kropiwn 1360.
Krostt-ri 181.

Krosteuowité 180.
Krtiník 1139.
KrtiCníkowiíé 1135.
Kruhiil 1469.

KruCinka 354.
Krugfaden 1869.

Kriihaté 1777.

Kruliaika 1231.
Kriiliowec 606.

KrulUarn 1790.

Kniininfaden 981.
Krumpí 1120.
Krumple 1120.

Krupen 17*10.

KriLsícek 920.
Kriiseu 1064.
Krušina 308.
Knistík 1509.

KruStfkowité 1499,
1508.

Kruticlia 1570.
Krntokelné 1242.
KrutuleSOó.
Krwawnice 557.

Krwawnícowité 555.
556.

Krwawník 63.

Krwawec 488.
Krwenka 1548.
Krwenkowité 1548.
Krwokwt 1Ú3U.
Kr>jn 158.'.

KrijniCník 1827.
Krysímor SIS.
Kryškowec 596.

Krytojade 1306.

Krytopošewné 1795.
Kryloprašník 1751.
Kiiák 1341.

Kubárník 188.
Kuhchn 1452.

Kiicinár 808.
Kuinárowité 790,

804.

KoCenita 682.

Kudrawec 1279.
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Kuglbhtme 870, 123G.

Kngeldistel 923.

Kugelfaden 1874.
Kii-íflflechte 1S42.
Ku»;lschleiiiiling

1949.
Kiiííeísclineller 1961.

KuKelstáubliog 1970.

Kiilibluiiie 15.

Kiililiornhauiii 529.

KiiMiornklee 359.

Kuliweizen 1156.
Kiiclienschelle 5.

Kujawa 591.

Kujnwkn 592.

— erná 819.

Kuj«-ta 1211.

Kukelník 207.

Kuklfk 492.

Kukmák 1893.
Kukuice 1708.

Kiikiiricowité 1706,
1708.

Kukuruc 1708.
KiilMI>a 1061.

Kuiril-owUé 1051,
1060.

Knlenka 1236.
Kiilenkowité l'i36.

Kulistec 1S03.

Kulomet 1961.

Kulky dulowé 1396.
— mnikAtow

1298.
Knmn 8t5.
Kiuiiiiil 718.

Kunilurn 3.37.

Kunifjnndii Irnk 861.
Kuiiclia I6fi5.

Knpinowec 1417.

Kupizna 811.
Ku|io.<t(>iiienka 130.

Kui.r.-8 1429.
Kupresowité 1420.

Kúra nikornok 1335.
— amnrnntowá

23Í.
— Inrhniimno 433
— hritíihkA 433.
— hhnlDUii gnri-

nánifká 437.
— knifkiirilowii

1346.— kopnike 1346.— mitijijtlanská

33.

fCiVrt pechnrfjmowá

1305.
— snu,'rt(;s<r/r 814.
— sitnaruhowá 290.
— swraskawn 433.
— winterowá 33.
— tciulerská ne-

prawfi 204.

Kurnrc 1064.

Kuráta 30.

KiihUkn bila 1924.
— žlHlá 19.)4.

Kuátkowité 1883,
1923.

Kurbaryl 4^1.
Kiirliis 628.
Kiirbisbaum 1211.

Kuímor 127.
— gmuec 1233.

Ku' noha 646, »il7.

— tirewce 127.

Kurinec 556.

Kiirkuma 1489.

Kurknnin 61.

- dlnnh 1489.
Kurkumiua 1489.
KitrM pilulnrmu 612.
Kurura 224.

Kurorowité 222.

Kuska 775.

Ku.spara 273.
Kusparowité 271,

273.
Kustownice 1129.
Kustehka 1936
Kulnn 514.

Kwndrálkij 297.
Kwnka l.i82.

Kwiimi 1.594.

Kunu 520.
Kwa.soplod 187.

Kwarsutna 1,57.

Kwercilron 1398.
Kwít 1298.
— aw. Jnkuhn 918.
— tw. Iwnun 902.
— flunefnj lOl.

8<S4

— umrlf 888.
1059.

— ÚNUfový 1534.
Kwi'lcc 892.
Ku,Vel 1141, 1142.
Kwt.-lowité 11.36,

lUO.
Kwflina 3.54

Ks\inrlíani:íl 1309.

kjt-elnice 74.

Kifhani 983.
Kifhnniui 9S3.
Kyliankowité 982.
K.)cliavsice 1572,
Kijchnuka 17.

Kyjanka 1924.

Kykatka 1527.

Kykatnska 1868.

Kýlatcowité 535.
Kýlatec 536.
Ký látka 653.

Kijun lilii 797.
— hni-tlú 796.
— karyhejská

ncprawii 802.
— hcdá 794, 795.— žlnlá 795.

Kyuár 158.

Kyprej 557.

Kyprejowité 555-

K./r 3;'0.

Kysala 1457.

Kysalowité 1457.

Kijschi 1231.

Kijsciák 1231.
Ki/sc/»(c' 479.

Kyselo 17.'l8.

Kysilník 512.

Kyslann 991.

K>slfc 1263.

Kyslice 1853.
Kysloft .589.

Kysopa 34
KyslDatec 190.

Ky.stDatka 1720.
Ky.incc 766.

KUo 294.
Kywor 1781.

Lu>>iatae 1161.

Lal»kraut 841.

Lal.lal) -los.

I alairnuiii 3.'>5.

Ijttcrn miitri 1S,31.

Laciftti-ina 1450.

l-.n i Silnil ••n«» H49.
Ijiirrywa Jol/i 1710.
Larlura 953.

LáCkowka 109.

I,.'í^kaMkowi(é 109.

fjndaHHiii 101.

La.lel 1314.

I.adoiccu 1 11.

Ladokwt 458.
L;»r«i«*n«ia 562.
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I

Lagenarlíi 615.
Lagerstroeinia 561.

Lagerstroeinieae 561*

Lagetta 1318.

Lagoecia 759.

Láliewník 38.

Láhewnkowité 37.

Lachár 102(5.

Lacliatka 68i).

Lachenalia 1597.

Lachnantlms 1549.

Laichkraiit 1671.

Lak 71, 72.

Laka 1369.
Lahmus 1831, 1836.
Lakusoík 10.

Lalia 15S2.

Lálifa 1582-

Lalije 1582.

LaloC 6SS.

Lahiic 1582.

Láinawec 823.

Laiiiinaria IST^l.

Laminin 1182.

Lnmium lutcnm 1184.
Lantana 1202.

Langfaden 534.

Langon 1341.

Lanowcowité 1692.

Lanowee 1692.

Lansa 241.

Lansiuin 241.

Lanyi 19li4.

Lapi)a 938.

LappagíTia 1564.
Lapsana !t45.

Lardižabala 46.

Larocliea 657.

Laserkraiit 751.

Laserpitiiun 75l.

Lasioljotrys 1973-

Lasiopetaleae 159.

Lasiopetaluiik 15Í'.

Lasiosloina 1064.

Laskawcowité 1266.

Laskawec 12(16.

Lašfowiník 1048.

Laternaria 195G.

Laternenpilz 1956.

Lathraea 1160.

Lathyrus 397.
Lattich 953.

Laiilienstrauch 1144.

Laiibinec 247.
Lntter 1148.
Lauch 1585.

Lftupawica 1917.

Lmirel 1381.

Lanrelia 1381.

Lanrineae 1299.

Lnuroccrnsns 482.

Lauriis 1300.
Laiisekraiit 1154.
Lavandula 1163.
Lavendel 1163.
Lavatera 134.

Lawandule 1163.

t,awcnduln 1163-

hnwenúnle llfiS.

Lawsonia 5.)9.

Lazucha 18fi2.

Lebeda 1283.
Lehednik 1280.
Lebedowité 1272,

1283.

Lebensbauin 1427.

Leberkraut 8.

Leberpilz 1919.

Lebuše 1214.

Lecidea 1839.

Lecidini 1837.

Lecytlidideae 603.
Lecytliis 609-

Leda 1872.
Ledencowité 346,

350.
Ledenec 365.
Lederbltime 285.

Lederfaden 1874.
Lediiin 1002.

Ledwinowník 319.

Leea 'i43.

Leeaceae 242.

Leersia 1729.

Legiiinitjosae 345.

Leclia 400."

LeskoS 340.

Leiclitholz 310.

Leiiiísrliiriiinel 1986.
Lein r29.

Leinblatt l.^ilO.

Leindotter 82.

Leitenaoiis 18C0.

Lejníre 153.

Lejmcowité 151, 152.
Leknín 54.

JjCknin 5.'>.

I.knínowité 54.

Lekno 55.

— bílé 55.
— žluté 5S.

Lekoice 370, 371.

Lelconhn 371.
Lekutn zintn 56,

Leinania 1867.
Lemna 1G70.
Leinnaceae 1670.
Len 129.

Len hlediwý 129.
- mniktj Boi/ll42«
— mlac.on:ý 129.— prahli) li 9.

— slep i) 129.
— zeiij 129.

Lenowité 128.

Lenownfk 1601.
Lentibulariae 1226.

Lenliscus 325.
Lenliškus 326.

Leontice 51.

Leontodon 9484
Leoniirus 1190.
Leotia 1935.
Lepice 1100.

Lepirowité 1100.

Lepidiuin 82.

Lepík 782.

Lepto .S21.

Leptospermeae 5S4-

Leptospprimnii 587.

Leptostroina 19ó2.

Lercbensporn 67.

Leskea 1799.
Ijsknucc 1401.

Lctjuann 223.

I
Letkoinlka 409.

Letkolusk 377.

Lelvák 1396.
Ijpucantheimiin 899.

Leucojnm ITS').

Lfiicopogon 1004.

Leiu [iterMuine 104l.
Lvisticiim 734.

LfWkoje 71.

Liabum 839.
Liaíiora iSfiO.

Linne de lois faun
804.

Liatris 860.
Libiinotis 730.

Lil.nTio^os: .';37.

Libawka 990.

Liberek 734.

Libeek jelení 742.

Libenka 622,
Lihidibi 44*1.

I.Hiidihia 446.

Libidibník 446.
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Libor 1202.

L>'iowec 441.

Litiowoti l44íj.

Licania 473.

Lirea 196^.

Licual.1 lfi2S.

Liidlo rifii.

Lííiillowité 1263,

1264.

I,i'ko mntei 4S9.
Li^-lif-íapfl 1119.

IJehsirickl 734.

Liesclifiras 172.5.

Lipeaceae 17 i5.

Ligfiini 1735.

Jjitjnum niinlloclii

31.S.

— aloi-s 31S.

rinin l:í36.

—' eofnliriuum

106'*.

— rtioílhim

lOJl.
Liffrut -UM.

L/fu l.',37.

I,i;;ii»íriim 10.34.

léichen pijxidntiti

lO.-J''.

Lichfoes 1829
— anutocarpi

10-11).

— Kviiinocurpi

1S'Í0.

LicliokrnlM^ 1776.

Liritokwtcowilé ]52i

Licliokw?(c 150.
Licl)t«-nsfpinia 726.
Li k na I a 1623.
Lilpk llJO.

Liltk 176Í.
— em,) 1121.
— »•<•»*»' 112Í.
— zlf-eotfný 1132.
— w*VI» 1127.

Lilaeeaa 103.5.

Lilidcpae 1578.
Lilie 1583.
Lilije 15'<2.

Lilijowité 1578.
Lilik 112«í.

Liliownik .H6.

Lilium 158'i.

— ÍMn»' 785
— ¥>odni bUé 55,

Lilium zlaté 15S3,
1854.

Lilkowieé 1117.
Limaun 190.
Ijimnuník 190.

Ijiml,a 143'<.

Limboria 1844.

Liiiihoriei 1844.

Liiiiodoreae 1508.

Liiiiodorum ItiOS.

Lijiionia 187.

Ijimouka 1239.
IJwIn U08.
Lind 167.

í.huinn Cí-rvina 1787.
Linnai-a 789.

Linpae 128.

Ijnnée 789.
Linse 39.5.

Liniiin 129.

iJy-x 167

L'i>n gknliif 167.
— zinnn lí>7.

L>nn}ifkn I4l4.

I.i|)nir»! 17*6.
Lípowité 1^3.

Li|-I'ia 1201.
Li'|iii(laiiilfur 1403.

Lír 1.53:5.

Liii1antliii!i 1073.
I.i«ka 1400.

Lkowec 1401.

Lfííkowicf! 1292.

Lissantlie 1004.
Lintí-ra 1510
LístnalPC 15B7.

l,i.<itol)ran/ik 154.

Lifciuik islnndtkij

1833.

LiSjníky 1H29.

— krTtnplodé

1830.
— nalioplodé

18.10.

Liikn 1904.
lithoupermcaft 1111.
Litlto^periiiiiin 1114.
Liihi 299.

Liíhi .331.

Lii.chi 227.
I ifliraea 331.
Liltk 12.

Litr i .3.11.

Li(ík .3.31.

LUsaea 1.306.

Liulu 1537.

Lnnka 1310.
Lnice 82.

Loasa 642.
Lnaseae 64].

Loasowifé 641.
Lohnz 485.
I.ohnzwk 485.
Lol)elia 9K4.

Lobeliareae 963.
Locyka 9.53.

Lor.idlo 738.
LodVlkraut 75.

Lo;;aiiieae 1069.

Loiiflwa 164.

Lorli«rscliwamtn

lilO^!.

Lochijn 985.
Loisolciira 996.

Loicli 1761.

Lolititii 1761.
Loiiiaria 1790.
Lomatia 1291.

I,niniliunl 1)17.

Loiiiikaii)*'n 693.

Loniikainenowité 692i
693.

Lonalnik 611.

Lonrliocarpns 374.

Lonicera 78<í.

Lontar I6;j9.

Loostiauin 1205.

Lopafice 1926.
Lopi-zia 648.

Lopliiiini 1951.
Lnplioelea IglS.

Lopucli 938.
Loranlliaae 778.

Lorantlins 780.

Lí,rl..r 1300.

Lorcya 575.

Loroclossiiin 15V3.

Lorrhí-I 1930.

LoSák 1919.

LoSákowiíé 1919.
I.,otHae .350.

Lnlo$ 304, 1386.

Lotu* .=»«5.

r,n(H9 1.386.

Lntwnrz lili.

Lonrea .3S8. '

T.riwcnhtatt 51. >

Lnwoninaiil 11 40.

L«ivv**n7al)n 955, 948.

Lom 796.

Ijuhnn 337.
Lubenice 61S.

131*



2012

Lucinka 358.

Lucmna 1021.

LiiJollin 1753.

Liidovia 1666.

Liidwigia 547.

Lnffa 619.

Luftbliime 1514.

Lukor 470.

Lukowon 1265.

Lukowoííowité 1263.

1265.

Liikozííw 1104.

Lukula 800.

Lunaria 74.

Lungenkraut 1113.

Luntownfk 157.

Lupen 939.
— bfiivoU 1362.
— nicnš-í 8S0.

Liipinus 413.

Luphamen 693.

Luskáte 345.

Liiskiin? 1859.

Luhfák' 13S8.

LustSnice 92.

Liistnicowité 11.

Lulík 12.

Luziila 1690.

Luzuriaga 1563,

LužanS 15'i9.

Lwístopa 51.

Lwotvá stopa 51.

Lyciuin 1129.

Lycogala l965.

Lycoi)erdon 1962.
Lycopodiaceae 1770.
Lyco|)odiiiin 1771.

Lycopersicum 1119.

Lycopns 1468.

Lygodiiim 1778.
Lyclinis 123.

L5kowcowité 1315.

Lýkowec 1315.
Lynosiris 8H9.

Lyriodendron 36.

Lysiinachia 1234.

Lysoke 1004.
Lysurits 1955.

Lytlirarieae 555.

Lytlirmn 557.
L/iCník 75,

Mnnn 613.

Maba 1014.

]\laha 1643.
IWahea 1350.

Macalcb 481.

Macttula 1622.
Mnctvjn 1622.
Maz 1298.
Máci zen 1-293.

Macizowité 1297.
Mncolhn 104
Macrocistis 1848.
MáCka 708.
niáka 709.

Maal 218.

Manlkij 219.
Madalowité 217.
Miidchenleinea 1354.
Madi 891.

Madia 890.
Madori 1047.

Madotli.-ca 1819.
Magnolia 34.

Magnoliacae 31.

Magnolieae 31.

Magonia 2.31.

Magoni«íae 2'22, 231.
Magoiika 231.

Magonkowité 222,
231.

Mahagon 232.
Mnhaijon 232.
— nowuhollandský

587.
Maliagonibaiiiii 232.

Malia^onowité 231.
IVIalifrnia 161.
Maliranka 161.
Máclialika 1852.
MavUiimona 1211.
Maieta 572.
Muililitf 1556.
Mailosina 653.
Majantliemiiia 1557.

Mák 59.

Makowité 58.

JMalnccn Pcln 592.
— Scfiamiu

tiOO.

Malan kna 1488.

Malaxidineae 1512.

Mataxis 1513.
Maleslierhia 6Z6.
Maleslierl)ieae 639.
Mnlinn erná 494.
Malinník 494.

Mrilinij 494.

Maloliuhka 1S39.

Malonožka 92.
Malope 130.

Malpigbia 210.

Malpíphiaceae 210.
Maliis 517.

Malva 131.

Malvaceae 130.

Milvaviscns 135.

Mamara 210.
Mainarowilé 210.
Maiiipj 201.
Maiiimea 201.
Marninei 201.
Maiiiinilaria 676.
Mainota 1001.
IMana 1036.
— brit/anlinská

1440.
— cetlrowá 1441.
— nwiiyínowá

1440.
— pernkA 393.

Mancinella 1.330.

Mancinellenbaiiut

1330.

Manciaelowité 1321)
1328.

ninndnbi 435.

Mandelbauiii 4t4.
.Mandelpaliiie 1635.
Mnudjndi 42l».

Mandlauš 205.
Mandlo 474.

Mandlonowit 463,
474.

Man<Howka 1405,
1406.

Jllandhj 475.
Mandragora 1128.
Miindubi 435.
Manettia 804.
Mnntjn 323.
— brnva 323.

Mangaiba 1066.

JMmujns 323.

Mmujea 343.

Mnntjhns 1067.

Maugifera 322.

Mangjwa 322.

Manglebamu 538.

Mnmjo 322.

Mangold 1281.

Mauiiostana 196,

197.

Mangostane 196.

Maaicaria 1636.

Maiijn pumernm 1040.

Mttnibol 1339, 1340.

MrtMíí-Kíím 1023.
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Maujilh 840.
Manižiifk 205.

]V1annaL.lce 39'i.

JMitnne de Brian<;on

1440.

Mannstreti T^S.
Manusscliilil 1229.

Manuli 435.

Mntileva de Corozo
16.14.

Maoowec 392.
IMuo 323.
Mappa 1335.

Ma|>uiirina 1336.

Maraota 1482.

Maraotlirum 167.^).

Marattiaceae 17 78.

Murcgravia20G.
Marr<;raviaceae

20 i.

Marek 714.
Ma»'Da 839.

IMirena planá 839

j

842.

Maenowité 790.

Mainka 838
Mar>:yrocar|)us 490.

Marlian 5'i5

Marhaník 526.

Marlian íkowité 625.

Marrhantia 1821.
Marigna 344.

Maice 1702.

MnrjAnkn 1175.

flinrkrniikn Ulii.

Mnrmite de Simje

MlO.

Maraiirlia 1138.

Marolist 902.

Maront/ 1.1»4.

Marriiltiuin 1 IH.S.

MarR(l»-nia 1043.

Marailra 176j.

Martoj 599.

Martyoia l21->.

M/fni/f 117H.

Marnlka 117J.

nfiirnlkn 117.

Marnn«k 89.38.

Marunkn 901.

Maruta M)3.
Mae* a 10^8
A/A$lenka 15, 1914,

1917.

M.i.Hlie>>e 868.

niútlnik 1917-

Máslo fjolnmsJié 1648.— knkauwé i 86.
Máslonec 1312.
Máslowkn 61 (i.

Masoged 1919.

Jilnsojcd 1919.
Mnsowkn 1902.
Mnsíío} 1303.

Massonia 1604.
Mastelník 200.
Mastnák 883.

Mastnokof 1349.
Mastnoplod 172.

Mastnoploflowité 171.

IMash/ks 326.
MaSlák 1132.

Máta 1164.

Mate 302.
Malcník 901.
— luní 1577.
— wdlii 8í>9.

Matcf 442.

Matliiola 71.

Matka hebíkowá
598.

Mátowité 1161, 1164.

Matky Boži bylina

902.

Matoulí 1976.

Malonoha 1762.
Matriaria 8!>9.

Matrigijiva 839.
Mauniie 516.

Maiinikowité 1272,
1276.

Mauka kasáwowA
i;i4l.

— »uirii7io(ou;(i

1341.

Maukffi 1613.

Maiik<>.4 1348.

MaullHrerhauin l^l(i5.

Maiirandia ll4i.
Mauritia 1027.
Miiiibedoro 1.^)67.

IMiinsfolir 1115.
Ma>i.<<e8traiicli 1311.

Mnuiache 1341.
Maiiz 1479.
Máwa 1017.

M.iwnK 849.
Mayteo 298.
Ma)tentis 298.
M«-Mk 1542.
Meí^íkowité 1538,

i:>40.

Meowka 1686.
Mefowkowité 1685.
Med datlowii 1617.
Medeold 1570.

MedicajTO 357.
Medinilla 57.T.

Medokwt 2«8.

Medokwetowité 268.
Medoplod 228.
Medowicc 1973.
Medowufk 1182.

Mcdii 1178.

Mdiiiowité 1162,
1178.

Medunice 1173.
Mediifika 1178.
MediiniŠHÍk 485.
Medwdice 988.
Medynek 1742.
Mfdvnkowitó 1742.
M«liil.hime 875.
McerlVncliel 733.
Meerkohl 88.

Meerscliwaiiiin 1866.
Mefrretticli 76.

Meertratibclien 14'i0.

Mffrtriiuljlein 553.

M<"«'rzwiel)el l.")92.

Mech irlandskij 1857.
— wialkowi} 1988.
— zemský 1771.
Me.liaCka 1863.
Mrliíik I9ti.5.

MHhaunka 686.
Mechoacnnna 1089.

Mt-.:lioiiirS 1961.

M<í.liowé 1791.
MíV-hiiiikij 1126.
Mechipika 985.

;i/<-'(7i./i-H''Jt 379.

M«'iíttirwur7, 743.

Míkf il 546.
M:kilowit«i 512,540.
Mí-kfilka I.')i3.

Mkkolilaw 804.
Mrlai/o codi 145i.
Mlaífiica .584.

Mclaiiipyrniii 1156.
Mclaenn 432,
Melauuniiiiii 1992.

Melaiiorrlioea 323.
Melaiitliatvae 2(>8.

Mclanlhesa 13.54.

Meliusa 17 12,
1713.

.Mlastoiua 570.
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I

Meiastomaceae 5C5,

Melastomeae 566.

JMcUinn tíl6.

— wodiií (lS.
M"lde 1.83.

Melia 'i38

Meliaceae 230.

Meliantlius 2«8.
IVlelica 1744.

M''licocca 228.
Mclissn turecká 1181.
Melilotus SfiO.

Melissa 1178.

Mflissjneae 1178.

Melilis 1182.

Mellosa 89 1.

Melocacdis B76.

Melok 649.

Melonenliaiím 640.
Melonendistel 676.
TMclmujena 1124.

Melotíiria 026.
JMcmhrUo Imco 605.
Mfiiiecyleae Ó27.
Meuiecylon 527.
MeDisperineae 45.
Mentha 1104.

IVIentlioideae 1J64.

Mentzlia ni3
Meiiyaiitlies 1082.

Merciirialis 1332.
]\linhelec 506.
Meriania 566.
Meridion 1S81.
Merk 721.

Merlnirinlis 1333.
Merlik 1271).

Merlíkowité 1241.
Meíík 1803.

Mrnice J 189.

Menilius 19l)5,

Merii 4/6
JMcruka 471i.

Meriizalka (i8l.

Meruzalkowité 684.

IMfseinbryauthemuiu
6rt5.

niC-srek 15, 920.
MsíCenka 74.

Mfsogloia 1873.

Mespilus 513.
Mestelice 412.

MestoU 1642.
M^sua 202.

Mše 158.

MSHowlté 151.

Metlice 1741.

Dlelltce aiiylická l76l.
Metlice francauzska

743.

Metrosideros 587.
Meum 732.

]\ri'!lh' 779.

MzaruŠka 14S6.
Mirrasterias 1879.
Miconia 5<6.

Micowka 17'8.

Micowk«>wité 1767.
]]ÍJL' moské 1668.
Mieijia 1753.
Míliawka 1!)35.

Miliauxia 971»
Miclieliu 34.

Mikania 8' 3.

Milawa 1731.

Milclidistel 980.

MilciistiiiiMing 19fi5.

Militka 174).
MilokwSt 578.
Milokwtowité 566,

578.

Milostná 914.
Mi limu 1733.
niilhim Solis 1114.

Millelolium SóQ-
Milnea 241.

Mil/.kraut r>93.

Mimosa 422.
Miinoseae 421.

Mimiiliis 1142.

iMiiiuisops 1023,
Mirahilis 1-^24.

niirichi 1' 28.

Miíícník 741.

Miiík 712.
Mískatec 457,
Mispol 513.

M speliiivrte 593.
Mistel 779.

Mistscliwamm 1893.
IMišpuIe 513.
JMišpulin 513.

jllisimlka 513.
]Mišpu!o/'t 513.

Mitella 6^7.
Mitliridatea 138.^.

Mitrati 1927.

Mitrula 1927.
Mlé 957.

MieCík 956.
Jilléinec sazowilýíSOS.

Mléciwpc 900.
Mlékoseda 1238.
Mlékosedowité 1237.
Mnišek dobrý 22.
- zl,j 2J, 24.

Mnolioduí 58-5.

Moiiim JS03.
Mnuliosrlirati 607.
Mnoliošt 1763.
AJnohowln.iec 1804,
Modecca 638.
Modeka 638.
AJodirn Canirnm 1062,
Moitiák 930, 1913.
]\lu,rreiv 1440.
Modil 367.
ModíÍD 1440.
Moll ad 620.
Molin 59.
Miiiire 752.
M.jliria 17/9.
Mjclina 499.
Mociiuanka 686.
Miiclinowité 491,
Mocliyn 11.^6.

Mukttnca 1U13.
DJukie 3.'6.
Molina 1748.
Mollinedia 1383.
Molucella 1192.
Moiiit)ín 333.
jM(iiiil)íno»ité 33!}.

Moiiiitiapllauiue

332.
Moiiiordira 623.
Moiiiordiku 623.
JMoinordijkn 624,
Alumurlicn 024.
.Monurda 1172.
Mouanleae 1163.
JlJombm 333.
Jllonbin b33.
Mondviole 74.

Mouesia 1021.
.Moiiiera 275.
Monilia 1902.
Mouocotyledoneae

1472.
Mouodora 41.

Moooclilauijdeao

12M.
Moiiiiiiieae 13S.0j

1382,
Monosiphoniae

1828.

Moaotropa 1006.
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Monotropea 1005.

Montia 650.
Montinia 542.

Muntinieae !^42<

Moosbeere OS.**.

Moorhirse 1713.
Mooswett Í8»J3.

Mu(|uiia 470.
Monicina 737.
Morafa 1545.
Moral 9«l.

Moralowité 9<>0.

M o rank a 16.S7.

Moíankowité 1686.

Morustliiie li=44.

RlorJuttink 23, 24.

Morelle 200.
Alolrenn 839.
nioreiilid 839.

Morjrensern 791,

Morinda 819.
Moringa 439.
Mori.oottia 94.

Morclnl 1927.
Morrlirlla 1927.
Morice 726.
Moriclie íl'2S

Moronoltara 205.
Moroikn 496.
niort nux rn(i

818.

Morlilln 5f>4.

Mortis 1365.
Hornic 1365,

1.^6«.

Moru5«n 1365.

Mofkoundn 17 tS.

M<>.i||ialiii«; 1642.
Mol ar 733.
Aloinliiiik 10.

loiiriroH 4l4.
liniiilnin - Tco

990.

nrtixn 90S.

3r<,>f>i„ii 2-iS.

M"7-.ln<k 1S43.

nioÍHchn 1426.

Mraw.^ni.íník 1261.

M.ž..wka I9.'i6.

nírlielc 506.

Mrkaiis 756.

Mrkfw 7j'i.

Mrkwowité 702,
752.

Mr^tnoplodowité 271,
275.

MrwatuSka 18S1.
Mrwka 1751.

Mrwkn 1750.

Miicedinei 1980.
Miicor 1977.

MiK-orini 1977.
Miiciina 410.
MiiPenka O.U.

Mncenkowité 630,

631.

Miiatka 1.503.

Miiaiil 41.
Mucl-Síhnir 914.
Mucliolapka 108.

Muchomur lB84.

JMurliomorkrt lSá4.
Mnrlioinorkowina

1885.

Mucliomrka 1S84.
— trwemi

1884.^— Šdiwii

1886,

1837.
Mnrliowník íil.
nfnk 787, 522.
Mitk,,t,d 522.
Miill.r 1-^03.

Muluediiiiii 960.
Mnllinpa 706.
nÍHiidi/ 133S.
Afutii/u 815.

Miinlin^ia 166.
Mim /I- 1 164.

Miirroya 187.

Miirncnja 36,
6.37.

niurukuin 636.
Mii-a 1477.

Mii.^aceaf 1476.
Mii.<<rari 1596.
Mn.Hci 1794.
niuiciiM injxiJrttui

1838
Ml s u(nii.<iRliaiiiii 1298.
MiiAtarao {^41.

MiiASiipnda l*07u

Mniirio 941.

MnlL-rkoro Iftft8.

Muttrrkrant 900.
Mii.irlip|(cliurf

1951.

ntuiknMhn 516.

Minjku 1.349.

nJuzy 1479.

MaZ<k Uný 661,
<i62.

Mužská tvíra 709.

Mydelník 225.

Mvdelhíkowité 221)
222, 2'i5.

Mydlice 120.

]\I<idlo husí' 499.
Mydlokor 1S7.

My^inda 300.
Aíitkshika 1102.
21/<//cA- 1762.
J\f>jh' 779.

Myonima f!Ž4.

Myoporinae 1209.
]\lyoporuii» 1209,
Myoscliilos 1.3U.
Myo.sotis 1115.
Myrria 595.
Jilyrhn 338.
Myrlienkraut 765.
Mvrliis 759.

Myrica 1414.

INhricaria 5^4.
Myrictae 1414.
Myriococriiiii 1960.
Myrinpliyllmn 554.
Myri!«tica 1298.
Myrisiicrae 1297.
Myi.Ska 276.
niijrnhnlnn iJiwij

1354.

Aíi/rulinlmin 478.
Myrol>alanenbaiiiii

1553.

Myroliaianiis 531.
Mijrohnlnuuf 1353.

— belliritu$

531.
— chehula

532.
Myroda 714.

Myrsin** 1026.
M}rt>iiiHii«< 1025.
Myropc.-Miiniii 347.
MyroilnTÍiim 1970.
M>ria .59.1.

Myrtaae 582.
Myríe 5<i:<.

>Iyrti-ae .580.

niijnitikn 5»4.
Myriowité 382, i^3,

Myrtiis 503.

Myxofriclinm

1979.
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JVartIsjoni 1727.
Nabaliis 959.
Nal.elkraiit 659.
Nadák 822.

Nadákowité 741, 819.
Nadhradec J508.

NadeCník 1865.
Nadelkerbel 755.
Nadl\oinka 547.
Naditec 427.
Nadmutka 1966.

Nadsobifka 659.
Náduf (58.

Nadzub 982.
Nadrn,/uln 1128.1659.
Nfídrnhule 1659.

Nadralmlowité lC55j
1658.

Nadseda 265.

Nadsedowité 265.

Nngnm 154.

Nageia I4l7.
Nagelbeere 293.

Nageleinbauin 597.
Nagelkraut 653.

Nahá 1738.

Nnhek 1577.
Nahoplod 1423.

Nahoska 1052.

Nabolkowité 1051,

1052.
Nahaulek 178.

Nahoposewné 1796.

Nahoprasec 1968.
Naditfaser 1989.
Naclitkerze 545.
Nailitviole 79.

Niti Corann 4ll.
Najadeae 1673.

Najas 1674.

Nacktdriise 1503.
Nacktmund 1812.

Nacktsporling 1994.

Nacktstiiubling 1968.

Nákiile 1028.

Nálel 241.

Naemaspora 1992.
Naematelia 1942.
Nmel 1998.
Námel 1760.
Námel 1760, 1998.

Námlenik 199á.
Nnmcli 1998.

NámíVi 1760.
Nnmd Ervalnm 1058.

Na])cLanec 1874.

Naplzák 1633.
Náprstník 1143.

Narcis 1.534, 1535.
Narcisse 1534.
Narcisseae 1533.
Nnrcisek 1535.
Nárcisowá r&Zika

1535.
Narcisowilé 1528,

1533.

Narcissiis 1534.

NnrcissHS III. 1530.

Nard 843.

Nardoideae 17^4.

Nardostachys 844.
Nardus 1764.

Nardus 841.

Nardus celilia 849.

Nardus indicn 845-

Nareijamia 238.

Nnrim pouilli 137.

Narum pnnal 43.

Nartlieciuin 1579.

Násobnice 388.

Nassauvia 943.

Nassaiiviaceae 943.

Nastiirtiiim 72.

Nášupinec 267.

NaH schamhu 601.
Nátrznik 501.

Natlamame 410.

Natterkopf 1112.

Natterzunge 1774.

Nauclea 791.

Nauze 939.

Náwuska 804.

Nawinulec 1666.
Nawinulcowíté 1655,

1666.
Názadák 1553.

Nebeský dar 63.

Nclmeh 4^2.

Nchu 1292.

NeCleu 1860.

Nedwdí pazneht 746,

1223.

Nedwdice 988.
Neduin Schatti 528.

Nefle 472.

Negiindo 217.

Nehtowec fi52.

Nelitowcowité 659.

Nehtulka 1880.
Neckera 1880.
Nekloliankaté 1936.

Neklen 216.

Nekrm! ce 156.
Nelica mnram 1853.
Neli poli 1357.
Neike 118.

Neliimbiaceae 53.

Nelmiibiiim 53.

Neluiiibo 53.

Neluinboneae 53.

Nnwice 1128.
Neottia 1510.

NéoH 472.

Nepenthaceae 109.

Nepenllieae 109.

Nepentlieí. 169.

Nepeta 1179.

Nepeteae 1179.
Nepita 1285.

Nfphrodinm 1783.

Nepuk 341.

Nepukalka 1769.

Nepukalkowité 1767,
1769.

Nepukawa 1812.

Nppukawowité 1790,
1812.

Nerenka 9'21.

Neriuin 1054.
Nesliodice 875.
N^ssel 1361.

Nestpilz 1959.
Nestydliwec 161.

Nestwurz 1510.
Nerain 1426.
Netík 1790.

Netík 1786.

Netresk 661, f63.

Netek nejmenSi 662.— u-^lši 663.
Neteskowité 655.
Netwaec 373.
Netykalka 258.
Netykalkowité 257.
Netzfaden 1871.

Netzfle(htling 1966.
Netzpaline 1' 36.

Netzpiiz 1905.

Newadle 1269.

Neuaza 930.

NewPnCenec 1044.

Newesika 730.

Nliandiroba 615.

Nbandirobeae 614.
Nifandra 1127.

Niccoline 119.5.

Nicotiana 1 1.30.

Niduiaria 1959.
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Nierenfarn 1783.

Nigella 18.

Nigritella 1504.

Niln bnrudena 1124.

Mota 292.

Nipa 1632.

Aipa 687.

Airuri 1352.

Nispcro 1022.

Aiti toddn valli 425.

Nitraria G74.

Nitrarieae 673.

Mtrulub 1544.

N'tro|>lo(Jka 1843.

Nitroplodkowité 1830,

lí'43.

Nitrorodilé 1990, 1994.

Mtrosedka 1867.

NitroUil 876.

Nitrow^trusné 1954,

1961. 1971.

Aiwtuk 902.

NfžfK 706.

Nížftowilé 701, 706.

AJollit 1041,

Nocenka 1224.

NocDkowité 1224.

Nucnwka 1603.

NoCnice 1039.

Noliolist 26.

Nolionitc 1675.

Nohonitrowité 1674.

Aoitellier 1.^56.

NolBoa 1118.
Nolaofan 1118.

Nolanowité lll7,

1118.
Nonatel .324.

Nonatelia 8'J4.

Aook 88.1.

Nopíil 681.
Nopálowité 675.
Norantra 207.
Nostoc 1876.
No«torliinap 1876.

Nostok ls76.

Noatokowilé 1846,
1.S76.

Nostk 1075.
Notorhluena 178t.

Mutorliizae 79.

Aovelln 139. 149.

Sowé koeni 595.
Niigaria 444.
Niiiisdolde 762.

NusBgra* 1735.

Sux caryopfnjllnln

1306.
— punjnns 1339.

Niizar 537,
Nyctagineae 1224.
Nyctanlhes 1039.
Nyctoiiiyces 1989.
Nykolinka 1195.

Nykolinkowité 1162,
1195.

Nyinpliaea 54.

Nympliaeaceae 54,
Aijnzin 769.

Nypa I6l'i

Nyssa 1312

ObaleK 1305.
ObaloS 42.3.

Obaudtc 1952.
Oliilowatka 1986.
Objetéwka 1867.
Obnaženka 1994.
Obobel 590.
Obii 818.
Obderúk 1622.
Obdiile 976.
Obdiit 1104.
Obhlenec lt<69.

Obbubec 770.

ObhrCowec 210.
Obbeb.-nka 1818.
Obktejka 1942.

Obklukatec 1960.
Obkotec 1417.
OblarháC 1604.
Obletka 213.
Obmaska 1273.
Obnitec 163.

Obojao 1347.
Oboít 1059.

Opurowiié 582, 588.
Obrok 1738.
Obrožka 468.
Obrub 575.
Ob»i( 8()0.

OI>iÍarka t.')48.

()b$irák 1792.
Oblubelcowité 1785.
Obtiiblec 1735.
Obiiil.i ^59-

ObM^truané i954,
197:1.

Orasitec 1994.
Oífi,)tn 1762.
Ocótkowec 1725.

Ocaun 1077.

Ocotea 1305.

Ocun 1577.

OcM« 1577.
OrÚDowité 1571.

Ocyiiioidtae 1102.

Ocyiiiuiii 1162.
Odeinka 1747.

Odeniiennig 502.
Odlialenec 813.

OJiowain 715.

OdkaliC 1063.
OdoliMi 847.
Odolenowilé 843.
O.lollnm 1057.
Odon 821.

Odontites 1154.
Odiile 670.
Oilulowité 565.
Odiir 997.
0,/np» 768.
Ohnrek 6 16.

Ohnbiutt 1006.

Oliníci* 89, 90.

Ohtuck 60,

Olmmund 1812.
Olinsporn 1507.

Ohraniile 1152.
Olirling 815.
Ocliint 780.

Ochmcl 780.
Ocbna 293.
Orlinareae 2-í2.

Oclinowité 292.
Ochroma 146.

Oclisí-nznnge 1109.
Oidiiiii) 1983.

Okn umní 1j84.

Okerek 62.
OkoliCnaté 700.
Okoralka 30i.

Okoratka 882.
Okoicc 448.
Okožeh .?44.

Okelu-k 1670.

OkeliKowiié 1670.
OkrotirR 1.508.

Okrow:ik 178.
Okruwjkowitú 177.
OkriiJcíi hl7.

Okrii^riowiló 791,
817.

Okurka 616.
Okurkn pnnuentká

1 ní.
Okiirkowité 614,615.
Olarlian 1552.

132
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Olacíneae 185.

Olax 135.

Oelbauin 1031.

Oldenlandia 816.

Olea 1031.

Oleaceae 1030.

Oleander 1054*

Oleaster 1314.

Oleinae 1031.

Olej behcnowij 410.
— Irabancowij 1032.

— dVcivHi) 1032.

— jnsnnnowý 1038,

1039.— Tiftrapowý 232>

235.
— hokosuwij 1631.
— Jíonopiuj 1364.
— Isosodcwinotvý

1431.
— lilijoivý 1583.
•— oJiwowtj 1032.

— panenský 1032.
— firownncowý

1032.
— sasamowý 1213.

— iigliowji 1345.

Olejk hebíkowý
598.

Olejka 86.

Olejnice 1642.

Olešník 734.

Oleum Aiithos 1169.
— cajftpnt 585.
— Casloris 1337.
— Cicerac 1181.
— Croionis 1345.
— Ciiprium 560.
— Ricini 1337.
— S/Ve 1716.
— Sirgelim 1213.

Oelilfrucht 172.

Olchn 1413.
Olihanum 3S7.

Oliwa 1031.
O/íírt csÍTrt 1314.
— hilá 1314.
— stnfirná 1814.
— woíinwn 1314.

Oliwowité 1030,
1031.

Oelpalme 1642. .

Olsenick 743.

Oelslrauch 299.
OlSe 1413.
Olšowka 1907.

Olyreae 1708.
Oman 872.

Omaze 1057.

Omedka 1319.

Omej 716.
Oinejowité 701, 711.

OinSk 980.

Ointika 1553.

Omelt 779.

Oiiiplialea 1356.

Oiiiphalobium 280.

Omphalocarpon 1018.

Omplialodes 1108.

Oini)lialodft 1108.

Omylník 1465.

Onagrariac 5il.

Onigreae 544.

Oenanthe 724.

Oenotliera 545.

Oenocarpus 1642.

Onobrychis 391.

Onoclea 1789.

Ononis 356.
Onopordon 934.

Onosma 1111.

Onygena 1969.

OosfcrJiikia 689.

Opadnu 689.
Opaduiíowité 688.

Opegraplia 1841.

Opcii^c 1180.
Operciilaria 843.

OperGiilarieae 843.

Opliioglosseae 1773.

Opliioglossum 1774.

0|)liiopo};on 1557.

Opliiorl\iza 814.
Opliioxylon 1068.

Oplirydineae 1499.
Ophrys 1505.
Opfhled 1023.

Opilka 1762.
Opium 60.

Opletník 1092.

Oplewn 1796.
Oplsten 1241.

Opojan 1028.

Opopanax 737,

738.
Oporinu 949.

Opue 583.

Opiilus 782.

Opiintia 681.
Opiipoš 410.

Oech 1900.
— hndí 1067.

Oech UsTcowý 1401.— swiíiskt) 1233.— wlttskfi 1.387.

— wodní 5.50.

— zemní 4^6.

Orechowec IJn,
1591.'-*>>^.' .

Orel.'ínfk 98.

OreláufkowUé 97.

Orelin 1060
Oreodoxa 1633.
Oreocallis 1291.
Os 1909.

Oí-esák 13.87.

ÓešákowUé 1386.
O resec 1590.
OešÍQCowUé 53.

Ore.sinec 53.

Orchideae 1498.
Orchi* 1499.
Origanuin 1174.

Ois 1909,
Oriskn 399.

Orkhoda 768.
Orkijš 17.'!8.

OrleoH 99.

OrI<>aDbanm 98.

Orlífk 19-

Orliín 318.
Orliíínowité 3l8.

Orliomce 243.

OrliCnicowifé 242,
Ormáiiek 900.

Ornitliogaloin 159U.
Ornilíiopiis 386.
Ornns 103*i.

Orobancbe 1158.
Orobanclieae 1157.

Orohníikn 1158.

Orobincowité 1652.

Orobinec l6r'2.

Orol)iis 400.

Orontiaceae 1653.

Oruntiiim 1654.

Orsej 14.

Oisitic 1831.
-^ zemní 1236.

Ortlioploreae 84.

Ortlio.'?periiiae 701.

Orthotricluim 1810.

Orudka 1757.

Oriuika 922.

Oryza 1728.

Oryzeae 1728.

Osbeckia 568.

Oscillatoria 1874.
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Oseeh fí1-l.

Osel 937.
Ooik vjn.
Osinatec 1544.
Osinokalicli 1202.

Oakeruch 521.
Ofkoruch 521.

Oskoruic 5'il.

OslAdef 370, 1782.
OsUntel 17H2.

Osládif; 17S2.

Oslátli 1782.

Oflnfli 17S2.

OslaJiíowité 1777,

1780
Oflndij 1782.

Oslep 13;i5.

Oslizák lt<9.

0»liz« 52.

Oslizfiowité 52.

Osloprd 934
Othji 1()HÍ».

Osiiil li)S9.

OsiiiunJa 1777.

Osiiiiinilar-eae 1777.

Osoka 1473.
OH.<iae.'i 573.
0«talka 882.
Osten 1210.
O.iteoNperinnin 921.
Osrerlii7.ei 1460.
Ottisciiipnka 1381.
OstMfineDkowitó
um.

Ostnoplod 1046.
Osrrice l»5, 1/23.
Osfrolnjl 4)2.
Oinrolifl .^01.

Ostroinlfowité 1321.
Oflropec Í).U

Oflrope* 934.
Os(ropi'nir 933.
O$fropesli-re 9.34.

Ostrožka '20, 21.

Ošlruhn ryí»>*fcíí 21.

f>»lrulinník 495.
n»truíin<i 495.
Oiiirhu 150S.
Osyka 14()9.

Osyris i;',13.

Osák 740
Oscliakprian/e 740.
Olkeruie 521.

— chocholalá

523.
OlUjeh 1590.

Oslejh zimní 1590.
O.vo/ hakofer 560.
Oíátka 1092.
Otel a 1474.
OUt-am-hcl 1174.
Otoník 1106.

Olotnk menší 1.343.

Oto.^níkowité 1101,
1 10.>.

Of 1< 28.

Owes 1737.

Owes frnncauzský

1743.
— chluiHil,) 17.38.

— kozAikfi 17.38.

— talarskij 1738.
— wodu 1711,

Owitokwt 1222.
Owláfe 4.'1B.

OwláCka 1208.
Oufice \im.
Oivsinn 1 7.3íí.

Owsí 1743
Owsowité 1737.

Owsnrha 1711.
Oxalideae 259.
Oxalis 262.

Oxyrorrus 9^5.

Ovydendrmu 991.
O/.orna 1467.

O/.ornowité 1466,
1407.

Ožanka 1197.

O^ankaMÍté lltíl.

/'rtrrtí 424.
pHCocira 1479.
Paroiirina 857.
Prtcoijtiiju Fino 890.
Pnrqnovera 1479.

Paniria 1061.

Pndn vnlli 46.

Patleria 875.
Paderieat* 825.
Padlí 1973.
Pmll 1973.
PadtiR 480.
Paiino 1479.
Párlila 82.5.

Párhlowité 791,
825.

Párlmiile 1779.

Parliyiiiti 1970.
Patli)rliy7im 409.
Prtí pnrorn if>(\.

Paicn-Jullo 890.

I
ajasao 282.

Pájawec 217.
Pnknuka 1389.
Paklen 216.

Pakletiek 21S.

Pakor 1019.
Pala 10,í5, 1479.
Paladi 1()99. -

Ptihlfin 903.
I'aldnín 847.
Púlcice 1258.
Paleka 1964.

Paleíkowec 1726.
Plenik 12,58.

Púlcukn 240.

Pnli jeZkow
11.32.

Palicourea 8.33.

Púlicha 1619.
Piilikowice 1742.
raliktj 1652.

Pniillo 5!»1.

P:iliiirns 305.

I'ulmn jílmendron

1636.
— bodlnwÁ .301.

— dulcc 1631.
— renl 1641.

Palinae 160S.
Palmella 1878.
Palinenfarn 1778.

PalmU-r hnihe 1623.
— pariiKol

1037.

Palmy 1608.
Palitice r<,32.

Paluirowité 1321,
i;<.32.

Palník 349.
Pnlnde vnccn 137U.
Palii.ika 1927.
p.iiiM-lník 787.

Pamtník 1173.
Pnmpahk 920.
PaiiipaliHka 115.5.

Prtmpellikn 955.
Pnnnvn 1.346.

Panax 768.

P.iiirratiiiin 15.33.

P.indaii l()49.

P.indanpa** l(i49.

P.indaiinwitó 1649.
IVindriniiK 164fl

Pamli-pnirel 684.
Pan.la 4.3.

Pniietikti 60.

Pitnin pnninla 145.

132*
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Paniceae 171''.

Panicm 1720.
Pnnicum 1719.
Pnnkc 1,162.

Patina 516.
Pansari 1^22.
Fantolfelblmne 1145.
Pnpadn 1625.
Papaynte 589.
Papaja <i40.

Papajka 641.
Papajowité 640.
Papaver 59.
Papaveraceae 53.

Papiiyn 640.
Papajaceae 640.
Papír ínský 377?

43fi7.

Pitp. nik 1383.
Pappel 1108.
Papratka 1784.
Paprika 1125.
Papyros 170'>.

Papijriiis 1367.
Parietaria 1359.
Parideae 15ti9.

Parinari 471, 472.
Parinariiiin 471.
ParipoH 1613,
Paris 1569.
Paili 139
Parkia 434.
Parkinsonia 448.
Pannelia 1835.
Parinelidei 1830.
Paraassia 110.
Parnassieae 110.

Paronichin 178Q.
Paronycla 653.
Paronycliieae 650.
Paropsia 63í.
Paropsideae 631.
Parožnatkowité

1826.
Parožnatec 1827.
Pározub 1811.
Parqui 1118.
Parrang 422.
Partlieie 881.
Partheniiun 881.
Paryn-Kelanga 1455.
Pásatka 1780.
Pásatkowité 1777,1780.
Piiscnmice 1668.
1'asowkn 516.
Paspal 1717.

Paspaliun 1717.
Passerina 1319.

Passi flora 631.
Passifloreae 630,

631.

Passionshlaine 631.
Pastala 644.
Pastaluwité 643.
Paslilles de Semil

430.
Pasti uaca 743.
Pastinak 745.
Paslrnák 74'\

Paslijnáb 746.

Paswice 1119.

Paswída 316.
Pašáchol 1627.
Paštrnák 746,

Patellaria 1938.
Páterkowec 1818.
Paternostererbse

402.
Patridge berry 990,
Patina 1468.

Paiiiowité 1467,
1468.

PatyCka 1935.
Pauckowec 1292.

Pauchlafa 518.

Pauchiinia 518.

Paukenpiiz 1939.
Paiiklaln 518.
Paulliiiia 224.

Paiilliniaceae 2-22.

Pavetta 828, 829.

Pavia 219.
Pavonia I3S1.

Pawana 1346.

Pawaiinice 1600,
1601.

Pawia 219.

Pawinec 969.
Pawzor 631.

Paw/.orowité 630,

631.

Pazderek 1967.

Paznebníkowité 1219.
Paznehnik 1223.

PeArka 1884, 1891,
1892.

Peurkn l^Pl.
Pedaliiirii 12t0.

Pedicularis 1154.

Pee Cajoni 882.

Peganum 270.

Pchawa 173'>.

PSrJiawowité 1736.
Pchowec 1139.
Pechitrijm 13Q5.
PeitscIieDstrauch

1571.
Pekea 220.
PSknomázdec 1129.
Pknorožka 854
Peknosenaec 1576,
Pclan 1375.
Pelargoniuin 251,
Pellia 1819.
Pelola 620.
Pelligera 1834.
Peltrám 894.
Pelui 903 958,
Peluíika 908.

Pchjn 908-

Pelynek 908.
Pelynk 908.
Pelynkn 908.
Pelzsaine 871,
Peinpliis 559.
Penaea 1293.
Penaeaceae 1293,

Penicillaria 1720.

Peniciiliqin 1982.
Pgnišnk 998.

Pnišníkowilé 987,
996.

Pgnitka 1966.

Penízek 76.

Pcnizek 1235.

Pentadesma 200.

Pentapetes 16 1.

Pentasteinon 1144.

Pentlioruiii 664.

Peperoinia 1454.
Peplis 556.

Pep 1451.

Pepf bílý 1451.
— erný 1451.
— erwený 1125.
— diuoký 1316.
— dlauhý 1453.
— egyptský 44.

— indiánský 1125,
— potoní 1258.
— fureckii 1125.

Peprika 1124.

Peprikowina 1125.

Pepina 1451.
Pepinec 1454.

Pepnik 1899.

Peprovvité 1450.
Peregriska 516.
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Perepa 195.

PtTfpowité 195.
P.Teskia 683.

Perijnmotka 516,

Perjíularia 1044.
Perim Knku 42^.

Periphraijmos lu85.

Periploca 10,>0.

Perisporei 1973.

Perlitiišek 490.

Perlfruriit 4»0.
Perliek 1556.

Perlokwl>t 1556.

Perliiclia 1042.

Pernatka 759.

Perola 619.

Peruliifk 419.
PeroptiSnik 1789.

Pirsán 895.
Persea i;<04,

Pcrsica 475.
Pertica 805.
Per$icaria acida

1258.
— milia

12.'i8.

— nrcnt

1259
Perlrm 894.
PStilenzwurz 863.
Pslnice 5<6.

P»-.stec 19fi4.

Pestwiirz 916.
Prtasites 863.
Plaur 890.
Petcrsiliu 713.

Pí-likídler 176.
PliU$lek 500.
Pi^lilitiek erwený

498.

Pi'liprgtek 500.
PCliroic <64
PiUiroirowité 656,664.
Petiveria 1265.
Petivrrieae 1265.
Pftlinka 13:54.

Ptol 188.

Peloln 629.
Petrosfliniiin 713.
Pelrúw kli 12i8.
Pilruiel 713.
- koií 727.

PelruZka 713.
Petržel 713.

Pelriel nlektandrintkA
765.

Pelun 1130.
Peucedaoeae 737.

Pucedaouin 741.

Peiiiíms 1382.
Pewnol SUQ.

Pewnopnc 1837,
Pezelle 1344,
Peziza 1936.

PTanneagras 1717.
PfunaenrOlirleia

949.

Pfeffer 1451.

Pfirerbauin .332.

Pfelfprinyrte 595.

Pf«(rerstrau(li 581.
Pfeilkraut 1679.

Pferdflitifscliotte 3S6.
Ptingstrose 26,

Plirsich 475.

Pdauine 477.

Pfriemen 352.

Pfrleiiiengras 1732.

Pl.aca 380.

Pliacidiacei 1950.

Phacidititn 1950.

Pliíillarideae 1722.

Pliallaris 1722.

Pliascum 18W.
Pliaseoleae 402.
Plia.seolus 403.

Plialliis 1954.

PlH-lypaca ll59.

Pliiladelplieae 581.

Pliiladt-lphiii .580.

Pliillyrea 1033.
Pliyllantlieae 1351.

Pliyllanilms 1351.
Plilft:iiio.<tpermi

1956.

Plilfíuin 1725.

Plilntni!! 1190.

Plilox 1085.
Pliomícrae 1614,
Plioenix 1615.

Pllnnilillllt IHOl.

Plira<;>*>*diuin 1993.

Plira^milex 1734.
Pliryniiiii 1486.

PliyMcriaccae 1987.
Pliyllfriiim 1987.
Pliyialis 1126.

Phyaarum 1966.
Pliytolf-pliao 1651.
Pl»yt»"ui«a 970.
Phytorren* 778,

Pliytolacca 1264.

Phytolacceae 1263.
P.háe 937.

Picnoiiion 9.'i6.

Picrainnia 327.
Picria 98 0.

Picris 952.
Piltica 514.

Pihwn 1368.
Pí(liošl445.

Pichin 1439.
Picliurym 1305.
PiUt 1171.

PHac marinae 1668.
Pilát 1109.

Pilpnntlius 583.

Pillenkraul 1768.

Piloi)ulus 1961.
Piiocarpeae 275,
PHophora 1636,
Pilullaria 1768.

PilzUeclite 1839.
Pimeutn 594.

Pimpernu-ss 295,
Pimpinella 720.
Piunutin 1641.

Pinilovn 1631.

Pinein 1435.
Pinelky 1435.

Pincohj 1435.

PinKuicula 1226.

pinijnin 15'^3.

Piiiie 1435.

Pinselpfelfer 1454.

Pinselscliiuunel

1982.

Piiius 1432.

Pippau 956.

Pipaun «>1«.

Pip«r 1451.

Piperaccat! 1450.

PiperAt 83.

Piperinum 1451.

Piplowitó 1101,

1109.

Pipnln 1452.

Pi<|iiTÍa 859.
Pirijno 1613.

Pirimin 809.

Piriri 1350.

PitrtHit 1177, 147*,
Pisriia 377.
PÍ.Hfnire 127.
Pfskawicff 3.59.

Pinonia 1226.

Pintaria 324.

Pifincie wlatké 324.
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Pistazifinhaiím 324.
Pistia IfiOU.

Pisiiaceae iGfiS.

Pistillaria 1927.
Pisnm .S9(í.

Pifn 1525
Pittosporeae 115.

Pittosponiiw 116.

Pitulník 1183.
Piwnik 50.

Psirmen 893.
Piwoíka 26.

Piwohkowité 3, 24.

Pížma 928.
Pížinowka 7fi8,

Planirtchila 1316.
Plainatka 8Stí.

PlamenCice 123.
PlamenPfk 123.

Plamének 3
Pla.nenka 1085.
Plamen kowité 2, 3.

Plnneckn 516.
Planika 987.
Planikowité 987.
Plní^Uur 1761.
Plantagineae 1240.
Plantago 1240.

IMaatae celullares

1144.
— dycotyledo-

imae 1.

— endogeaae
1.

— pliaraeroga-

II) ae 1.— vasculares 1.
Plaso 415.
Platane 1379.
Platnne tre l479.
riataoeae 137í».

Platanthera 1.504.

Piataniis 1379.
Pláte.ka 1933.
Platoiiia 205.
Piattenerbse 397.
Plawfn 108 •«.

Plawiui 1771.

Plawuíowité 1770.

Plesknka 516.
Plcsknnec KO.

PIcskanka HO.

PlesHák 1!)22.

Pkísuákowité 1922
Plesniwec 910.
iešiwec 9i:ž.

PleSka 955.
Pletich 1128. 1220.
Pletulowité 172fí.

Pleiirorliizeae 70.
PIewec li 7.

Plewel 125.

Piewnatec 943.
Plewmlia 653.
Plewun 1269.
Plrliokwet 1078.
Plel I o plod 1047.
Plicník 1113.

Piknik 1833.
Plíse 1977.
Plísowité 1974.
Plnaus '317.

Plnaušowité 317.
Pleník 18»)4.

Pionfkowité 1798,
1804.

Ploskoiadré 701.
Ploskou 1065.
Ploskoplodka 1076.
PloštiCník 24.

Plotnicowité 1579,
1599.

Plstiwka 1987.
Plsti wkowi té 19S7.
PlHcnr 629.

Plukenetia 1333.
Pliunbagineae 1237,

123H.

Pliiineria 1056.
Plut 139!).

Plutowka 1526.

Pnemnonantlie 1072.
Pniilka 1778.
Poa 1746.

Pomin 114-

PoMaák 1056.
Poblekla 94H.

Pobodanka 1874.
Podaiitlec H70.

PodbCl 863.

Pod bílek 1160.
Podhorowník 1899.
PodCešulka 1484.

Poddnubnicc 1907.
Poddnuhník 1907.
Poddiižák 226.

PoddužiiClka 857.
Podenka 1634.

Podezí-en 1777.
Podezrefíowité 1776.
Pod hal 56».

Podhalka 971.

Podliol 1289.
Podíioryc 959.
Podisoriia 1994.

Podkonák 639.
PodkonCákowité 630,

639.
Podkowka 386,

804.

Podkožn 1990,1992.
Podléška 8, 1228.
Podléskowité 1227.
Podle^rkn 1228.
Podliska 8.

Podlnpka .559.

Podinásltk 1017.
Podiiirwka 1781.
Podniek 1979.
Podocarpiis 1423.
Podophylluia 26.

PodosteHi«ae 1674.
Podpta 977.
Podpgtowité 976.
Podprkowec 1983.
Podražec 14*^0.

Podrazrowité l459.
Podstfel 934.
Podsluneník 143.
Podwojka 1788.

PodwTŽka 859.
Podzemnice 434.
Pod zew 1635.
Pohnnlnn 7.

Polianka 1251.
Pohánka 1749.

Pohlazenka 1943.
Poliyb»-k 1229.
Poinriania 446.
Poiyrea 5.'J3.

Pojilup 933.
Pokan 61.

Poklanice 1450.
Poklaaicowité 1449.
Poklopka 1951.
Pokrajencowilé 116.

Pokrajnec 117.

Pokrín 1128.
P.ilanisia 92.
Polauš 314.
Polej 1467.
PoJc) phini'/ 146'>.

Poleiuoniaceae 1084.

Polem(»ninin 1084.

Polcij 1467.

Polium 1199.

Polnikn 5l6.

Poluška 1139.
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Polyangínin 1060,
Polyantlies i6U^.
Folyiarpaea ti'i'i.

Poljcarpoo 6yi,
l'oly(,'ala 112.

rolý<:aleae 111.

Polygast^r 1959.

l'olyi>unaluin V>^y9,

Polygoneae 1227.
Poly^unuiii 1255.
Polyides 18(K).

Pohjnck 90S.
Puí,j,i:>k 9U8.
Puhipnrn 145^>
Poíypodium l'/82.

Póly poruš 19ÓH.

Polysamiiii ll>tt5.

I'olysiplmniae 1827.

Pul) tlil iuriuui

1980.
Polytricliiim 18<!4.

Polylrichoiclei 1804.
PoiiioranC IHl.

umurim líM.

Poiitoraniník 191.

PoiiiaufeDPC ir)9tt.

Pomran 420.

Point: ráno wité 846)

420.
Pomeran 191.

Poii.í.s.nka H71.

Poiiini-nka 1115.

Pomnož 1()6.

Poiitftel iHf).

_ Alu$c 191.

Poinyra ;)95«

Pona 20.1

Pono 1291.

Poeonia 26.

Poroniaceae 24.

PonoSka 12ir>.

Pontrilt-ria ItíHl.

Ponleilfriaceao

1681.

Popelkn 1406.

Vopenec 1 IbO.

Popnaiilka IfiO.l.

Popon^r I1H0.

Popouo mttiidi 1577.

l'o/»/<</'« • 26.

PoprafinicB 1976.

PopraHnirowité 1975,

1976.

Populiis 1408.

Por 1587.
Porcelia 43.

Porina 1843.

Porliera 267.
Poro 473.
Poronek 548.
Porost 1861.
Poroslnice 1821.

Porostnicowité 1315)

1S21.

Porostowité 1846,

1861.

Porst 1002.
Portlandia 8lo.

Piirtiilaca 64H.

Porhilacaria 648.
Porlnlareae (j45.

Portulak 646.

Posfd 671, 622.

Posnl Ccmt) 1,055.

Posliipan 170.

Posoiiii«TÍa SOH,

Po.stopr:ák 1416.
Po.-trniinpc i005.

Poslrininco\si(é 1003.
Postroinice 1514.

Posypanka 1863.
Pofália 1069.

Potniiieae 1671.

Potaiiio{>eton 1671.

Pottntilla 499.
Potcntilla« 491.
Poteriiim 488.
plili'ieui oi 1154.
Pota 165R.

Pollu-inae 1656.

Podlou 1656.

Pnlnu-ihn( 1122.

Voloenirv 14(16.

Poto^^ité 1655)
ni., 6.

Potu.5ák 683.
P<itu(a 421.
Puiiuampou mnrnvfíta

1516.

Pourrrtia 146,

1526.
I^)^^.^zka 79.

Pnuiiihn 812.
IMv^iiclka 48.

Powijnice KiD.l.

IN.vkijnirowili- l( H3.

Powlcka 1757.

Pow ry. 1'nka 1575.
/»»£;> 722.

Pr.vlior/ij: 1970.

Pr.irliow^tnitka

1992.

Praditkerze 545.
Praditlilie 1574.
Prachtscliarte 860.
Pradítstraiirh 1290.
Prangos 762.

Práporiiška 1880.
Priiíteuice 18!' 1.

PraMcnník 947.
Prasieae 1195.
Prasiiiin 1195.
Praskokrk 1405.
Pnih'k znstjpaci

17 72.

Práilka 1995.

Prnl ukn brndnwitialA
18S7.

Pra.ínntec 1780.
Práwpnka 1220.

Vnitwkn 477.
Peliradcfník 42.

Phhraiíitka 1993.
Pekof 827.
Preiiina 1204.
Prcsctlalkn 516.

P reulice 1765.
Pi»-slika 1765.
J'icslikn 1761,

1766.

Píeslirkowit*! 1763.

Peslinfk 1418.
Pcslirníkowité

1418.

P.ífnp 1,5fi4.

Ppstiipniííka 1507.

Prclrink 501.

Prlia 915
Prlilann 1.34.3.

Vrhlmvn 1360.
IrhliHkn 13'0.

Prdilatka 1943.

Prd.leS 647.

Pilit 1073.
Piílitowilí 1071.

Pilnul 1228.
/}i«iiV«»fc tvlask^

932.
Pfmott-fi 228.

Pilnula 122H.

Primulaceao 1227.

l'rittcf'U ood 818.

Prinod aO'Í.

Print7Ía 9^2.

VyUrífok 1149
rroulrt 842. K 3.

/•ítnlnicc 1226.

Prodara 770.
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Prodarowíté 767.

Proditec 1635.

Prodlužen 1212.
Prokoltce 85.

Proinenik 1961.

Prorostlík 722,

723.
Proserpirtaca 553.

Pros kurník 133.

Proso 1720.

Proso 1720.

Prosopis 427.

Prostobrw 1812.

Prostotialc 1819.

Prostoinatené 1552.
Prostooska 159.

Prostol 1029.
Prostrelenec 1074.

Proswirnk 136.

Pr&ták 1615.

Prstákowité 1609,

1614
Prstworcc 1654.

ProtáhliCka 1510.

Protažitka 913.

Prótea 1287.

Proteaceae 1286,

ProtPž 911.

Protiha 1217.

Protimn 341-

Protinitka 584.

Protistojka 1545.

Protoinyces 1997.

Prowazowka 1830.

Prudil 542, 1025.

Priidilowité 541,

542.
Pruliiid 519.

Pninella ll94.

Primus 477.

Prustka 551.

Prustworec 1654.

Prutník 1802.

Prutnfkowité 1796.

1802.
Prtržnfk ^51.

Prtvnika 1228.

Pryskou 234.

Pryškijfke amrowá
334.

— yiá
11.^3.

— doktorská

331.
— clemi

336.

Pnjshjfice IcarnnowA

340.— ol/ecnú

i4;«.
Pryskyrník 20.

Pryskyníkowité 2.

Pryšec 1321.

PryScowité 1320.
Pryzil 443.
Prtjzil-d 443.
7\sn7i)j trank 1787,
Psárka 1725.
Pstrkn 1695.
Psárkowité 1725.
Psatluira 823.
Pseudopyratae 1776.
PscHilohermodactijlus

1591.
Psi jazyk 1108.
— hrozno 1123.
— kapusta 1043.
— rmcn 900.
— wino 11-23.

— -^ erwené
1122.

Psidinm 591.
Psimor 23.

Psinecek 1729.

Psinky 1123.— erwené
1122.— tvoJní 1122.

Psíwinowilé 1117,
1118.

Psopliocarpus 4C9.

Psoralea 367.
Psoscr 1182, 1280.
Pstreít 1919.

Pstroek 1557.
Psuják 817.
Psujakowité 791,

817.
Psydíotria 832.
P.šenice 1756-

Pšenice aruiHcká

1757.— arabská

1757.
— nstrachanská

1757.
— indská

1708,
^— turecká

1708.— složená

1757.

PScniee watnšská
1757.

— wansatá
1757.

Pšenikn 1156.
PšeniCko 1733.
1'šeno 1721.
PtaCiaec 127.

PtuC(nolia 386.
Ptaízob 1034.
Tláinke 516, 480.
PtáDicowité 125.
Ptarmica 895.
Ptelea 285.
Pteleareae 285.
Pteris 1788.
Pterocarpus 417.
Pterospennuiii 162.
Ptilota 1860.
Ptychotis 714.
Puccinia 1994.

Pueraria 370,
Pudiatka 1077.
Purliolist 274.
Pucliolusk 350.
Piicliratka 1856.
Pukléka 1833.
Pukol 561.
Pukolowité 556,

561.

Pulassari 1069.

Puleguiin 1467.
Plenka 1824.

Piilenkowité 1815,
18-24.

Pulicaría 873.
Pulk 1525.

Puliiionaria 1113.
Pulpa lamarindorum

451.
Pulsatilla 5.

Pulsatilia nigricant

6.

Pumpawa 251.

Vun 520.

Pnnica 526.

Pupalka 545.

Pupalkowité 341, 542,

544-

Pnpawa 926.

Pupawa erná 924.

— tvelikn 924.

Pupenik 705.

Pupeeníkowité 701,

703.

Pupenka 1108.
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Pnpkowec 1.358.

Piipolatek 280,
Piipowice (Í59.

l>upowntk l'ii.

Pastory! 5Sl.

Piistorylowité 580.

/'uíkivorcc 1654.
/'M.í/»fln 1357.

rute 19.'»7.

Pý.hawka 1962.

Pý.hora 1468.

PJr 1758.
yrenomycet«*8 1943.

yretlirnm 9U0.

Pyrola 994.

l*yrus 515.

Qiiadria 1202.

Qualea .537.

IDitamalies 796.

Qiínnnhanus 39.

Qiiassia 288.

Qunlclé 610.

Quelleniitoos 1801-

Quelli 1479.

Qiiendl 1176.

Qiierrineae 1.391.

Cliirnis 1.394

{}iu'n:ini miirina 1850.

Qnihnit-iiquitiba 14/9.

(fuillni 487.
Qiiillaja 4S7.*

{pilina nniniilla 795.
— Aidhnr 797.— hiniicn 797.

— d<t Cnmpo 1063.
— tle Heinifo hOO.
— rocrt 797.— de Scrrn 800

Quiniliaiiialiiim 1309.
Quhion 1277.

ifuiuquiua 7!)l.

— iHilii/énc 806.
— Pilon 802.

QtiÍ8(|nalÍ!i .5.35.

ífutteve 1628.
Qiiitte 51.3.

Ralnrinrn atifjliekÁ

1253.— frnntnuzskii

— mofkewskú
1252.

— ruská 1252

Ráek žitii} 707.

Radix Acvri pnluxlris

1.547.

— Alcanae spuriae

1110.
— Auf^elicne 736.
— anlicholericae

349.
— íjrtc 1453.
— nrisnri 1663.
— Bnrdnnae 939.
— bialorla 12.5.

— Lritaunicnc 1230
— bntsci 15<i8.

— Caapeha 1454.
— Citfnmunar

H92
— Conirajervae

137.S.

— cutuhrinae 1256.
— ruliilirini iiia-

joris 1663.
— C'o.«i arnbiei

1 193.

— Cnrctimnc lon-

gne 1489.— diclnmut 272.
— Drarontii 16H2.

ifi:.7.

— drncunculi

1««2.
— filicis tnaris

1784.
— Gidmiijne 1494.
— Gcndnunc nta-

joris 1071.
— ifIndioH lnici

1547.
— ('hinne nodosae

15 ''7.

— Irfos (lorcnti-

nne 15i(i.

— /*•<•«« nostrniia

154«.
— /foji i>n!u$lri$

1547.
— Jfil!inrpi((/( 1454.
— /aiic floridi

1«>Í<1.

- Irtpnlhi ncuti

liliu -nitrcitni

15.3<>.

nwcfiortcmniHC

lOftO.

— mudarii 1047.

Radix pnetimounnlhest

1074.
— Rnlnnhine 115.
— r/iscí 1568
— Snlijtii 1504.
— Scificiiliiiiue

minoris lii62.

— Scrpcninriw
vil g>niimac 1464.

— s/xiHilne fiHti-

dii 1547.
— lurpclhi 1095.
— Vinvcloxici

1018.
— xyridis 1547.
— Zfdonrine lu~

tenc 1492,
— Zedunviiie Ion-

tffte 1400.
— Zcdonrine ro-

Unutnc 1490.
— Zcrumbet 1492.

Radostka 910.
Radyk 954.
Kairifsiu 14'">8.

Kalflfsicae 1468.
Ragwurz 1499.
Radietililie 1543.
Rainkolil <I45.

Rainwimte 1034.

Rákos 1734.
Rákosí 1735.
KákosowiCé 1734.
Rak>(n(k 1314.
Riiki/la 1408
Hamali na 18.).'{.

Rnmhournpfcl 518.
Rnin-litl HhZ.

Haiiitilla 883,
Raiidfarn 1790.
Randia 810.
Raiikn.«porlin<;; 1949.
Rniwrvl 1241.

Raiiiiiicnlaraií 2.

Raním, iilcae 10.

Ranunculiis 10.

Rapiíitriiin 79.

Raplinniis 89.

Rapontika 9.39.

Rnpoiilikn 546.
ftapniha 657.
RiifímiiuUm 9/5.
tiiiimmcl 920.

Ha.<in<n'tt 56 i.

f<H.«odcložné 70.

ftaaoMÍié 1845.

13:í
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Raspelstraudi 29.

Raselinník l813.

Rašelinníkowité 1796,

1813.
Ratanhia 114.

Rattenfras 824.

Rattenhiilse 415.
Ratiplod 374.

Raude 1997.

Rauke 80.

Rnup^k 15.

Rausclibeere 313.

Bauta 269.

Enuta lozí 371.

Raute 269.

RaiitiCka 68, 69.

Raiitowité 268.

Raiiwolfieae. 1066.

Ravn Pott 822.
Ravenala 1480.

Ravensarabamn 1305.

Rawenala 1480.

Raygras englisches

1761._— franziJsi-

sclies 1743f
Rayže 1723.

Rážkonoš 1842.

ážkonošowité 1830j

1842.

Rážowka 1944.

Rážowkowité 1944.
buchan Í133.

Rdesno 1255.
Rdesnowité 1227.

Rdest 1671.
Rdesowité 1671.
Reaumuria 565.

Relnrharn ncprawá
940.

clík 1582.

Rebendolde 724.

ftebratka 1230.
RebííCek 896.

eché seno 360.

Recteinbryae 346.

Reanka 1674.
"eCankowité 1673.

eCfk 323.
ftePíkowité 319.
Reihersdinabel 211.

Rehieltcn 519.

Reis 1728.
Reitligras 1731.
Reyže 1728.
Relbun 841.

fteijidiliák 791.

Remijia 799.

fícnelhf 519.

epa 86.
— erweun 1282.
— uoJní 85,

iíepák -6.

Kepen 880.

epíek 502.

ííepfk .502.

epík 939.
Fepíkowité 502.
cpkn 8<í,

epka 456.
epka planá 970.
Repsdotter 78.

fícfahinij 522.

Hericha 73.

eicha hork 74.

— kapucínská

256.
— potoní 72-

— «rctA-«82, 83.
— zahradní. 83.

Kerirbowilé 69.

KeriSnice 256.

Keisnicowité 256.
Reseda 64.

Resedaceae 64.

Resede 64.

Resedowité 64.

Resinn Cannia 340.
Restiaceae 1692.
Resliaria 157.
Restio tfi!)2.

Kesetlák 30(í.

ešellfík Irithvý 305.
— dallowú 304.

RpŠtlákowité 303.
Kesetowka I9fi7.

Ketezitka 1993.

Reticiilaria 1966.

Rettig 89.

Hetkpw 89, 90.

elkwikn 90.

Reuponficum 929.
Réwa 244.

|

Rewen Í52.
Réwowité 213.

Rewe/inuina 1242.

Rez 1994.-

Rezeda 64.

Rezan 1473.
Rezek 1896.
Bezekwítek 1148.

Rezetka 64.

Rezowité 1990
Rhaharlarin 1252.

Rhaharharum mona-
churnm 12.30.

Rhnlarher 1252.
Rliagadiolus 945.

Rbumneac 303.
Rlianiniis 30)).

Rliaponticiiin 939.

Rbapontik 9.H9.

lilieum 1252.
Rl.exia C:67,

Kliioantliaceae 1135.
Hliinunthiis 1155.
Rliilisalis 6"<3.

Rhizina 1936.
Rluzoboleae 220.

Uhizocarpeae 1767.
Kliyzoctonia 1992.

Rbizoiiios|ilia 1988.

Rhizo|)liora 538.

Rhizophoreae 53S.

Rbizopopon 1958.
Rliododendreae 996.

Rhododendron 998.

Rhodolaena 177.

Rliodomela 1859.

Rhopala 128y.

Rlius .^27.

Rliynclianthera 567.

Rliytisn.a 1950.
Kibes 684.
Ririiieat líí36.

Ririniis 13.16.

Ricoia 1825.
RircieaH 18^5.
Kíde 94 J.

Kidenowité 855, 941.

Riedltia 159-

Rierlikraut 878.

Rieinenblmue 780.

Rieinentanfi 18>1.

Rieiiipnzungp 1503.

Riesenfarn 1777.
Riesentriitrel 1970.

Rietlipras 1H94.

Rirhardia 1665.
Richardia 83>.

Ridiardsonia 83''.

Rilleiiflechte 1341.

fiímbaba 9(^0. 901.

Rindentriiífel 1959.
BindeDfaser 1978.

Rindsaiige 874.
Ringblnme 893.
Ringelbluine 920.
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Kingeliocke 1979.

Kiuucnl.luiiie llltí.

Ki|)|>*'nrarn 171)0.

Itispengras 174(5.

Kitters|>urn 20.

Ritz«'nscliorf 1951-

Hivin» 1264.
Rivularia 1878.

íl(7.naM(a 17-<8.

Kmen 890, 891.

RolKi) 52.3.

Kobiaia :i7t.

Kocrela IS.^I.

Ro^^^-n 17.»9.

Roliatél 102Í).

Rohowník 449.

Rolir 17.S.Í.

Rr.lirt-nkiilMing 1921.

Tíolireiipil/, 1911.

IloltrkoHiea lG5Í.

Rtíhrlin;,' 1940.

R.ilirsrliiir i;34.

Rolmika l97H.

Rolinnú 121.3.

Rcicliea fií7.

Rorli»'«' (ífiT.

Rojník 66.3.

Rojiik 819.

Hojowník 1002.

fíoiowntk 1178.

noknmliol 1587.

R.,ket 179G.

Rokrta 88.

RokHowité 1795,

1796.

Koktjln 1403.

Hon lv!82.

Ronalifa H.'32.

Koftnkn 711.

Rosa f^Oi.

noxa 1718.
— slunená 107.

RosaccaK 4'i7; 491.

Rose 503.
Rotue 403.

Rosika 107, 1717.

HonincH 245.

R()<tiiiarin 1468.

Rosiii.irina 14^8.

Ro^iiiarmii!) 1468.

Ko.sn.itka i06, 107.

Rnsn.-itkowitú 1U6.

Houni k 107.
Rosolowka 1941.

Rosolowkowité 188-3,

1941.

Rosskastanití 218.

Kosskiiiiimel 7ÍS.

Rostliny bezrewné
1794.

— bczcewné
1829.

— bezrewné
— bezlislé

1826.
— listnaté 1794.
— c«*wnaté 1.

— dwojdCIožtté

1.

— jewnosnnbné
1.

— ložnokwté
1.

— sanccwné 1,

Rosirhn 1718.

Rotan \r'ift.

líottann 1645.

RiitliH 8,39.

Holliffínle 1989.

Rotliholz y09.

Rottltra 1.^48.

Roiiliaiiion 1064.

Houpala 1289.

Rownokelné 345,

;^46.

Hnr.binn .5^6.

Roznr 1779.

ho7.acr.-k 1801.

Ru/pinSilka 1823.

Rozftka (J4.

Ro7.rlia<litka 1831.

Ro7.rbo(lník 660.

Hoz.rhliip 1873.

lio7.klan »4.

R«zkro."'.-n 1643,
Rozkniiitka 17S1.

|{o7.kyilanpr 1666.

Ro/.kydfr 41.

Ro/.kyriiilH 960.
Rozmiirtn planý

991.
Ro/.iitrwka 1880.
/{«5;iorifert 975.

Ro/piik 711.

Rozpiikn 74.

Uo7.pyl«*c 3.3.

Rozrazil 1112, 1147,

n4*».

ftozrntilka 1148.

Rorraz.ilowitc 1136,

1147.

Rozsiwka 1880.

Roz«iwkowité 1846,

1879.

Rozsochatka 1850.
Rozstruk 385.

RozStpilec 1955.
Uoz.štrbeiPC 1314.
Rozstrbeicowité 1796,

1814.
RoztniS 18.50.

Roziizlec 1980.

RozwCtwilec 1979.
RozwláknClec 198?.

Rozždowka 1833.

Ho/fc 127.

Rnbia 839.
HiiMareue 790.
RúliPiiboIine 403.

liiiUiio 1987.
\U\hiis 494.

Huilka inpanshá 792.
Riidodr»'\v 209.

Riidodrwowité 209.
Hudoklok 177.

Riidoklokowité 176.

Rndokretka 1878.
Hndiicha 1855.

Riiducliowité 1846,
1855,

Riirllia 1221.

Rnhrkraiit 911.

Riicligras 1723.

Riiizia 1382.

fíu) 328.

Rukew 72.
Hiik.-wník 90.

nitkit 99.

Rulík 1127.
Riimf-nicff 1111.

Riimi-x 1227.

Riindhrilsc 419.
Riink.' 88.

Kiingeífaden IfiflS.

Riinz.-lsciiorf 1950.
Ritltik 1.326.

Iliippia 1673.
RiisríiJi l5h7.

Riii.iellilin 15S0,
Hii<<K.<porling J992.

RiisMila 1894.

Rfi-ttHr 1.384.

Riita 269.

Rntari-ao 268.
.RiitlirnkaktuK 683.
Unika polní 68, 69.
Ruysrliia 207.

Rúzoiwka 572.

133*
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RfizDocpwné l472.

RznolíTúllák 213.

Rfiznolacliáii 1597.

Rznosoiiienka 1768.
Rfiznosemenkowité

17G7, 1-68.

Rfiznozrnák 165.

Rfiže 503
Rže lobkowá 1054.
— Z Jericha 785.— sw. Marie

224.
— uoilrtí hiU\

55.

— wodní Zlulá

Ržika 1.

Rfižkatec .')53.

Rfižkowater 62.

Ružowité lifil.

Rwinák 1S32.

Rwotník 836.

R^lhcz '84.

Rijhiz 6^4.
— Cerni) 685.

Rt/rhliek 118.

Rýt 64, 65.

Rytiilopliylhun í>77.

Rytiphlaea 1868.

Rytíha .516.

Ryzec 1896.
— heíomlCQiuj

1896.
— hníiatý 1895.
— kruLvskij 1896.
—

^
1S95.

— nepafrn) 1896.— ou'C7' J895.
— fáUiunj 1899.
— zwnttrnjicí

1899.
— žlnlomecný

1896.

/ív-š 1758.
Rýže J728.

líi/ie írtAw' 1728.
— eská 1753.
— horní 1728.
— intlská 1711,

Rýžowité 1728.
Sahal 1611.

SahhaCa 1080.
SarcliarJneae 1711.
Sardiarum 1711.
Sarkpilz 1939.
Sadcowité 855, 859.

Sadec S^i.

Snflor ít;^3.

Safran l540.
Safrant>auiii 527.

Safiapen 740.

S.i^^ekraiit 383.
SajiUtaria l67'-).'

5.í,;o 1444, 1625.
Sa^()j)altiie 1624.

Sásowník 1624.
'

S.igowníkowité 1621.

1605).

Snijneer 197, 1621.
Sa^us 1624.

Saí;asariae 1621.
Sa\ák 178.

Sajor 1333.
S:ilacia 2 í8.

Salnjka 1273, 1850.
— aliknnlskii

1275.
Sahimpin 1S57.
Salál jarní 814.
— hláwkowij 953.
— kolowralskij

953.— po/wí'845.
Salhei li<9.
Salbenbaiiin 3.35.

Snlchurka 51''.

Sulep 15(»3, 1506,
Sálep 1551.
Salicornia 1274.

Salicornieae 1274.

Salicarieae 556.

Salinae 1404.
Salisliuria 1424.
Salix 1405.

Saliiiaciš 1871.

Snhnia l<ífi7.

Salppterstraucli 674.

saisiiin iry-M.

Salsola 1272.
Salsoleae 1272.

Salvertia 536.
Salvia 1169.
Salvinia 1769.

Salviniaceae 1769.

Salvadora 1025.

Saizkrant 1272.
Satzinelde 28.).

Sainl.alia 881.

Snmhak 1039.

Sainhucus 787.

Sainideae 314.

Stmidowité ."^14.

Saihinetbliimn 8.>8.

Sainodu 1008
SaiiKihis 1235,
Samolowité 1380.

SnmopSe 1758.
Samo.s 160.

Samoek 1J64.
Sainorostlík 25.

Saiiiowratcowité

1005.
Sainowratec iQOfl.

Sampaca 34.

Saniftraintli í 03
.Sanrona 1633-

Sandaraku 1429.
— nnšinsiá

1425.
Sanddorn 1314.
Sandheere 988.

SandiiiiciiHnbauiil

1331.

Sandkraiit 127.

Saiidoriciim 237
Sandrietli 1732,
Smiijnctiié 906.

>SnH<)uenilá 906.
Sangiiinaria 61.

Snnifnis Drarotiis 4I7>

1563, 16 » 7.

Sangnisorlta 489.
Saiigiiisorl)eae 488,
Sanirnla 707.

Saniculeae 707.

Sanikel 707.

.Saukits 1027.

Sanspviera 1561.

Snnt 432.

Santal 1310.

Smilni híh, 1311.
— erirenif 418,

1311.
— žluhj 1.311.

Santilact-ae 1309.

Santalowité 1339.

Sanialuin 1310.

San(H>aiim 1.310.

Sanfolina 8Í>8

Saouari 220.
Sapan 443.

Sap 1190.

Sapindacae 221,

225.

Sai.ioaceae 222.

Sapindns Tib.

Sapiuin Í329.

Saponaria l20.
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Sapotoac 1014.

Sararrnia 57-

Saraccnieae 57.

Sarak 568.

8arcorfpliahis 801.

Sarcocliilos 1517.

Sarcostemina 1049
Sargassuiii 1847.

SarkocoUa 1294.

Rannienta 97U.

garjb 1637.

Sarzileja 5Hg.

.Sasain 1212
Snsnitiiun 184.

Sasaiika d.

Snsnparilla Kifi.**.

— Innipikn

1566.
— litnbonská

156*^.

— wernkrw
cká 1566.

.Stiflgriln 307.
Sfíía 425.

Sa^safras 1307.
Eassafrashaiiin 1307.
.Sniortjfc 1173.

Satiireja 1173.

Saturn 1173.

Satiireineae 1173,
Saiiboline 394-

Saiirnlák 211.

Saiierdorn .50.

Sanerkle 2«2.
Snuerklee$alz 263.

SnHl 1856.

Siil«^nliliiine 962.

Slulclipnlrchlo 1837.

Siiikrui 577.
Siuliilka 645.
Suiiiiiatcné 1472.
Sitimraro 1788.

Satioitka 91.

S.iiirubka 1800.

Sai*rurea« 1455.
Saiiriirafi 1 156.

Sauts.onatka 105.

gaiilasaatkowité
1«5.

Saiivagesia 105.

Sunvagesieae 105.

Raxifraga 6V3.
Sntifrageae 692,

693.
Sitynwer 81fi.

Stínalk 524.

Sazani'kowité 523.

Sazowjtruska 11192.

Srabiosa 850, 851.
S'abiose 850.
Scninonid 1090.
Scninonium 10'!0t

1091.
— ginyonské 1050

Scandicinae 75.5.

.Scandix 75.5 , 7.')6.

.Sca^vola 961.
Sceptrumyces 1981.
Schníliilncalli 32 1

.

Srli:if;íiirbe 896
Scliaftlialm 17' 5.

Srhaclibliiine 1581.
Scliainpfianze 3;'>7.

Scliarte 94o.

Srliaiiiiikratit 73.'

Scii.iiiinstaubling

19«6.
Schcn 1018.

ScIinef^lockrtiD
15i8.

Schelkorn 8'i8.

Sbcllenbniim 1066.
Achenn 1662.

Scliirbens tilu bii lig

1»70.

.Sciíclli 82S.
Srheuchz.eria 1677.
Srbi»Tling 763
SrhildMuHie 1l45.
Rchildrarn 1)84
Srbildflechte 18.14.

Schiidklee 390.
SrhihNcliwaiiiiA

1864.

Srliiininel 1977.
ScIiiiiiiiK^lkeiuiiT

1»73.

SrhinuH 332
S.'liimun!rkn|if 1077.
SrbiriiunooB m07.
Srhirnipaluie l(i37.

Srliiíio^tega 1807.

S( hi7.antlins 11.50.

SrbÍ7,araceae 17<8.
SrbizoIa»"na 177.
Nrliizopbylhiui 1<K)7.

Srbhiagenbart 1557.

Srlilangenliolz 10H8.

Srlilangcnkrant 1657.
Srblangcnwurz 814.
Srl»lanu»'nznnge 1778.

,

ScIiLiucliraden 1978.

Srlilaurliwerfcr 1»3S,
Srlileii tililuiue 77.

Sclilfimapfel 189.

Sciilciuideckling

1942.

Sclileiiiier 877.

Sclileiuifadu 1879.
Schleiinllockií 197Q.

Scbleimranke 1992.
Scl»lino;haum 781.

Sciilinge lOiiO.

Srliling«»nspar{il 1564,
Scblitzkelch J823.

Sdílitzzalin 1809.

Sdíloitcfiipfei 518.
Sclilíiperradeii 1873.
Srhlutte 1126.

Scliuíerwurz 1554.
Scliiiiiele 1741.
Scbunirklilie 1594.
Sclineckenklee 357.
S('liiiecki-nsaui(*n 179.

Schneirl.all 7í<2.

Sr.hneebf-tTtí 827.

Sciin'M-ldume 1034*
Srlmeeliolder 787.

Scbm-llgurke 623.
Stlmittalge 1880.

8<-liniirllock« 1980.
Srbnurpilz 1974.
SchnurscUimiiiel

I9»2.

SrliolIKraut 63.

Srbimblatt 203.
Srbiinliftere 1206.

Siiioninfitze 58().

Srhtinru.sciitMi 101.

Sili«in«trau(-Itrudca

1S69.

Schofnu* 1702.
SiMnut 1702.
— nromnlicui nit.

S-hopflili.. |W)«.

.SdH.tt.iiklc 365.
Srbottutnng 1848.
Hliotlia 4&8.

.Schoiinnua mlamboa
1097

Sr|irHiih«>nbanin 150.
St-hraultenfadcn 1871.
SrtiriftftfrlKo 1841.
f^rhiutnnihn vnlH 247,
S(liupp»"rn*ib«-n 1124,
.Srlmppcnwur/ IKiO.
Srliii.^^H.-HIprlite 18.'i5.

SiUiOhjclb 354.
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Scliwalbenwurz Í04S.
Scliwarzling 1504.
Scliwarzimind 570.

Scliwar/wurz 9)1.
Schweiliaden 1867.
Sciiwifsaiiíe 951.
.Schweifsporlfno^ l!t94.

Sciiweinrii.ssel 1539,
Sciiweiusalat 946,

948.

Schwertlilie 1545.
Schwingel 1749.

S.liwiní^faden 1874.
Scilla 15!)2.

Scilleae 1584.

Sciriiinae l'i9S.

Scirpiis 1099,
Sc!erantliea« H54.

Scierantliiis ()5'1.

Scleroderiiia 1!Í64.

Scierotiei 1971.

Sclerotiuin l!(71.

Scolopendriiiiii 1787.
Scorpiuriis 384.
Scolyiiuis 944.

Scoparia 1152.

Scorzonera 951.

Scroi)luilaria 1193.

Scropluilarineae 1135.

Sciitellaria li93.

Scntellarieae 1193.
Scytoneiua 1874.

Scytosiplion 1854.

Sebcsteu 1102.
Sel)estena 1102.

Sfbesteneae 1102.

Sebe.stenowité 1101,
1102.

Sebipira 448.

Secale 1759.
Secainone 1050.

Sechiiiii) 6i5.

SeckelhUime .^09.

Sedaiilek 1557.

Sedmikrása 868.
Sedm 660.

Seerose 54
Seeíraiibe 1261.

ScDuaster l'il9.

ScIineetaDo; 1S54.
St!liiiiitka 1507.
Seidelbast 1315.
Seifentiaum 225.
Seifenkraiit 120.

Seiridium 1992.
Siikaiuoae 1050»

Shnl-ul 746.

Selago 12»8.
Selagineae 1208.
Sclineae 724.

Seliiiuin 7;i4.

Sellerie 712.

Semccarpus 320.

Seinhin njownn 715.

Semen anficltolcricnc

3í9.
— Cnrtliitmi

933.— CiUnjmcine ma-
jor is 1337.

— Chrníte 905.

— Ci^mne 456.
— conlra 9?*5,

906.
— . .— ltirron

880.
— Cumlniniijri \%,

— Dnuci cretici

731.
— Li/co;yoJii

17;2
— Melfinlhn 19.

— Aij/ellne 19.

— Petivednm mtf
cedtmhi T*>\.

— ])si,lln 1223.
— snliadillae

1573.
— snnloníci 905.
— sešel i massUi.-

en^is 730.
— nrlicae majoris

1.^61).

S'ji£»»ec l;i64.

Semeno hehenowé
410.

— lleknikowé

1223.
— knkáowé 156.
— kiijiucúiské 2l>

2^
— koprowé 745.
— miUlowé 1132.
— mcchowé

1772.
— skrkawiné

905.
pižmowé
139.

Semperviveae 655.
Sempervivtim 663.
Seoecio 917.

•SenecioniJriae 877.
Si^ncga 113.

Senei/nl 430-

Sencifitnim 111.

Senciiotvina 111.
Senr-nka .^59, 360.
Senes 453.
Senes nleksanderský

454.
— wlaskij 454.

Senf 87.

S'.'nna 453.
Sennea eská 379.
Sepedonieae 1!)88.

Sepedoniiiin 1984.
Serapias l')07.

Serissa 8-'í7.

Serratiila 940.
Sesam 1212.
Sesamca« 1210.

Seriana 223.
Sesnmoiiles 946.
Sesamiim 164.
St^saimim 1212.
.SesaiiKiwité 1210.
Sesbana 37.5.

Sesbaiiia 375.
Sešel 72i».

Seseli 729.

Seselowité 70i,

724.

Sesleria 1736.
Sesl»*tiac»-ae 1736.
Sesavinm 671.
Sewlák 721.
Seiaria 1719.
Shcn Paiti 136.
S'iorea 176.

Sliimda pakn 1619.
Si 1010.

.sm 56 í.

Sirvos 622.

Sida 143.

Sideritis 1187.

Siderodendrum 826.
SideroxyloH 1015.
Siebstaulding 19(»7.

Siegesbeckia 876.
.Siegwiirz 1542.

Sicbelmerke 715.

Siclu-lsala 945.
S^knuúce 932.

Siku 311.

Sil au 731.

Silaus 731, 732.

Sílena 121.
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Sileneae 117.

Silenka 121.

Siler 748-

Silorineac 748.

Sil^e 734.

Silice f/crtjnwolowá

191.
— hrefjíkowá

598.
— liaiaputowA

585.
— s mhi indc-

fiiué lt6*i.

— ncrotoaá l9l.

— fícpruomúlowá
llhti.

— pomnianowá
im.

— romuarinowá
1469.

— $knricou>á

13ítl.

.Silowo 439.

Silpliuiiii 873.

SilpIÚA 878.
Silylmin »33.
Simnhn 291.

Siiiiariilia 289.
Si»»ariil>p:iK 288.
Siinira 460.

8i lil plín campy Ins

967.

SiiiiíP \Gm.
Sitik 1913.
Sinapit 87.
Sinokwl^t O."©.

Sinnurnn 1050.

Sintipfl»n7f 422.
Sinluk 1803.

Siplinnia 1337.
Sirihon 1453.,
Siri 1213.

Siao 4 1 6.

Sixol 1021.

Sison 716.

SiiiowKt; 34fi, 410.
Sis)iiil>riiiiit 80.

SUvrinrliiiiin 15.19.

Sin' litvVmí 1680
Sdini 16-ivS

Sltinowiíé 1687.
Slfowutka 1966.
Sífkowpc 1907.
SilO'lium 1375.
Siuin 721.

8izygiutn b76.'

SkalaCka 1831.
Skaiiiona 1050.
Skíirda 956.
.Skila 1592.

Sklowka lg»S.

SkoPec 1336.

Skoec menši 1325.— uflsí 1337.
Skoice 1801.
— lil 204.
— itiskú 1302.
— hufkú l3<»2.

— iiKisk 13C2.
— knssioun

1302.
— kulilnhnnouni

J302.
— kiililnuauouá

1302.
— mnnofowá

1.^03.

Skorcowité 1321,
133«.

Skoiírowník 1.^01.

Skorn.iiitC 1.15.

Siioroiél 1241.

i»kor|>ioDS(liwanz

384.
SklO. 176.1.

Skwkalka 1S44.
Skwrk-ilkowiié 1830,

1-44.

Sludoi 1066
Sinilká AoJ/.íí 1122.
&luilko)nm 625.
Slaiik(iiii$lia 62.
SliiJtiite 516.
Sla.liiSka 1782.
Slniiec i4l2.

Sluniri' 1272.

Slaniriiwilé 1272.
.Slam.roirowicé l'ii72,

1274.
Slnnorožrr 1274.
Sliiiipalka 962.

Slaiip.iikowilé 962.
.Kli-jniika 1778.
Slrriik 1908.
Slz 131.

Sléi yinifkif 134.
— utjfokif 133.

— zaiett 132.
— %tthrndni 134.

.í/rsíiufp Í99.

.S/i>siH>i»* 6}»9,

Slezinník 1785.

Slézowié l.W.
.Slizonit 1879.
Slizopldd 116.

8li/oplodowilé 115.

Slizosetnenné 1953,
19:6.-

Sli'wn rakttuskti

481.

Sliwaiidi 96.

,Sliwíiii<linwi(é 95.
SI úl ka 477.
Slwori 477.

.Sliuotcice 478.
Slijana 171.

Sloiiinolia 858.
Slotioitú kosi rosllintiA

Hi51.

Slzikff 120.

Slznik 1424.
Slzdwky 1710.
SliineSnifc 883,

8^4.

Smeiinintocarpui

487.

S»il,'k 1740.
.Sinerek im.
Swelúk 1788, IJfil.

Sníliik 17.1S.

Sinet.nnka 949.
Smelinntik 955.

.Swclniikn 955.
Siiiil 909.

Siiiil.innr 1555.
Smi laciná 1557.
.*<iiiilax 1564.

Sii.ilka 1704.
.siiiiilkowi é 17<i4.

Siiil<linrowit«; 1552.
Siiililincc J554.

SiiiMaik 741.

.SiMÍdnlkowir 701,

/37.

Smnkiin 1368.
Siiiokwon 13()7.

Siiiokuofl koti i?úH.

Siiiokwuhowité 1359|
13Kr,.

Smola lieiliui$hA

143.1.

— hilA 11S.Í.

— tern.i 14.13.

— iewcowtká
1433

— llHl 1433.

SiuolniCKa 123.

Sinoloron 878.
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Smradan? Í289.
Sinrndinkn 685.

Smratllawowité 185.

Smrndlawha 685.
Sinraiilawer, 185.

Smrek 1437.
Smrka 1437.
Smrdc 837.
SiiirJiitka 1041.

Smrek i 437.

Smr 1437.
Smrh 1928.
Smrhtt 1928.

S/)irfc 1437.

Smrž 19-27.

Smrž 1923.

Smr£ 1928.

Sinržowité 383,

19á5.

Simite 13.51.

Similowité 1321,

1851.
Smtjrnn 715.

Sinyrneae 759.

Sinyrniiiin 76.5.

Sndek 1590.
Sm-dek 1591.

SnSliowka 1528.

Sntaurek 1867.

Sntor 448.
Snou! hcmj 827.

Soewaík l9J0.

SoCewDÍkowité 1944,

1950.

Soda 1273, 1850-

Sddiiiil 5t>5.

Sója 405.

Sojubohne 405.

Sockelblume 52.

Sokora 1409.

Solanaceae 1117.

Solaneae lllS,

1120.
Solanuin 1120.

Soldanella 1231.

SolJauCila 1092.

Solen ia 1940.

Solidago 8t)8.

Solniník 391.

Solník 357.

Sophora 348.

Sophorfae 347.

Soininerwurz 1Í5S.

Sompiln 1.^77.

Soniluis 957-

Souderling 535.

Sonnenhlnme 883.
Sonnentliau 106.
Sonnenwende 1106.
Soiineratia 589.
Sorbu.s 521.
SurcU (re 991.
Sorglmm 1713.
Sortorejc 1173.
Sosna 1432.

Sosun 1440.

Sosnowité 1431,
Soterek 402.
S|ialtb|iítterling

1907.

Spaltblume 1150.
Spaltzalin 1806.
Sixinek 60.

Sjíatzenzungíe 1319.
Sparassis 1923.

Sparaxis 1541.

Sparg 126.

Spargaaiiim 1653.
Spargelerbse 366.

Sparinanoia 163.

Spartimn 352.

Spatlielia 287-
SpatluilarJa 1926.
S|)eciilaria 975.
Speierling 521.

Spergiila 126.

Sperniacoce 835.
Speniiacoceae 835.
Sperinoedia 199S.
S|)errkraiit ir84.

.Sj)líacelaria 1867.
Spliagnoidei 1813,
Sjjliagniun 1813.

Sphaerantlms 870.
Spliaeria 1944.
Spliaeriacei 1944.
Sphaerococcus 1856.

Spliaerobolus 1961.

Spliaeronaeinu 1949.
S|)liaerophoron 1842.
SpliatToplea 1874.
Spliaerophorei

18li.
Spica nnrdi 845.
Sjíierstaude 4S3,
Spigelia 1031.

Spigelieae 1081.

Spilanthns 886.

Sjíinn aciji/i)tia 432.

Spinacia' 1286.
Sjíiiinl 1236.

Siiiadelbdiiiii 296.

Spindelfrnstel

1882.

Spiddelknopf
1991.

Sjíindelscliiminel

1984.

Spirantlies 1511.
Spiraea 433.
Spiraeaceae 483.

Spirolobae 1 242.
Spirolobeae 90.

Spitzenbolz 1.318.

Spitzentang 1853.
S|)itzliut 698.
Spitzklelte 880.
Spitzscliiiiiinel

1986.
Splachnuin 1807.
Spojizad 967.

Spoluaudka 626.

Spoluložué 854.

Spondiaceae 33.
Spondias Z3l.

Spongia 1866.

Spongieae 1865..

SpongiUa 1865.
Spurnbluine 846.
Sporodesinii 1993.
Sporoclinus 1853.
Sporotriclium 1982,

Spoíš 1200.

S|)orjšowité 1200.
Spreublume 925.
S|)reafarn 1781.
Si)ritzgurke ()24.

Sprosscnkohl 85.

Sf^rucehecr

1138.

Spriihpilz 1941.

Spulia 1S6H.

Spuhoplpd 188.

Spuniaria 196Ó.

Spiindstiiubling

1964.
Spiirre 125.

Srdcowoice 222.

SrdeCaík 1190.

Srw' koen 742.

Srostlofi 858.

Srpek 940.
Srpen 1543.

Srstkn 686.

Staavia 312.
Stabsdiiniinel 1983.

Siadtinannia 229.

StaiiNiaria 323.
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Stahlina B25.

Starheldolde 760.
Starlietgras 1716,

1718
Starlielgiirke 625.
StHcIielpilz 1919.

Sfachydae 1182.

Stnrliyliduím 1981.
Siarlijs llBfi.

StarliTtar|tIietu

l.Ól.

Stálec 1103.

S(álokryt 589
Sdtmmfdule 1989.
Stapelia 1041.

Staphjilea 295.
Stapliylleaceae 295.
Slnr.nppU' 1019.

Starfek 917.

Slarek 502.

StareCkowité 855,
877.

Starrflocke 1980.
Starrzalm 1810.
Statice 12.38.

Stati ceae 1238.
Staublarn 1780.
Staiibkropf 1991.

Staiilisrhiiiiiuel 1982.
Staiihsciiorf 1992.

Stawiplaw 281.
Stawilok 822.
Stáwka 312.
Sterhapfcl 1132.

Stclidorn 305.
Stechpaliiie 300.
Steckenkratit 738.
Stfiflialm 1718.

Steiol>rech 6<)3.

Steinklee 360.
Steínliodo 103.'}.

Steiotiiispel 512.
Steinsanie 1 1 14.

StniCník 77.

Stejnok .SI 5.

Stpjookowité nl5.
Stejnuimat Mi8.

Steinoziib 1790.
StejDurlia 573.

Stellaria 127.

Stellatae 8.38.

Steiiionitis 1967.
Stenactiit 867.

Stendi-lwurz iri07.

Sterculia Vtli.

Sterculieae 152.

Stereocoiilon 1837.
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Slrom pnulnichý

1481.— píZinowij 241.

sliuouý 478.— gmriiutij 355.
— iwcstkow)) 478.
— železní) 202.

Stroinobytec 1513.
Struliel 231.
Strunksciiwamin

1923.
Striithiopteris 1789.
Striižkowcc S89,

1116.

Stružkowcowité
1115.

Strydíneae 1060.

Stryclinos 1061.
Stnkae 1296.

StukaCowité 1295.

Stulík 56.

Stulík líh) 55.

Stulkep 56.

SturaC 1007.

Sturaowité 1007.

Slurck 364.

Stiirmia 1512.
Stíitzenpaliiie 1643.

Stutzkeloh 1816.

Stylideae 962.

.Stylidimn 962.

Styraceae 1007.

Styrax 1007, 1008.
Siiccisa 851
Succus acnciae nostratis

477.
•— Acacine

verac 432.
-— hypoisti-

dis 1468.
SudliCník 299.

Síidseeinyrte 587.
Siicliohýl 1574.
Suchokwt 925.
Siuliolec 42.Í.

Sucliohisk 436.
Siirlíope 1693.
Suillus 1917.
SuhUla 191.

Smí indská 1713.
— Sfowíkowá 263.
Suinacli 327, 329.
Suuiarliineae 327.
SiimeCiiík 1058-
Sunuttties genistellae

S5d.

Suuipgras 1703.
Siiiiipfscliinn 714.
Siiiiipfwurz 1509.
Siiprago 856.
Suruba 207.
Siiry 16.30.

Siissdolde 759.

Siissgras 1747.
Siissholz 370.
Áúwa 3630.
Swalník 20, 21.
— WíVŠÍ 1111.
— prostední

1195.
Swartzia 4"^0.

Swartzieae 420.
Swatého Iwaaa fausy

1732.

Swatolina 898.
Sweet Leaf 1009.
Swertia 1077.
.Swellk 930.
Swtlice 933.
Swetlík 1153.
Swerep 1751.
Sweep 1751.
Swreficc 1751.
SwíCDÍk 1041.
Swíckowec 545.
Swíd 778.

Swídn 778.
— II. 1399.

Swidina 1050.
Switenia 232.

Swiloseintnka 1949.

Swilosemenkowité
1944, 1949.

Switaiil 529
Switauti 1106.

Switecka 116.

Switel 230.
Switodeložné 70|

90.

Swízel 841.

Swinízel 946
Swízelowité 791,

838.
Swiaec 10S9.

Swlaec lodlnwý

1564.
— wtší 1092.

Swl.iCcowité 1087.
Swolina 24.

Swrasteika 1950.

Sycomorns 1368.
Sijke 449.

Symplocoí 1008.
Symphogyneae 1473.
Symphonie 205
Symplioria 787.
Symplioricarpus

787.

Syiiipliytum 1110.
Syreek 519.
Syringa 1035.
Syrope cnpillnirie

1791.
Syrup 1713.
Synantliereae R54.
Syncliodendron 858.
Syzigites 1978.
.$al>rej 749.

Sahrejowité 701,

, 749.

Sadibrada 950.
Šafrán 1540, 1.541.

Šafrán indský 1489.
Safránowité 527.
Safránowec 527.
Súcholan 34.

Sárholanowité 31.

vSádior 1702.

S.áHiorowité 1694.
Šnlamúnek 23, 24,

áleCka 18.39.

Šálefkowité 1830,
1837.

Šálenkn 985.
Šniolkn 1590.

Šalwej 1169.

Šalu'1'j jerusnlemská

Šalwejowité 116 1>

1168.
.damani rJia 674.
Šamanicltowité 673.
.^anta 1179.

Šantowité 1162,

1179,
Šnrlotkn 1590.

Sasina 1702.

Šátawka 877.

Šater 121.

Šediwek 907.

.Šejdraka 167.S.

eliidowka 1997.

Šeík H'35.

Šeiíkowité 1031,

. 1035.
Seriine 1354.

Šsternk 1761.

Šeiiník 1038.
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Síillatka 1770.
Sí<ll:itkowité 1770.
Ši.lia 313.

Ši.liowité 313.
Šikausek 1805.
Sindelnice 1024.
^'pek 506.
Šípenka 1679.

t^ipinka 506.

Sípkowité 468, 491.
.^i|>kowitc 503.
Sirál 576.

SirokalMi 1192.
.^iroist 813.

.Šisák 1193.

ŠiSákowité 1162,
1193.

iima 519.

Si.vworrowilé 1653.
.siSworec ]6.j4.

.<íkrí|>ina 1699.

Šk(|>ioowUé 1694,

, 1598.

Skrkawirnfk 413.

.^kiiinpa 327, 329.
knmpÍ7tn 329.
Sktiiiipowilé 327|

. 3191.
Smatatka 1224.
mnlnuch 1762.

.^iii;i(ulka 1856.
Sml 1680.

.^iiielowité 1680.

Sníiratka 1974.
SnArowýtrusoé 1990,

, 19I)ž».

Socowice 395.

Ancowice ow 879.

Solil. Iia 1373.
Sotiiolatec 574.

Spálila 1758.
^pnlfn 175S.
Spnliln jednozrnA

1758.

fipnnn-lkn l''4fi.

^párek 1771.

fipnriinn 1().)3.

.<lf.rtr,;/ tr».>9.

íipcwlhkif 478.

í5/.»en»'fc 1916.

,^pikn le«ní U«3.
SipikniirtrJ 1164.
Spínák 12S6.

Spirlic 57.

Spirlicowité 57.

Sramatka 016.

Sraiihatka 1871.

Snnlia 646.

Srii(liow«c 648.
Srííchowité 645.
Sfawel 262.

Sfawelowilé 259.

Sturbák 947.
StCrt.in 1951.
Stiirenec 371.

Ši{'drcuec 35*J.

Šttka 850.

Štlaul S71.

í^likowec 1260.

Štip 1231.
— kol,i,li 1231.

Šiipcl 1559.

Stírowník 3S4.

Sf(»wikli27.

Šroivk frnncnHZský

1231.
— koský 1228.
— «irt/i/ 12.JI.

— iiwuii' 1?31.
— ímgkij 1231.

Šrnkiiwec l'»(jO,

Šritknwicc 1260.

fitknwka 1260.
Štnlik 56.

, — bliti 55.

Surpek 1810.
.Suskara 860.
.Siituhuwité 34.

Siitranka 753.

SulrankowUé702, 753.

Šwáhkn 1120.

Šitehepec 1738,

1751.
Swe»lkrt 478, 479.
tiwijriirkn 516.

Tal.ák 1130.

Tnhniér 1755.

Tnh»íir 1705.
TalMTiHMiiontana Ilj57.

'Jitiiiinnhiten 1410.

Tacra 1 1V»

Tacrt-ac 1 i V^

'Jnrctn I '
''<

Tjf.^oniii I' '7

Tncvnchc l^^''.

Tafeltiirlihauin 1335.

Ta«lilie 1602.
TnijHft l'<51.

Táiilire 167'3.

Tajitka 435
TajniCka 1729.

Tajaosniihné 1765.
Tnknhnmaka 203, 340,

341, 459.
Taká 1459.
Takara 15^0.
Takowiíé 1458.
Taliera 1612.
Taliniim 648.
Tálipot de Ceylon

Talowin i6.

Taule 14)6.

Taiiiarind 451*
Taiiiariiilenbanin 451.
Taiiiarynduwité 346.
'raiiiariiidiis 451

.

'raiiiarisciiieai.* 562.
Taiiiariske .563.

Tuinariskowité 562.
Taiiiarix 563.

Taiiiari.^k 563, 564.
Titmlionrissn 1383.
TamoíH-a 1202.
Tjiiius 15.54.

Taiiacetmii 909.

Tanueciiiin 1212.
'l'ang 1849.

Tantie 1437.
Tapia 93.

T.ipiira 317.
Taraxacuiii 9.55.

Tarj-ionia 1824.
Tar^ioniíMe 1824.

Tarclioiiuiitliiis 871.

Tnrloflc 1957.

Tartsctieuflechte

1813.

TaiiseadbUtt 554.
Taii.snnd{;iiideokraut

1075.

Taii<(endkorn 1960.

Tiisrlielkraut l6.

Tnika h>lá 55.
— Hulá 58.

Tntit.iha 13«7.

'Jahuka 1255.

Taiitiiipssel 1182.
Taiilice 1080.

Taiilirowitc

1071. 1079.

Tawola 4H3.

7'rtwolnk 435-

Tawolowité
468, 483.

Taxe» 1422.
Taxodiiiin 1410.

i3i*
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Taxiis 142a.

Tnijovc 16G4.

Tehn tehn 1755.
Tecoina 1217.

Tectona 1206.

Tcff 1245.
Tliozew 278.

Toká 1206

Tckkn 1206.

Telikea 874.
Telephie 65l.

Telei)hiuiu 651
Telephora t9i2.

Tellerflechte 1839.

Te lerpilz 1938.

Teiiialiláwek 1504.

Tanat&nka 1871.

Tcngn 1629.

Tenkozul)ka 1811.

Teniiclia 97«.

Tenura 1561.

Tenura 845.

Tenuška .J54.1.

Tcpiirosia 372.

Terel 208.

TerCowka 1835.

Tercowkowité 1830.

Tervhint 324.

Tcrelinth 325.

Tcrebinthus 324.

Terchcntinn 1433.
— leniUecká 1 440.

T- loslonská

1436.
— cipershA 325.— chijská 325.— kntKKiskn 1440.
— modinowá

1440.
— prawA 325.— strnxburgskA

1439.
— wenecinnská

1440.
— wfjwáfená

1433.
Teiidiatec 1939.

'rerininalia 529.
'reriiíinalieae 529.

Terustroeiiiia 178.

TernstrOiniaceae 177.
'J'erpeniiin 1433.
Terpenlijji hunlowalský

1437.
— francauzský

1432.

TSsnenka 863
TCsnol 819.

TGsnolowité 791,

819.

Tetiwatka 1854.

Tetliirlia 727.

Tetragonia 670.

Tetracera 29.

Tetragonolobiis 366.

Tetrapliis 1810.

Tetratlieca 115.

Teucriuin 1197.

Tžen 450.
Tlialictrum 5.

Thulia 1185.

Tliainnidium 1979.

Tliiipsia 749.

The hnrbonské 1518.
— úiitké 183.

— (Ic Miilé '^02.

— Uherské 1185.
— vowojersejské

309.

"

— parntjuajské 302.

Tliea 182.

Thekn 1206.

Thekbaum 1206.

Tlieleboliis 1960.

Thelotrt-ma 18U.
Theobroina 155.

Theophrasta 1029
.

Theowník 182.

Tlieowníkowité 181.

Tliesiuin l.ílO.

Tlieestraiidi 182.

Tlieetremse 94'2.

Thibaiidia 982.

Tlilaspi 76.

Thoa 1448.
Tborea 1873.
Tliríinengras 1710.

Tbiija 1427
Tliimbergia 1224.

Tlijiiielaeae 1315.

Tliyiiius 1176.

Tlivselintnii 743.

TiJrella 698.

Tiboubina 569.

Ticorea 274.

Tieiitó 1063.

Tigaresstrauili 29.

Tigerliliime 1'>.39.

Tiiilii Grnnn 1345.

Tigice 1539.

Tigridea 15.^9.

TillanJsia 1527.

Tíllaea G56.

Tilia 167.
Tiliareae 163.
Tiiiioj 748.

TiiiH.jowilé 701,
74S.

Tiiiion 823.
Timoniis 823.
Tipiukif 1341
Tiru Cttlli 1323.
Tis 1422.

Tisowec 1430.
Tisowité 1421, 1422.
Titice 124.

Tiwiik 619
Tjnca mitratn 1375.
Tlaiifatka 192^.
Tleáknnec 60.

Tliistice 656.

Tliisticowité 656,
6!i4.

TliistobVI 671.

Tlustort 1517.
Tlustorub 471.

Tlustoslupka 187.

Tobolka pnsluší 77.
Tococa 572.
Toilrln pnnn l443.
Toddalia 2'<5.

Totielda 1575.
Toiio 709
Toješí 1052.

Tojesfowité 1051.
Tokozclka 1681.

Tokozelkowilé 1681,
Toknssa 1727.
Tolice 357.
Tolije 110.
Tolijowité 110.
Toliia 1048.

Toliiit zturá 15.

Tolitlík 946.

Tolitowité 1040.
Tolokndnkn 988.

Tollkirs.be 1127.
Tomel 1010.
Toine.v 13'>6.

Tomka 1723.
Tomka 1723.
Toinkowice l724.

Touka 439, 611.
Toiikabauia 439.

Tuo 1219.

To 011a 233.
Topnna 7 1 9.

Topfbauin 609.
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Topfunmhur 884.

Topol 1408, 1410.

To/wlowkn 134.
— ružowá

134.

Tordylium 747.
Torfmoos 1813.
Toice 754.

TuiC 505.

ToHCowité 1499.
Torilis 754.

Tortula 1811,
Torula 1993.

VoiU-n 489.
Totea 48«.

Totenowité 468,
483.

Tiitirnefortia 1106.
'roiiriifortieae 1105.

'Journesol 1343.

Tourncsul en drapeau
1344.

Toxico<lendron 329.
'Iraiulfn 859.
Tradescantia 1684.

Jiajimt 380, 382.
Tragía 1334.
Tragopogon 949.
'I'rjgns 1716.
Trnliok 893, 894.
'rrailieliiiiii 976.
'rrailiyloliiiiin 462.
'miik nwjeliky 915.
— jelení í>ÍO.

— hoHíi 1165.
— tpifiokif 869.
— Zlnhj 873,

874.
Tr:i|»a 549.
'rr:i|>acea« 549.

T ".ipaiinek 1981.
'JVaiiliftilialgling

IM73.

'rruulirnbutiin 42.
Tr.itiln-nkiriihe 480.

'rraiiliDadiiininel

lysi.

Traiidowka 1989.

'J rawn krtjtloforowá

25.
— wonwá 1723.
— wonnii i 723.

Tniwnicc 498.
Tr.iwnika 1239.
Tráwv 1706.
JrvUk 486, 120.

Tebule 756.
Trciiiandra 115.
Temánwa 272.
Treiiiella 1741
Tremellinene 1941.
Treinenlina 879.
Trcntó 1953, 1954.
Teslice 1744.
Trespe 1751.
Trest 1731.
Tres 1735.

Trest i(l»a 1644.

Tremlkn 1745.
TrelcH 480.
TeuJala 272.

Tewdawa 272.

Teudawa 1 1 74.

Tiwdawowité 271,
272.

T<'7.alka 193.

Ttxalkowité l9l.

Trlilozul) 1809.

Trliutka 1825«

Trliutkowité 1816,

1825.
Triantiieuia 645.

Trilnil.-ae 265.
Tril)iiln8 265.

Trifolium 3«2.

7'r ifolim biluminoium
167.

TrtKlorliin 1676.

Trini)0«*lla 35y.

Tri.lMTa 851.

Tricliia 1968.

Tricliilia '.^40.

Tririiiidpriiia 1969.

Tri< liodriiii 1969.

Triclionriiia 1541.

Tricliosanthei 626.

Trirlio.íptTmi 19H1,

TrirliostuiiKiiii 1811.
Trirliterkelcli 1.1)2.

Tririitt-rwinde 1093.
jyilifluik 1082.
Trilliiiiii lá*^)).

Trii><(iciiiii 7HS.

Tripliasia 1M().

Triplaris 1261.

Triíitnnia 5H4.

TrÍ8|pma 569.

Triíinim 1756.

TMina 1731.
Ttina cnkrnwá 1712.
Triiiiiifotta 165.

Trixis 943.

Trízrn 236.
Jrn iidwský 305.
Trnka 477-

Trtiky 477.

Truoghwa 477.
TrnosUwkn 477.

Trukowiín 481.
Trnowník 374.
Trnuclia 812.

Trojan uodní 1082.
Trojtlen 186.

Trojel 1014.

Trpjlinicel 1291.
Trojice wodnr lC82.

Trojlistuík 1082.
Trojatek 1570.
J rojíce 204.

Trojlaukotka 1956.
Trojpiik 692.
Trojuska 553.
Tromin 765.

Troiiiíiiowité 702, 759.
Trojkjl 409.

Trojpecka 788.

Trojsuiatka 1597.
Trollitliiiiie Iti.

Trolliii.s 16.

Truiiipetenltauin

1215, 137H.

Trou()Hm 1124.
'IVopueolcai' 256,
Tropneoltiiii 256.
TroplViipilz llí92.

J ri>ka 4S0.

Trtiba 1215.

Trulta.'^owitc 1214.
Tnil.atka 1940.

Tnil..-ft 637.

Truliil 9;;4.

JruLili 934.

Trul.ol 449.
Triil.uSkn 487.

'Jrudowuik 1139.
TriilIVI 11)57.

'Jrunknwec 498, 55 1|

1 •.>«().

Truifkaaice 498.
Triifkawkn 49í<.

'1'wrdoliauby 1943.
TryskowtT •13.50.

7Vi/A/fl 3i5, 320.

TryMowití 3l9.
Trífiik 1149.

Jnjatoui 1()49.

T»j«rat5iiir»:l 1645.

Tsjcre marniu l247.
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Tsjierou Knra 825.
Tsjeru KiríjancUi

1353.

Tsjeru kotijelloti pullu

1693.
Tsjeru nrett 159.

Tsielli-pn 90 1

.

l^sitti-pullu 1727.

Tsiori vrtili 248.

Tsijnkin 5(!1.

Tsiovnnna nreli

1034.
Tiil)er 1957.

Tuhém sincera 1957.
Tubercularia 1991.

Tuberciilarini 1991,

Tiiciun 16 i3.

Tuaec 648
Tunice 1226.

TuCnílí 672.

TuCnopysk 1515.

Tiinuška 117,
Tulianka 556-

TuUoráx 1971.

Tukola 1634.
Tukostroin 299.

Tulalod 814.

Tulbaghia 1599.
Tulbaííliieae 1599.

Tulipán 1530.

Tulipánowité 1579,

1780.
q\ilipeae 1580.

Tulostonia 1964.

Tulpe 1580.

Tiilpenbauui 36.

7 Jíni 325.

Tuna 233.
— 681.

Tupá 966.

Tupaušk 573.

Tuplo 1312,

Tupelobauuí 1312.

Tiipfelfleclite 1834.

Tiipfelpilz 1940.

Tupinambxír 1538.

Turan 866.

'Jmlt 1095.

Turek 628.
Tnri 2.S6.

'I'uria 377, 620.

Tuice 1694.

'JuVice 1' 95.

Turicowité 1694.

Turi 86.

Turnéra 644.

Turneraceae 643.
Tuntesol 1344.

Turpinia .i96.

Tussni 15SI.

Tussilafío 864.

Tušalai 781, 782.

Tutenfarn 1791.

Tutenpappel 135.

Tnžchník 486.
Twár sw. Jana

lfi59.

Twarozina 1233.

Twrdol 466.

Twrdolowité 346,

468.
TwriJoseinenník 921.

Twrz 1912.

Twrzeí 1550
Twrzíowité 1549.

T.Ykew 623.

Tykew ohrowská 629.

Tykwice 624.

Tykwke 628.
— slrikawá 625.

Tylokoren 408.

Tymián 11/6.

Tympanis 1939.
T>jn 781.

Typha 1652.
Tvpl)eae 1052
Typliula 1927.

Tytan 715-
Úl>erbart 1508.

Vblnm 1Ó53.

Ubrusnik 1335.

Vdalna 485.
Vchú 1923.
Uclublnuie 1576.

Úhelka 1891.
— owi' 1892.

úhelnice 1^68.

Vherkii 479.

Vln 14'48.

Ulex 352.

Ullucus 649.

Uliíms 1S84.

Ulmaceae 13S4.

Vložník 1149.

Ulva 1861.

Ulvaceae 1861.

Uiiibclliferae 700.

Umbilicu.s 659.

Umrlí klawidka

1140.

Undina 1877.
Unoua 43.

Un.\ia 878.

Vi>ns 1063.

Vpns-dntiar 1378.
U polin 16

Urceola 1058.
Urena 135.

Úii-t 8 i.

Vrinarin 1.352, 1553.
Vroknkor nerpn 472.
Uro.speniiuin 951.

Urtica 1360.

Drticeae 1358, 1359.
VrucH 98
UsnicH 94l.
Usnea 1.S30.

Ussokoli 8(M).

Usatice 815.

Ušaticowité 791,

812.

Všice 1679.

Ušieka 1941.

Utricularia 1227.

Útlíkowité UpO,
1512

llTaria 42.

Uzdenka 1503.

Uzlencowité 528,

534.
Uzlenec 534.

Džaaka 1108.

Užankowité 1101,

1107.

Užownfk ifi63

VSowník 125H, 1463.

Vaccinieae 982.

Vacciniuia 983.

Vahea 1058.
Valeriana 847.

Valerianeae 843.
Valerianella 845.

Vallisneria 1475.

Valonia 1862.

Vanda 1515.

Vangueria 821.

Vanilla 1518.

Vanille pompona 1519.

Vateria 175.

Vaucheria 1863.

Veilclien 102.

Veltlieiuiia 1597.

Velnitn-modela-mucu
J257.

Ventiiago 310.

Veratruin 1572.

Verbasceae 1137.

Verbascaia 1137.
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Verbena 1200.

Vertienareae 1200.

Verea 658.

Vernonia 856.

Vernonieae 856.

"Vronira 1147.

Veroniceae J147.

Verpa 1933.

Vtfrrucaria 1844.

Vi-rriícariei 1844.
Vibrissaea iy.'55.

Viburnt-ae 781.

Viburniim 781.

Vicia 394.

Vifieae 393.

Viereckfruiht 670.
Villnnoia 881.
Villarsia 1083.

Vinca 1059.

Viola lOJ.

Vlolarieae 102.

Virgilia.44!*.

Visrniii 779.

Visinia 1<»2.

Visnaijo 717.

Visnea 1013.

Vitex 1203.
Vitis 244.

Yott funfli 1480.
Voandzeia 435.
Vuand/.ii 4.S5.

Vogelfuss 386.

VogpJmildi 1590.

Voíiiria 1077.
Volkanieria 1205.
Voiliyíia 53'».

Voibjsiae 5'<5.

Vdivaria 18»3.
Vouapa 460.
Vilnpnia l.'*4l.

VIVicInwkfi 516, 1889.
Hiirliiwlni 18:<9.

Waliana U!5S.
Ma.l.lmlder 1425.
Harhsbliiinc 1112.
Wachspuliite 16;J4

Wai b.oM (raiirh 1414.
Wa.litowiíí'! 1082.
Wa.bta 1032.
Waid 84.

Wakiiilka 1862.
W'ald«Tb.se 400.
Waldim-i.<st«T 838.
Wiildnessel 111*3.

Waldrebp X
VValdi 1763.

Walkera 294.
Walina 462.
Wallnussbaiini 1387.

Maltheria 160.

lfV.»i/-om 1487.
lldvnr 50.

VVanila 1518.

línnilie 1519.
Wanilka 1519.
nutiillon 1519.

Wanzcnkraiit 21.

Warzt-nfledite 1844.

\Varznkolii 956.

Warzenpilz 1922.

AVarzcn.sdincINT 1960.

Warzerit.Tii!; 1860.

VVa.sserabre 16.54.

Wasserdosten 861.
Wasserfaden 1870.
Wa.-iserfeder 1230.

Masscrflocke 1876.

Wusserinfswer 1486.
Wassernabel 705.

\* as-st-rniiss 549.

Wassersdípre 1473.

Wassersdiirling 711.

Was.stTsdilaiKb 1227.
Wasstrscblfiiii 1877.
Wasserstern 554.
M as.serviole l(i80.

IfVíírt 828.
Walt 1861.

Wausatcowiíé 1209.
Waii.satka 1509.
Waii."íalka 1715.
Wawío 1300.

Wawrinka 13Sl.
Wawrínowité 1299.
limit 84.

HVi5 138.0.

V\ .Viník 1180.
Il'e/ni'it 1178.
VeerniCka 79.

Wcd.-lia 882.

W.-t:dorn 300.
Wp^íiMriit 1240.
>V.-;;wart »46.

}1'i\Mowi' 1759,
>*fiibkr!iiit 1513.
W.-id« 14(»5.

Wcidfnrosdien 544.
VV.ideri.h 557.
Weiniiiannia 683.
W.-inpaline lfi2l.

WeTnrebe 244.
Weistia 1812.

Weizen 1756.
Wejadléko l865.

VVfjéridia ISSl.
Wejíratc 310.
IVcirnnk 1639.

Mcjniulotvhn 1436.
WCkosiraz 1210.

IfAci 710.

VVelol)al lf36.

WlosMiol 1390.

Welozpod 220.

Welozpodowité 220.

Weinennfk 1504.

\\rMirolnk 1599.

MTncoliikowilé 1579,

Ki99.

WCncowec 292.
Wendlandia 814.

Mcutrusouiinst 1989.

Wrnmth 903.

Víexnnjkn U49.
Wivnowka 82.

Wsíik 683.

Ifíyrníf 6.

Wlrnice 1514.

IftVrn/Jt 719.

WCtrobU 1518.

Wefwioník 1832.
WCtwina 4.

}íc>,i 84.

AVicke 394.

Wienec 391.

Wífkowka 84.3.

Wífkovskowité 791,

813
Widliik 1771.

Widrtlion 1804.
Wicsifnkopf 489.
Wicsenraiife 5.

Wíjawka 114^.

Wikaífowitú 1776,
1778.

Wikew 394.
IIVAiin 895. •

Uikuenec 391.

II7Ai*ic6 3»4.

Wikwowité 345, 346,
393.

\Vil«-c 1087.
Mflín 774.

Wílínowilé 774.

Milnokwt 208.

Winde 108!>.

Windlialm 1730.
UVno 1627.
— hijHnné 8.i9.
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Wmo mtijow 839.— pnlmowé 1(J18.— zSeiié 246.
Winobob 332.
Windsaiiie 921.
Winterbeere 302,
Winterbhime 525.

1240.

Wintergriin 994.
Wintersternanis 33»
Wirbeldosten 1177.
11'irgule 516.

Wíroplod 1294.
Wíroplodkowité 1294.
Wirrscbopf 19/6. '

Wirrs(hwainiii 1907.
Wišeu 479.

Wišn bobkowá 482.— moské 1126.
— židoivské 1126.

Wiinikij 479.
Wišowka 200.

Wíteiník 352, 353.
Witsrbea 352.
Wílod 112.

W/todowité 111.

Wizlin 1140.

Wiolka 102.

VViolkowité 102.
Wiselec 604.

Wislobob 604.
iritichn 1771.
Wláknokožné 1954,

19fi9.

Wláknowec 1297.
M'lns žeiiskVf 1790.

Wlasatka 1968.
Wlasokwt 626.
Wlasokub 583.

WlasowiCník 63.

Wlhotobol 1938.

iriíí huba 11 40.

— lýko 1316, 1319.
— íiiítfc 60.
— noha 1468.

WlCímléko 1965.
iriímor 23.

If/cí pep 1316.
WInatec 1549.
Wluatka 1987.
WlHolilawka lfi93.

Wlocbun 985.
Wnadiweo 1376.
Wnrlilup 803 .

Wneiiitka 801.

Woda Lobkowišowá 482

Woda pekelná 1622.
— nherskií 1469.

Woanka 1472.
Woankowité 1472.
líudkn feš/inwá 480.
yí'o(i/i(ikn 86.
IVodnalkn 86.

llWíii rehVtck 1230.
11'oilnice 8fi.

Wodoklas 16'j4.

Wodoklen li79.

Wodoklenowité' 1359,
1.^79.

Wodosliz 1877.
M'odoz(;l 1475.
Wodia 1668.
Woililice 755.
Woililicowité 702, 755.
VVocliowité 1IÍ67.

IVoitOška 35«.
Wolatka 1807.
Wolfsfuss 1468.
Wolfsmilcli J321.

WoUbaurn 144, l45.

Wollliliithe J549.

Wollbolme 412.
Wollkraut 1137.

Wollinispeln 512.
Wollgras 1693.
Woluos 1055.

Wolmiška 1508.
VVolowec 874.
Uolowec 892.

Wolounj jazyk planý
1113.

VVolwerlei 915.
Woinan 872.
Womej 22.

iromj 1. 915.
Mlom/ stirowý 11.

}1'oíiawka 1723.

líonkras 1175.
Wonodrew 347.

Wood-Oil 174.

Voponcc 4180.
IVosik 1917.

Wosk 1415
Woskoweii 1634.

Woskowka 1112.

Woskowník 1414.

M'ošitka 5l6.
IoskcniSe 521.

Wrabecnice 1319.

M'rah>nka 394.

If ranec 25, 1773.

}frani oka 1061.

IfVrti/ noha 1243.— oko 1669.
Wranowcowité 1555,

15^9.

Wraaowec 1569.
Wrapolist 977.

VVraponitec 1863.
Uraskaiia 1068.
Wrasko 4/0.
VVruticka 1775.
Wratiklas 12 »1.

YVralislii la4-i.

IVrit se zase i 773.

WratyC 909.

Wrba 14 5.

lírha babylonská 1407.
— hluchá 14()6.

— hoká 1405.
— košaská l407.
— moská 1303.
— plaiwá 1407.
— smntic\ 1407.

Wrhice 644, 557.
Wrbina 557.
— llutk 1234.

n'rbka 544.
— sladká 1122.

Wrbowité 1404.
Wrbowka 544.
WPes 992.
\Vesna 141'>.

Wesnowité 986.

Wetenatka 1984.

VVretenolílaw 1991.

Wretnowka 1882.
Vtrhcáhnika 1582.

nrhnwka l894.

Wrrhoslaw 1633.

Wrclíolák 529.

Wrcíiolákowité 528,

529.
VVrdiolist 2«7.

Wrightia 1055.

WstawaC 1199.

Wstawaowité 1498.

Wšedobr 743, 1280.

Wšehoj 768.

WlchochiU 595.

If si slonowé 320.

Wšiwec 1154.

Wsiwec 21, 1593.

Uurarn 224, 1052.

VViulierbhiiue 899.

Uiiiiderbluine t2'24,

AVunderbauin 1336.

Wurudibre 1774.
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Wurinkraut 909.
Hurzeltodter 1972.
Wiirzellniir.-l 1938.
W^liliibe 821.

\V\krojka 706.

Wijluin-k 1358.

Wyinršlilka G23.
If.// 618.

ir./.«/,#íik 1.388.

Wtiruhec 13S3.

W(rut.-k 536.
Wytálilifka 1873.

Wjwalitka 19i»8.

Wywiniitec I0:)7.

Wywiniitcowité 1088,

1097.

\Vn wnitnicf IBIÍ
M žilyžiw iwitú fi6i.

Wžtlyžiw b72.

-Xuntliiuin 880
X;ia(lioili}iii(is 20".

XantliorliiM-a 1' 07.

XtruiitlieiiKiiii ^25.

X^TopliylIum 1571.

XiloTOcItill l47
Xi/tobalsniiiHin 333.

Xyloinaci 19.')2.

Xylopliylla 1361.

Xvlopia 44
Xyridrae Hi85.

X)ri8 168G.

Yuiníwurzel l553.

Ycoili lo»»7.

YsBop 1178
Yiirra 1606.

Yifci-.K' 16U4
Ynka H>06
Yivn 119(), 1408.

ZábSlník 498
Z4l)liula f.S7.

Z;U.lij(l..wii.' 6 6.

Ziihiunio (>1()

Ziibi/lhn 17''2.

Zirionitka I.s64.

Z!irki-n%<liot(«; 90.

Z.i.lirali 239.
Z;iclirarliía 2.39.

Za(top»-lník 14S.

Záilnšnik I ISO.

Z.i(lt'ráf 614
ZaclCriiCowilé 614.
Ziilintiliiiiie 31 T).

ZuLnrrudit 1046.

Zilinkraut lir)4.

Z.ilinwirl>el 835.

Zaliriwnrz 74.

Ziiliorkn 477.

Zaknitirlia 1475,

Z ikucelka 547.
Zákula 483.

Z a mi a 1444.

Zaiiire 7t*8.

Zanicliellia 1673,
Zanl!ioxyl»'ae279,282

Zantlioxyluin 282,

Zninjkl 707.

ZapaliCka 747.

Zápasník 606.

Zapfenkraut 1558.

Zápiewák 889.
Ziipomenulkn 868.
Zapota 1022.

ZupoHlln 1U22.

Zapotowité 1014.

Ziiitlolnk 622.
Ziirniig iS.

Zanlenice 413.

Z.-iraza 1158.

Zára/.owité 1157.

Zarúž 10.

ZiiruZi'1 13.

Za.ierblniii« i65.

Zn*ewrnlec 17Í5.
Zúsirlka 1939.

Zngifpndkn 1772.

Záliilan 1072.
ZaiilHTbliime 449.
Zaiiberslraipii 774.

Zaiiken 1558.

Zatinlilio 1600.
Zaiinriihe tíil.

Znwilka lOSO
Zawhitec 1789
Zawrniitka 1172'
Zmtali 12.18.

Z^íwtaUonité 1238.
Z:iwa<l.-h 925,
/aAtntfia 9^>6.

ZÍ7wor 1490, 1491.

Zázwor blý 1491.
— (erutf —
— i'nfl:ii —
— ;./.»»< 1/ 1466.

l|-|/(7lO</olH(/-

»k,, 14MI.
— zApa'loiniltk»j

1491.
— 5/ii/ý 14H9,

Zázworowité 1486.

Zázwor«'c 716.

Zliliowcowiíé 1 Í62,

1195.

Zliliowec 1195.

Zepek 1992.

Zaia 141''.

Z<llowité I4l4.

Zilrawínek 1154.

Z(lr(.jol)5l 773.

Zdrojowka 650.

Zdrojwka 1801.

Zdnžilec 534.

Zdwojenka 1872.
Zoa 1708.
Zedacii 'i3S.

Zederadiowité 236.
Zedratli a3S.

Zelirwiirz 1658.

Zeitlose 1577-

Zele/> rešllákouá 307.
Zelenky 4 78.

Z.leiiodíew 1012.
Žel' filnwnlé br*.

— knritibskó 1664
— koií 1197.
~ kwí^tné 85.
— niojtA 1092.
— pnlnioué 1619.
ZeUce 85.

Z»'llnsti'rn 1879.

Zemanka 1891.
— owí 1892.
— jedowulá
1886.

ZemiiUko 1120.
Zembe 1120.
Ziiižlu 1075.

— UíVáí' 929.
Zemíiák 1120.
Zí-niHÍ 1120.

Ženini nutndle 1704.
Zemitká párn é,
Zemnk 1120.
Zuraw H27.
Z.Twa 970.
Zfwar 165S.

Z'«>R«'n»lrau(li 1207.
Zi«"st 1IS5.

Zimk 131>6.

Ziinint^thaniii 1.101.

Zimu.ik \MUi.

Ziinn.'i 10.^6.

Z i moker 29«,

Zimohiz 780.
Zimi.Jéz 78'*.

Ziutul^<owi(é 780.
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ZimnJci/z 78(i.

Z i mol v/. 7M).

Zimostráz 1357.

ZiiiiDstrazowité 1321,
1357.

Zimo|)|..(l 3)2.

Zhnowíl 1577.

Ziinoz**len 995.

Ziiaozel 789.

Ziíigiber 1V)0,

Zinnia 882.
Ziniiet 717.

Zitteriidlinn; 1935.

Zittergras 1714-

Zitterpilz 1941.

Zizaniu 1711.

Zizendistel «7'».

Zizypliiis 303
ZkaiuenSloš 47J.

Zkrauc«ni'C 150.

Zkratek 1803
Xlnle í)O.Í.

Zfalnniko 518.

Zlatohláwek 15S3.
Zlntohíi 1407.

ZIato|ilo(l 46!).

Zlatoplodowité 467,

4R8.

Zlatowlasec 86í».

Zlat>) kwi-( 903.

Zlobíce 1359.

Zloplod 1329
Ziiiálel 102S.
Ziiiijowec lG57.

Zinijowice 1068
Zinincc 1659.

Zinrzlútkn 518.

Zmrzlnln 5 18.

Zobaiir 567.

Zobatec 15)0.

Zjstera lfi6S.

Zoslera 1667.

Zostereae 1687.

Zownice 15:^2

žTownicowité 1528.

Zpodkosiiiek lí)7,'».

ZpodoCmýrka 1936.

Zpodonlka 473.

Zpododr 309.

Zrcadlowka 975.

Zrna ruiská 1197.
/mule 5)3.

Zrniilowité 552
Zdbe 8ir>.

Ziil)eníkowité 123S.

Ziickerrolir 1711.

Ziitice 1313.

Zlingenfarn 1787.

Ziingenpilz 192'i.

Ziirgelbaum I3fi6.

Zwangkraiit 9i6.
Zwenke 1751.
Zwergorcliis 150!5

Zwergpalme 1614.

Zweiflagelniiss 173.

Zweizaliu 8^5.

Zvcrníc. 1141.

Zwillingshrand 1994.

Zwillingsfaitea 1872.

Zwillingspílaume 227.

Zwillingszalm 1811.

Zwonec 971.

Zwoncowité 968.

Zívoncek 193.

Zwonek 193.
— kuchyí/skij H.

Zwracelka 832.

Zygnema 1871,

Zygopliylleae2ó5, 2''6.

Zygoj)Iiylluin 265.

Žabí sím 1872.
Žal)ívvlas 554.

Žahincowilé 1846,

1867.
Žabinec 1870.

Žnhinec 127.

Žábník 1678.

Žábtiíkowité 1677.

Žndownk 1177.

^//iliawkn 1360.
Žáliawkowité 1359.

Zniud 1396.

Ztiinbn- 792.

Žampion 1891.

Žanowec 3/9.
Žnrniiit 12.

Žarausowité 2, 10.

Žaríanka 1076.
%L'l/ri'ické wii 757.

Žebíice 730.

Žebrowice lí90.

Xeniklcil 707.

ííelezn^c 5S7, 1015.
Ž^-leznicc 1V83.
Železnice 931.
^••lezodrew 229.
Želwnice 1145.
Zenišek 9!:2

Žerowinn 985.
Zežhiilka 1509.

Žindawa 707.

Zin lawowiíé 701, 707.

Žldeliiík 1318.
Židowiiiník 564.
Žileripc 1235.
Žírou 1.383.

Žito 1759.

Zíto krowUé 1759.
— swnlojanské 1760,

199,'.

— turecké 1708.

ŽiwiCnatka 1093.

Žlabodložné 70, 84.

Žlazoknb 443.
Žlazokwt 426.

Žlonka 369.

Žlulák 15.

Žluliíllo 3.54.

— nvníDwé 354.

Žlutník 698.

ŽlutobU 1085.
Žlutodrew 252.

Žliitodrewowité 279,

280. 28.'.

Žlutokap 1607.

Žhitol 192.

Žlutošfaw 200.

Žlutowloík 146,

i

Žlutil, ba 5.

Žmarlika 464.
Žminda 1250.
Žonkijla 1536.

Žorawina 9S5.

Žulkatec 1469.
Žiimara 1634.

Žiiiuen 247.



OMYLI.

Na mfstS Iato?oé £ti wSiide latSné.

Str. 16 ad. 25 o. h. stojí ERAVcnís ti Eranthis.

— 2S - 22 - - IIODAHKOWITÉ ti IIODAOR.
WITÉ.

— 80 — 33 — — DILFÍNÍA Cti DILLIiNiA.
— 31 — 2S — - í). ti //.

_ 64 _ 14 — _ UlíZSKDOlTÉ li RESECOWIÉ.
_ IIG — 26 — — 27 fti 28.

— 1S5 — S — — Tyinek Cti Tyinky.
— 193 — 19 — — relchesxkij Cti celehetskA.

— 234 — 2 o.d. — moluckii Mi moluckA.
— 261 — 1 o. li. — ClTOIlEYI. il (]lTOBÝL,

— 270 — 19 — — Ilaniiela fti liuriiiala-

— 288 — 4 o.d. — QrAsiA li Quassia.

_ ,,_,,___ QlasiE ti QUASSIE*
— 294 — 23 — — Podtedíeti Tída.
-i- 320 — 2 — — oíocli Cti npžli peckowice.
—

•

3.30 — 31 — — kopálowif Cti kopálowA.

,,
" — 57 — — kurtilkowý Mi korilkowá,

— 345 — 3 — — liclio7pPrf né íti licliopecmJ.

_ „ _ 17 _ _ LUšTi>iATi': ti luskati:.
— 469 — 15 — — Cltjtorishluntc Mi Clilorisblume.

— 444 — 31 — — {foreok) Mi (fenwbok).
— 47(5 — 6 — — otecjuj Mi oUutni.

— 47'< — 1!) — — ra zelenkij polož jeSlE íky,
512 — 4 od. — CoTONEAESTEa il CoTONEASTER.

— f,60 — 5 — — cypcrkt" Mi ryperOté.

615 — 10 — za t. I. po.Htaw: Ctitelka.

— fiGO — 5 — stojí nfihcnb. Cti Rcichenb.

_ 679 — 17 o. li. 'O 8. postnw: H.id. ^

— 702 — 24 — stojí 7ROW/;VOIf7r/ÍCti TROMlVOiriTE.
— 730 — 29 — -- [Vrwk.«»ikka ti Nbwkrika.
— 740 — 20 — — prrskA Cti penké.
— 881 — 8 o.d. — Hystrroplio^.-icns Cti Hysteroplioriii.
-- 1063 — 19 o II — cerainliica Mi rprninica.

— 1091 — 4 o.d. — bainlinliny Mi >iainl)oly.

— 1131 — 19 ~ — latní>ii>j Cti Inftinlij.

— 121fi — 7 o.h. - (n proMod) KatalPA dlí CaTALPA.— 1218 —

•

19 — — PoDLÉNKA li SiSA.— 1219 — 3 - - /'. cti S— 1229 — 19 — - />. CH .1

— 1239 - 6 o.d. - ZAWTÁHOWITÉ dli ZAWTAFIO-
WITÉ.



Str. 1239 ád. 5 o.d. stojí ZÁWTÁH ti ZÁWTAH

.—

1338 — 17 o.h. — kauitb ti kauuk.
— 1339 — 12 o.d. — Maníhot Cti Maaihot.— 1344 — 17 o.h. — lurnesol Cti tournesol.

— 1355 — 8 o.d. — triioliala Cti trifoliata.— 1375 — 5 o.h. — zwaeninua ti zwaenínaa,
— 1384 — 2 o.d. — RusTER cli Rúster.
— 1396 — 14 — — gnlcy Cti gnlesy.— 1407 — 24 o.h. za ,,nice postaw— 1430 — 15 — stojí mowé Cti inowý.— 1437 —

•

13 o.d. — Linti. Cti Lin.— 1147 — 8 o.h. wyinažj za ííipíky.

— 147Í) — 14 — — pncqnoveea Cti pacquovern.

— 1480 — 22 — — Ravvenala (u prosted) Cti Ra.-

VENALA.
— 1487 - 8 o.d. - KAEMPF ti KAEMPF.
— 1541 — 4 - — SPABAXIS Cti SPARAXIS.
— 1599 — 2 o.h. — TULBAGaiAE Cti TVLBAGHIEAE.
— 1G67 - 9 o.d. - WOIIOWITF ti WOGHOWITE.
— 1681 — 9 3.h. — junoi Cti junci.

— 1691 — 8 o.d. — SKlPlNOinTÉ Cti ŠKIPIVO-
wirÉ.

— 1704 — 3 o.h. — zimní Cti zenmí. ,— 1710 — 8 o.d. zmaž ; za wodnotelnosti.

— 1733 — 6 — stoji Lin Cti Lin.
— 1736 ^ 15 — — SESLERICEAE Cti SESLERt

ACEAE.
— 1753 — 11 — — Cewola ti Cewule.
— 1769 — 10 — — SALVINIACEA Cti SALVINIACEAE

.

— 1778 — 14 — —WlKATNO\VlTEcúM'lKAyOWlTE-
— 1793 — 8 o.h — HYMENOPHYLLEl Cti HYMESO

.

FHYLLEAE.
— 1798 - 26 - - NEPUKAWCOWITÉ ti NE-

PUKÁ no WITE.
— 1S83 - z oA. — ROSOLNiaoniTE l:ú ROSOLOWÍiO.

WITE.
— 1915 — 4 — — iichw. Cti ess.

i
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